
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996 Nº 507 setmana del 12 al 18 de desembre 2007 :::

TORNA L'OFICINA D'OKUPACIÓ Tots els dimarts 18 a 21h a l'Espai Obert c/Violant d'Hongria, 71 1 <M>L5 Badal/pl Sants

EN CAS DE DESALLOTJAMENT DE LA FARGA CONCENTRACIÓ a Pl. de Sants a les 20h <M> L5 L1 Pl. Sants

AQUESTA SETMANA FESTEGEM ELS DOS ANYS DEL SOLAR BICIOS@S!

CONCENTRACIÓ SUPORT A PRESXS EN VAGA DE FAM ITÀLIA Dv 12h Consulat Itàlia c/Mallorca 270 <M>L3 P.de Gràcia

MANIFESTACIÓ 3 ANYS DE LA MORT D'EN RUGÉ Div 20h al Metro Fontana <M> L3 Fontana

DiA D'ACCIONS DESCENTRALITZADES EN SUPORT ALS PRESXS Dissabte 15 de desembre

CONCENTRACIÓ 15 ANYS SENSE PEDRO ALVAREZ Diss 17:30 Plç Universitat <M> L1 L2 Universitat 

CONCENTRACIÓ LA BRIGADA D'INFORMACIÓ A JUDICI Dimarts a les 9h dvt Audiencia Provincial <M> L1 Arc de Triomf
Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15 Diumenge 16 Dilluns 17 Dimarts 18

 ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

18h Kafeta 
informativa

18h Assamblea 18h Kafeta 
informativa

KOP-ALTA TENSIÓ
C/Dr Soler i torrents, 36
FGC El Prat 

19:30-24h Kafeta
 

19:30-24h Kafeta 19:30-24h Kafeta 19:30h Kafeta 19:30-24h Kafeta
20h Assemblea 
d'activitats i tallers

19:30-24h Kafeta
19:30h T. de ferro
19:30h T de serigrafia

ATENEU SANTBOIÀ
Av. Maria Girona, 2
FGC Sant Boi  Ll.

19h-22h Kafeta 
20h T. percussió

17h Assamblea 19h-22h Kafeta Hardbattle

LA BANKA ROTA
c/Rubí i ors 103
<M>L5 i FGCKorneya

Divendres 19h Kafeta + documental 
Construyendo alternativas al capitalismo

19:30h Assemblea 
Banka Rota

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/okupask

ny

ATENEU MULEI
 c/Iglesias, 10
RENFE Molins s. Rei

19-21:30h Kafeta oberta  19-21:30h Kafeta 
oberta

12-14h   Kafeta   
oberta
19-01h Kafeta

18h Assemblea 20 a 22h Tertúlies 
de llana

19-21:30h Kafeta 
oberta

KA LA BANYA
Plaça de la Creu 17
RENFE Molins s. Rei

22h Cinefòrum Divendres Espai actiu 17 -20h Torneig de 
videojocs 20-21h passi de documentals 
22-24h Cinespai     + creps i pizzes i barra   
oberta

20:30h Ass. 18-21h Mercat 
d'Intercanvi 

CSO L'ESKONDITE 
Av. Terraplè, 33
RENFE Molins s. Rei

20h Assemblea gestió 
Biblio Pirata, inetrnet, 
blioteca videoteca, 
musicoteca

21:30h Sopador vegà 
komeyerba
22h Passi de video 
Okupas la serie

18h Kafeta up da 
punk down da 
reggaeton 

18h Concertako 
Hijxs taladxs, Seeds 
of Hate, The 
zombies party

18h Placidos 
domingos amb 
berenar i pelis 
Donde esta la llave

20:30h Assamblea 
CSO

 dilluns a divendres de 18 a 20h Biblioteca pirata

CAL FORNER
C/ Martí Julià, 83
<M> L5 Collblanc

18-23h Kafeta + tenda 
gratis 

Dissabte 19-01h Kafeta

CAL SUIS
C/Finestrelles, 36-38
Esplugues de Llob.

18h Rocòdrom i 
kafeta

15h Jornada de 
curro

 SANTS - HOSTAFRANCS – BADAL – LES CORTS

C.S.A. CAN VIES
c/Jocs Florals, 42
<M>L1 Mercat Nou

20h Ass. Csa
21:30h Sopador popular 
pro detinguts mani 
Toxics

19h Kafeta oberta 
19:30-22:30h 
Intercanvi de vinils

22h Kafeta travolaka 
Cine forum Trans en 
lluita + passi de curts

19-22:30 Kafeta
20h Bastoners

19-22:30h Kafeta

SALA INFERNO
C/ Diputació, 7
<M> L1 L3 Pl Ecspanya

Djous 20h Cicle video llatinoamerica + debat 
+kafeta amb Enrriketa

CSO LA FARGA
C/Rossend Arús, 36
<M> L1, L5 Pl de Sants

20:30h Assemblea de 
suport a presxs de bcn

20h Passi de 
documentals
21h Pizzeria Giovani

21h Sopador vegà  14:30h Menjador 
vegà

17h Concert pro 
radio Bronka  Anti-
Reglas, Kadenazo, 
Siberia, Dod Human, 
Koit Electric  
Nymphonique 3e

21h Assamblea 
oberta

 Tots els dies llibres d'arts, fotografies i cine a canvi de la voluntat

LA CIUTAT INVISIBLE
c/ Riego 35 baixos
<M> L5-L1 Pl. Sants

10-14h i 17- 21h Llibreria 
disrti 
10-13h Centre de 
documentació

10-14h i 17-21h 
Llibreria disrti 10-
13h Centre de 
documentació

10-14h i de 17-21h 
Llibreria disrti10-13h 
i de 17-21h  Centre 
de documentació

10 a14h i de 17 a 
21h Llibreria 
disrtibuidora Aula 
Media

10-14h i 17-21h 
Llibreria disrti 17-
21h Centre de 
documentació

10 a14h i de 17 a 21h 
Llibreria 
disrtibuidora Aula 
Media

AT. LLIB. de SANTS
C/Maria victòria 10
<M> L5 L1 Pl. Sants

19:30h Ciberkafeta 19h Jornada de 
debat

19:30h Ciberkafeta

NOU ESPAI OBERT
c/Violant d'Hongria, 71 1
<M>L5 Badal/pl Sants

Tots els dimarts a partir de les 20h distribució del Info Usurpa i Contra Infos + Oficina d'Okupació tots els dimarts 18-21h 
 (L'espai obert necessita més socis per poder fer front a les seves despeses! Entra a: http://sindominio.net/espaiobert

BAHÍA
c/Onzinelles 31
<M> L1/L5 Pl. de Sants

Dissabte Jornada d'Informació i solidaritat amb les lluites a Mèxic 16:30h Video, 
informació i situació actual, Acteal estratègia de guerra, Atenco situació actual, Oaxaca 
un poc de tanta veritat 22h Sopador mexicà 23h Festa salsa cumbia, pachanga ... preu 
lliure 

20:30h Ass. Cso

C. P. LES CORTS
c/Entença 237
<M> L5 Entença

20:30h Fes-no saber les 
teves propostes

18-22h Kafeta + 
bibliotec 
Espontània

18-24h Kafeta + 
biblioteca 
Espontània

18-22h Kafeta    +   
bibliotec 
Espontània

18-22h Kafeta    +   
bibliotec 
Espontània

Oberta l'inscripció a un curs gratuït de català per a finals de Novembre. Anar allà mateix o a www.ajlescorts.com

http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://www.moviments.net/
http://www.moviments.net/
http://www.moviments.net/
mailto:bankarota@moviments.net


GRÀCIA - VALLCARCA - LA SALUT

EL SEGON ASSALT 
c/Argentera, 3
<M> L3 Vallcarca

17.30h Biblioteca + 
inernet gratis

19h Rocòdrom lliure
20:30h Ass. local 

Divendres 20-21h Taller-laboratorio de 
malabares (mazas, contactball y pilotes)

19h Rocòdrom lliure

ATENEU VALLCARCA
Av. Vallcarca, 49
<M> L3 Vallcarca

Divendres 21h Nit de noise indutrial amb 
Decapitated, ODI, Autopsy Protocol, P_NA 3e

Dissabte 21h Nit de Grindcore amb 
Difenacum, Moñigo, Empanadilla de Pus, 
Canibal motivation, SSSS 5e

20h Assamblea 
ateneu

BLOKES FANTASMA
Av.Coll del Portell 59bis 
<M>L3 Lesseps

Dijous 20h Kafeta   oberta   Concert Anarko 
hip-hop Köit électric nymphonique acaba a 
les 23:30!

KASA de la MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33
<M>L3 Lesseps

Divendres 21:30h Sopador  vegà + Xerrada 
situació Mumia Abu Jamal + presxs 
politiques a EEUU i presxs en vaga de fam 
a l'Estat itàlia

LA MUERTE
c/Congost, 31
<M> L4 Joanic

21h Sopador vegà 21h Sopador vegà 14h Menjador vegà
21h 

14h Menjador vegà

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

 20:30h Observatòri de 
Gràcia : Xerrada sobre 
l'història de l'okupació a 
Bcn 20:30h Curs C++ 
KDE

21h Cicle 
documental Kernel 
Panic Software lliure i  
activisme

19h Presentació 
llibre Anarquisme i 
alliberament nacional 
+ debat 

18h Ciberteteria 
Polítiques 
tecnològiques a 
l'administració 
pública

Distri LOGOFOBIA oberta cada dia de 
17:30h a 21h (menys dijous i diumenges)

20:30h Curs de 
Gnu/Linux (inscripció 
previà)

LA TORNA
c/St. Pere Màrtir
<M> L3 Fontana

18-22h Obert 18-24h Obert
21.30h Ass. Torna

18-02h Obert 18-22h Obert 18-22h Obert

INFOESPAI
P. del Sol 19-20, baix
<M> Fontana

11h-14.30h 16:30h–21.30h 
informació + infoshop + 
internet

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació + 
infoshop + internet

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació + 
infoshop + internet 

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació 
+ infoshop + int.

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació + 
infoshop + internet

SAGRADA FAMÍLIA - CLOT - HORTA  - SAGRERA 

AT. POP EIXAMPLE
Ptge Conradí, 3
<M>L5-L2 S.Familia

20h Distribució 
Cooperativa  i un Rave !
distribueix les comandes

19-01h Cafeta Ajen 19-01h Kafeta 
Maulets

14h-16h Espai lliure 
capoeira
19-01h Kafeta pro 
Cooperativa

15h-19h Taller de 
defensa personal

19h Assemblea 
Ajen

18h Assemblea 
Rebel'Art
21h Ass Maulets 
eixample

LA DIANA 
c/Ruiz de padrón, 38
<M> L5 Camp de l'Arpa

14-18h Taller de cartes a 
preses i tapeo vegà + 
distribució infos

15h menjador vegà

CSO LA REVOLTOSA
c/Rogent 82
<M> L1, L2 Clot/Encants

17h Intercanvi d'idiomes 
castellà i   angles  

19h Espai obert per 
dones i per a dones 
Porta el teu pastis 
en format de cony

20-02h Kafeta + passi 
de El taxisat full + 
xerrada/debat amb 
un dels 
protagonistes

Dissabte 12-16h Assemblea Mujeres 
preokupando
17h Teteria amb pastissos, punt de 
trobada i internet

19h Dansa oriental
21:30h Assemblea

19-21h T.  literatura 
18-19:30h Consultori 
gratuït de 
Fisioteràpia

LA PAPA
c/Sagrera 14 
<M> L5-L1 Sagrera

21h Sopador     vegà  18-21h Jam sessió 
amb tapes 21h 
Infobar solidari

CASA DE BRUJAS
c/ Snt. Iscle 26
<M> L5 Virrei Amat

19h Taller de tango
21h Sopador vegà

19h Taller de tango 15:30h Menjador 
vegà i passi de peli

CASC ANTIC - BARCELONETA

UB (aula 412)
C/Montalegre nº6
<M> L1 L2 Pl.Unisersitat

JORNADA PER 
L'ALLIBERAMENT 

ANIMAL

Dijous 13: 12:30h Presentació de la campanya contra HLS
14:15h Menjador vegà
16:30h Presentació del llibre V de Veganismo
17h Debat veganisme i alliberament animal 

PHRP
c/Madalenes, 13-15
<M> L4 Urquinaona

10h Taller d'arab
20h Assamblea oberta V 
de Vivenda

11h Taller dansa del 
ventre

Diumenge 20h Wanted por asseCine  Un tiempo para los caballos 
borrachos + debat+ pica pica + burnstation(porta el teu dvd buit)

EL LOKAL
c/Cera, 1
<M> L2 Sant Antoni

Distri oberta mati i tarda Distri oberta mati i 
tarda

Distri oberta mati i 
tarda

Distri oberta mati Distri oberta  tarda Distri oberta mati i 
tarda

A.L.A 
C/ dels Salvadors, 20
<M> L2 Sant Antoni

21:30h Jam Session 21h Projecció videos 22h  Yo hago lo que 
quiero passi de curts 
i concert unplugged

Dissabte 20h Inauguració exposició d'art 
independent llatino americà oberta tota 
la setmana 

 més info a 
http://www.selaibcn.co.nr

CAN ARDÍA
c/Sant Miquel 45
<M>L4 Barceloneta

22h Kafeta bar 
24h Dj Afrobeat i 
Dubstep

12h Taller arts 
marcials

20h Taller de francès 
21:30h Ass. CSO

BESÒS - SANTA COLOMA - MARESME

ATENEU DEL BESÒS
Rambla Prim, 76
<M> L4 Besòs Mar 

III  CERTAMEN  DE  CONTES ANARQUISTES  A partir  de  ja  podeu  enviar  contes  pel  tercer  certamen  de  contes 
anarquistes de l'Ateneu Llibertari del Bèsos. Es pot escriure en qualsevol idioma i la gent que col.labori podrà sol.licitar 
alguns exemplars dels llibres artesans que realitzem. El termini final de presentació serà fins l'abril de 2008.  Els podeu 
enviar a: albesos@nodo50.org o portar-los a l'ateneu.

Dilluns 18:30h Reunión anárquico-informal 
propuestas-iniciativas

www.albesos.tk

LA FABRIKETA
c/Santa Rosa, 23
<M>L1 Sta Coloma

20:30h Ass. CSO
Per proposar nous tallers 
veniu a l'Ass. del CSO o a 
lafabriketa@hotmail.com

19h Gimnàs lliure
19h Rocòdrom

19h Gimnàs lliure
19h Rocòdrom

AT. JÚLIA ROMERA
c/Sta Rosa, 18
<M> L1 Sta Coloma

18h Biblioteca social la 
Hoguera+   Cooperativa   
consum El Cabàs

18h Biblioteca social 
la Hoguera + 20h 
Plataforma defensa 
Serra de Marina

19h Presentació del 
llibre El laberint roig 
sobre comunisme 
llibertari a Catalunya
21h Sopador popular 

22h Cabaret literari 
homenatge a Paco 
Candel

Diumenge 11h Inauguració del espai infantil i xocolatada per a 
grans i petits/es 12h Taller de construcció de joguines amb 
material reciclat
16:30h Assemblea de Joves 18h L'espurna

LOCAL SOCIAL KRIDA
c/Sicília, 97
<M> L1 Fondo

19:30-21h Cooperativa 
Consum    + distri + kafeta  

19:30-21h Kafeta + 
distri

Dissabte Cuba una realitat amagada 14h 
Dinar 16h Passi de Looking for Fidel 17h 
Debat amb música, mojitos i fotos

19:30h Comissió 
antifeixista

KAN KAL AYA
c/Jacint Verdaguer, 
RENFE El Masnou 

18h Espai obert de 
malabars
22h Assamblea 

CSOA LA FIBRA
Plaça Pintor Cusach
RENFE Mataró, bus nº3

20h Kick Boxing 18h Intercanvi de 
llengües  
20:30h Ass.Antirepre

Dissabte 20h Concert antirepressiu 
Maldito homenaje tribut punk 80 
Repunknancia, Pandilla basura, A destajo,  
Victimas del insomnio, THC

11h Mercat 
d'Intercanvi i dinar 
18h Que passa a la 
plaça ?

19h   T. de hacklab   
nomada 20h Taller 
de videoGNU/Linux 
20:30h Kick Boxing

10h Hort comunitari
20.30h Ass. CSOA

CSO MIRAMAR
C/Balmes 17 (N-2)
RENFE Canet de Mar

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T.  percussió

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T.  percussió

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
19h Ass. CSO

17-21h  Biblioteca 
+ Fanzinoteca

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca

COLLSEROLA - 9 BARRIS - SARRIÀ

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

19h Cine de barri 
Persepolis 
Nou horari

mailto:albesos@nodo50.org
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
mailto:lafabriketa@hotmail.com
mailto:lafabriketa@hotmail.com
mailto:lafabriketa@hotmail.com


CAN MASDEU
Camí St. Llatzer, s/n
<M> L3 Canyelles

www.canmasdeu.net
Tot el dia a partir de 
les 10h Treball a 
l'hort

9h Taller de pa 
artesanal

Diumenge tot el día Festa de masatges 
14:30h Menjador vegà  Tarda Xerrada 
Mites i realitats de la prostitució

SOLAR BICIOS@S
c/Joaquim Valls, 137
<M>L4 Via Julia

II Aniversari 21h Sopador 
d'aniversari al casal 
de joves de 
Roquetes 5e

17:30-20:30h Taller 
de bicis 19:30h 
Carrera de bicis + 
sound sistem al final

Dissabte 12h biciruta pel barri 14.30h 
Dinar popular 17:30h Taller de bicis + 
circo 20h Concert amb  Mateolika

ATENEU POP 9BARRIS
c/ Porgirat 11-15
<M> L4 Trinitat nova

Divendres 23h Concert pro revista Barrio i 
plataforma veïnal amb Tsunami 08 033, 
Tollendo ponens 3,5 e

ATENEU POP SARRIÀ
c/ Clos St Francesc, 3
FGC Sarrià

19-23h Kafeta 19h Cooperativa 
germinal

19-2h Kafeta 19-2h Kafeta 19-23h Kafeta 19-23h Kafeta 19-23h Kafeta

VALLÈS OCCIDENTAL - BAGES

CNT MAN/VALLDAURA
C/Jorbetes 15 
RENFE/FGC Manresa

20h: Taller  guitarra 19-21h Sindicat i 
Biblioteca obertes
19-21h Asses jurídic 
Gratuït

19- 24h Kafeta amb 
futbolí a preus 
populars

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FGCTerrassa

19-23h Kafeta 
benefit Autogestió 
cases okupades de 
can Beltza + distri la 
Bruixa

19-02h Kafeta + inici 
jornades cannabi-k 
07 amb expo fotos 
20h Xerrada 
activisme i 
despenalització

Dissabte Jornades Cannabi-K 07 19h 
Kafeta 20h Concentració cercavila per la 
despenalització 22h Cata i mostra de 
rostolls 23h Festa Cannabi-K

Diumenge Jornades Cannabi-K-07 14h 
Dinar 16h Consulta de llibres 17h 
Demostració d'extracció de resina amb 
gel 18h Pel·licula The harder, they come

De dijous a diumenge Biblioteca + WIFILET Porta el teu PC portàtil, PDA, pocketPC,... i connecta’t gratuïtament. 

FIGA ELECTRICA CSA
c/  barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19h Kafeta + Futbolí 17h Ass. Maulets
19h Kafeta + Futbolí

19h Assamblea
CSA

NOTÍCIES
Jean Marc Rouillan podria sortir en llibertat
En los próximos días será transferido a Marsella y el 17 de diciembre ya podrá salir a trabajar 
fuera de la prisión, y pasar de esta en la calle durante el día. Nos alegramos de este primer paso 
hacía la libertad para Jean Marc Rouillan y de saber que podremos reunirnos con él en Marsella 
sin barrotes y permisos de por medio. Sarcozy dijo, dirigiéndose al comandante de las FARC, 
Manuel Marulanda: Tengo un sueño: ver a Jean Marc Rouillan disfrutar en Navidades con los 
suyos. Sarkozy es un populista. Miente, y su sueño es otra mentira para engañar a Tirofijo. En 
primer lugar, el régimen de semi libertad no le permite disfrutar los días de fiestas en libertad, 
sino  sólo  los  días  de  trabajo.  En  segundo  lugar,  Rouillan  no  podrá  celebrarlo  con  sus 
compañeros todavía presos, que Sarkozy podría sacar para que Rouillan estuviera con los suyos 
fuera. En tercer lugar, es desconsiderar a Jean marc Rouillan, al convertirlo en un consumidor 
más  de  Navidades.  Las  Navidades  son  las  fiestas  por  excelencia  destinadas  al  consumo, 
irrelevantes. No hay nada a celebrar. Lo importante es que Jean Marc Rouillan estará en los 
próximos días en libertad. Sarkozy quiere jugar como intermediario de Colombia y mostrar que él 
ya ha liberado a un preso político por Navidad, al igual como hacían los emperadores romanos… 
Sarkozy, a diferencia de los demás presidentes franceses, no utilizó el poder de amnistiar y 
liberar  a  presos  políticos  y  reducir  penas  a  los  demás prisioneros.  Ahora  va  por  el  mundo 
afirmando  que  tiene  sueños.  Sueños  populistas…  cal  mobilitzar-nos  fins  aconseguir 
l'alliberament  total  de la  gent  d'Action Directe per  exigir  l'alliberament  del  company Georges 
Cipriani (la seva petició de pena condicional serà examinada en el decurs del (2008), igualment 
pel company Régis Schleicher. També cal donar suport al pres polític Georges Ibrahim Abdallah, 
ja que el 20 de desembre hi haurà la resolució del Tribunal de revisió en el seu cas.

llibertatsebas.info 07/12/07

Demana el calendari 08 i els videoactius contra el pla caufec
Resum: Aprofita aquestes festes d'hivern per regalar un calendari solidari amb la lluita contra el 
pla caufec-porta bcn i el recull dels 15 videoactius d'accions i manifestacions en contra d'aquest 
megaprojecte. Els pots demanar al telèfon de la plataforma (685269787) o al correu electrònic 
(paremoselcaufec@rusc.net).El preu és voluntari,però donat el volum econòmic de les multes, 
processos judicials i esforços per difondre el conflicte, ens agradaria conèixer la teva generositat. 
També pots demanar uns quants per distribuir  al teu barri,  local,  lloc d'estudi  o treball.  Aviat 
penjarem el calendari a internet,tot el dret a la desobediència popular i col·lectiva

aturem el pla caufec 08/12/07

El que TV3 mai no diria de la Policia
Amnistia internacional he redactat un informe sobre la policia espanyola, podeu consultar-ne la 
versió complerta a www.amnesty.org/es/report/info/EUR41/006/2007 i una més resumida a 
www.amnesty.org/es/report/info/EUR41/009/2007 en format PDF o HTML. Es tracten casos com 
els del 4F i els del jove de Torà.

Usurpa.squat.net

Llibertat per Julio Villanueva
El miembro del colectivo Solidarios con Itoitz Julio Villanueva ha salido de la cárcel de Iruñea 
ayer  tarde  gracias  al  recurso  interpuesto  por  la  defensa  en  el  Tribunal  Supremo  quien  ha 
considerado prescrito el delito por el que fue juzgado al no comenzar a cumplir su pena antes de 
que transcurrieran cinco años desde que se dictó la sentencia. Julio Villanueva ingresó en la 
prisión de Iruñea el pasado mes de agosto cinco años después de que saliese la sentencia que 
le acusaba a él y a otros cinco miembros del colectivo Solidarios con Itoitz de realizar sabotajes 
durante las obras de construcción del  pantano. Aquellos hechos tuvieron lugar en 1996 y la 
sentencia se dictó en 1999 pero Villanueva no ha ingresado en prisión hasta este mismo año, lo 
que indica que ha comenzado a cumplir su pena tras un plazo de 8 años. Las leyes españolas 
indican que si la condena no se comienza a cumplir en un plazo de cinco años después de que 
se haya dictado la sentencia la pena queda prescrita. Así, el abogado defensor, Juanje Soria 
presentó un recurso en la Audiencia Provincial de Iruñea pero éste fue desestimado, por lo que 
acudió al Tribunal Supremo español. Este tribunal ha dado la razón al defensor, y Villanueva ha 
podido recobrar  la  libertad.  En su mismo  caso se encuentran los otros cinco solidarios  que 
también fueron condenados pero que están en situación de busca y captura. La decisión del 
Supremo podría afectar también a estos cinco solidarios. Libertad para Julio Villanueva.
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Okupat un nou centre social a Korneya
Amb un vermut, el dissabte al migdia, i un concert i un passi de vídeo, al vespre, es va estrenar 
el nou centre social okupat de Cornellà de Llobregat. Fou okupat el dijous al matí per un grup 
de persones de la localitat amb l’aprovació d’alguns veïns i la desaprovació d’altres. Des del 
primer moment es va iniciar l’acondicionament i neteja de l’espai. L’edifici, que portava uns dos 
anys buit, és propietat de la immobiliària Marley House General que no el pot enderrocar ni 
construir-hi durant uns anys, segons un portaveu del col·lectiu. Moments després de l’okupació 
es va dur a terme una concentració en solidaritat. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra 
van desallotjar el carrer, identificar i escorcollar a totes aquelles persones que hi van assistir. 
L’okupació d’aquest nou centre social ve a omplir el buit deixat amb el dessallotjament del CSO 
Tòxics i del CSOA La Krispa, fent que a Cornellà hi hagués només un CSO (la Banka Rota) 
cosa que no passava des de feia més de deu anys. A més, el nou espai es troba al carrer 
Barcelona, davant d’on havia estat l’Ateneu de Korneyà, desallotjat el gener de 2004 després 
de 17 anys de funcionament.

Ass.Okupes KNY 

Acció de rebuig al desallotjament del Bloke Metges
Van desallotgar el Bloke Metges el dimarts 27 de novembre a les 6:30h del matí acabant amb 
un projecte de 6 anys. La nit del dimarts al dimecres vam entrar a les obres de l'àntic centre 
social  okupat  Sin  Salida desallotjat  el  maig d'aquest  any.  Vam tallar  alguns  cables de  les 
màquines, posar sucre als depòsits i fer pintades per revendicar la nostra acció. Amb aquest 
sabotatge volem plantar cara a l'especulacio i solidaritzar-nos en contra del desallotjament del 
bloke  Metges  una  setmana  abans.  Cap  desallotjament  sense  resposta,  aupa  Metges... 
resistència autònoma i komando patata
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L'alcalde Hereu ho torna a permetre
 La Librería Europa acogerá este sábado la conferencia del historiador británico David Irving, 
especialmente  conocido  por  su  fructífera  carrera  como  nagacionista  del  Holocausto  judío, 
hecho por el que fue condenado en Austria en 2005 a tres años de prisión que no cumplió en 
su integridad.  La conferencia  del  autor  paradigma de las tesis  neonazis  llega a Barcelona 
apenas unas semanas después de que la Librería Europa y su dueño, Pedro Varela, se vieran 
obligados  a  suspender  la  presentación  del  libro  de  David  Duke,  conocido  supremacista 
norteamericano  y  ex  líder  del  Ku  Klux  Klan  (KKK),  por  las  presiones  policiales  y  la 
manifestación de medio millar de antifascistas. 
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En la calle y sin aviso (con todo lo que llueve)
Hoy, 10 de diciembre del 2007, hemos sido desalojados de lo que había sido nuestro hogar, la 
antigua  fábrica  de  Cortasa.  Sin  que  haya  mediado  ninguna  notificación  previa,  los  mal 
llamados  defensores  del  pueblo,  (cosas  del  lenguaje)  se  han  personado a  las  9:30  de  la 
mañana para invitarnos  democráticamente  ha  abandonar  nuestra  casa  en  10  minutos.  Un 
desalojo cautelar que utilizando las trampas de sus propias leyes, nos deja de patitas en la 
calle, sin importar para nada lo que se decida en los tribunales. Con esto tampoco queremos 
legitimar  el  sistema  judicial,  ya  que  todos  conocemos  como  le  funciona  la  balanza  a  la 
señorita.Diga  lo  que  diga  la  legalidad  vigente,  digan  lo  que  digan  los  responsables 
institucionales de la vivienda, digan lo que digan en todos los mitines en los que se llenan la 
boca, la realidad es que nos encontramos en la calle, en pleno diciembre y con temperaturas 
en descenso. Incapaces de acceder a una vivienda ya sea alquilada, o comprada (jajajaj.) 
tanto por el precio estratosférico de estas, como por nuestra postura contraria ha alimentar las 
mafias inmobiliarias. Es ridículo seguir hablando del problema de la vivienda, mientras miles 
de casas se llenan de polvo.  Es un sacrilegio  seguir  reventando y llenando el  planeta de 
cemento mientras miles de casas siguen sin poder dar cobijo a nadie. La ocupación no es un 
delito,  es la manera menos dañina para con nuestras vidas,  sin entregar nuestras vidas a 
trabajos alienantes que insultan la alegria de vivir, y para con el planeta tierra. La ocupación no 
es un delito, y si lo es… ¡¡¡viva la delincuencia!!!
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Info Usurpa S.A.
Bona notícia! L'Usurpamadrí ja està a la xarxa amb el seu tercer número, el podeu mirar i 
descarregar en pdf a la web de http://usurpamadri.blogspot.com i és idèntic al nostre però en 
castellà, i ja en som tres, a Madrid, a Barcelona i a Canadà, que per cert busquen gent per fer 
l'usurpa, si algú s'anima que contacti amb ells/es http://usurpa.bike-dump.ca

Usurpa 11/12/07

USU RPA! 
Telèfon: 932844756 (Dimarts 12:30h a 16h) 
email:<usurpa@riseup.net> 
http://usurpa.squat.net

Tele i Ràdios Lliures i Pirates  
CONTRABANDA www.contrabanda.org .........................................................91.4 FM
PIKA www.radiopica.org ..................................................................................96.6 FM
BRONKA www.sindominio.net/rbronka ........................................................104.5 FM
LINEA 4 (Nou Barris Sant Andreu) www.radiolinea4.tk...... ........................103.9 FM
BARRAKA (Terrassa) www.casalpopular.net ...............................................103.1 FM
KAOS (Terrassa) www.canangladajove.terrassa.net ...................................90. 1 FM
LaTele (okupem les ones)...................................................................................52UHF
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