
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996                                 Nº 510 setmana del 9 al 15 de gener 2008 :::

Hola família, tornem a la feina amb moltes il·lusions !!! i es que més d'una setmana sense Usurpa no ens sentiem bé. 
Ara ja hem tornat a veure els nostres estimats 'cacharros' electrònics, els mails sense sentit, els que venen sense 
hora ...i tot això, però amb molta alegria. No us oblideu que aquesta setmana jutgen als nois del 4F i d'aqui dos 
setmanes al Csa Can Vies. Ens veiem al carrer!

L@s usurper@s

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

JUDICI ALS ENCAUSATS/DES 4F Fins al divendres 11 de gener a partir de les 9h cada día 

CONCENTRACIÓ ESMORZAR AMNISTIA JA RODRIGO ALEX I JUAN Dv 11h dvt Audiencia Provincial  <M> L1 Arc de Triomf

PER UN TRANSPORT REALMENT PÚBLIC Que ningú pagui el seu bitllet el día 14 de gener 
Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13 Dilluns 14 Dimarts 15

 ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

20:30h Kafeta per 
l'autogestió

10:30h Taller de 
cerveza artesana
14h Calçotada 
popular

21h Assamblea 
okupes

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

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/

okupaskny

Divendres 19h Kafeta  

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

18:30h Biblioteca 
+taller de fanine
20:30h Assemblea 
gestió Biblioteka

21:30h Sopador vegà 
komeyerba

18:30h Biblioteca 
+taller de radio
18-00h  Kafeta up da 
punk down da 
reggaeton 
19h Passi de video 
This is London

22-03h Kafeta 
antirepressiva + dj 
Cortacesped

18h Kafeta 
espontània 
Placidos domingos

18:30h Biblioteca
20:30h Assemblea 
cso

 dilluns a divendres de 18 a 20h Biblioteca pirata

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

18-23h Kafeta + tenda 
gratis

19-01h Kafeta + 
tenda gratis

19h Intercanvi 
idiomes : 
angles/castellà

19h Intercanvi 
idiomes : 
alemany/castellà

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

18h Rocòdrom i 
kafeta

KAN KADENA
C/Laurea Miró 134
<M>L1 Can Vidalet

Alerta de desallotjament! 
el dia 25 de Gener a les 9h

Dissabte a les 19h Festa per l'autogestió de la Pinya

 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

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

 18h Taula rodona 
moviments socials: A 
on van les lluites?

19-22:30 Kafeta
20h Bastoners

19-22:30h Kafeta

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

Dijous 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

21h Pizzeria Giovani  14:30h Menjador 
vegà

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 22h Festa i concert antirepressiu 
amb Highlight In't, Tempo Cimarrón (VdV, 
ZGZ) + dj's Gratis

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

20:30h Fes-nos saber 
les teves propostes

18-22h Kafeta + 
biblioteca    Espontània  

Divendres18-22h Kafeta    + biblioteca   
Espontània

18-22h Kafeta    +   
biblioteca 
Espontània

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


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

20h Preparació 
pancartes San canuto 
(19 de gener)

21h Monolegs 
italians en favor de 
l'alliberament dels 
presxs 3e

21h Concert HcxPUNK amb Afgahnistan 
ye ye's, Blockbastard, Go!Popitas 4 euros

20h Assamblea 
ateneu

21h Concert 
HcxPunktual amb 3 
grups 

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

Dijous 20h Kafeta   oberta   amb pinxos i tapeo 
festiu

Diumenge 19-00h Kafeta activa pinxos, 
mercat  gratuït i d'intercanvi (robes i 
més coses)

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

Divendres 21:30h Sopador  vegà, vegeta i 
carnaca

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

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

14h Menjador vegà

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

 20:30h Observatòri 
de Gràcia 

21h Cicle documental 
Kernel Panic 

19h Presentació 
llibre 

18h Ciberteteria 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 -  POBLE NOU - HORTA  - SAGRERA 

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

20h Distribució 
Cooperativa  i un 
Rave !distribueix les 
comandes

19-01h Kafeta Ajen 19-01h Kafeta 
Maulets i passi de 
video : Les Ferides 
de la Terra

14h-16h Espai lliure 
capoeira 
19-01h Kafeta 
Rebel'Art amb jam 
sesió i actuació de 
Soles com cabres

15h-19h Taller de 
defensa personal
14:30h Menjador 
vegà brasiler + 
video Sueño real + 
xerrada ocupació i  
repressió a Brasil

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 17-22h Taller d'art 
DIY : plantilles, 
dibiuxos i collage

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

17-21h Espai 
d'idiomes: castellà, 
català i angles
21h Passi de pel·licula 
American Gangster

a partir de les 20h 
Espai obert per dones 
i lesbianes 

19h Compartim 
contra la SGAE 
xerrada sobre cas 
alasbarricadas.org, 
burnstation (porta el 
teu disc dur 
portàtil), música en 
viu i kafeta oberta

17h Teteria amb 
pastissos, punt de 
trobada i internet

19h Dansa oriental
21:30h Assemblea

19h Taller de 
literatura

LA TEIXIDORA
C/Maria Aguiló, 35
<M> L4 Poble Nou

15:30h Jornada de 
treball per ordenar 
l'espai de kafeta

19h Kafeta Conta 
Contes

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

18h Taller d'escacs, 
Porta't el teu taulell!

15:30h Menjador 
vegà i passi de 
peli

CASC ANTIC - BARCELONETA

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

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

11h Taller dansa del 
ventre

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 Sessió 21h Projecció de video 22h Concert amb 
The Crayonz

22h Concert amb 
Dinatatac

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

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

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

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

19:30-21h Kafeta + 
distri

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  

23h Espectacle de 
circ NMOR al teatre 
monumental de 
Mataró

18h Que passa a la 
plaça ?

19h   T. de hacklab   
nomada  20:30h 
Kick Boxing

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

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
mailto:albesos@nodo50.org
mailto:albesos@nodo50.org
mailto:albesos@nodo50.org


KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

19h Cine de barri 
Días de futbol

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  10-20h Taller de clown nivell expert porta el teu nas! 
11:30h Cocina ecològica  14:30h Menjador vegà  
16h En esto del pescao estoy un poco pez:  presentació 
revista Opción  + passi video La pesadilla de Darwin 

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

17:30h  Taller de 
bicis 

17:30h Taller de bicis 

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 19h Kafeta 

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

CAN CANALETES
Camí veïnal de St Iscle
RENFE Cerdanyola

17h Passi de  peli

::: NOTÍCIES :::
Assetjament policial a la dissidència d'Esplugues
El passat 8 de novembre una persona va ser detinguda per la policia local d'Esplugues en funció 
d'una ordre de cerca i captura que tenia per no anar a recollir una sentència del Jutjat nº2 que la 
condemnava a pagar més de 480 euros de multa més les costes processals per no mostrar la 
documentació durant la realització d'una reunió pública al carrer. Els mossos afirmaven que allò 
era una reunó il.legal, ja que no estava notificada i una acumulació de més de 20 persones ha d
´estar-ho i  ser  autoritzada .  (http://www.entrebastidors.info/?p=249).  Ara l'organització  armada 
Mossos d'Esquadra (MdE) està pressionant a la seva família per saber on està o tenir un numero 
de telefon. Aquesta lletja estratègia els hi ha donat resultat en altres casos ja que avorreixen a la 
família per a que la persona afectada acabi anant a buscar els seus papers, denuncies, citacions 
i multes. Ahir van anar tres cops a casa, l'últim a les 22h i li va prendre les dades a la seva mare.  
Avui han tornat i un dels armats pretenia entrar a dins de casa quan una de les seves germanes 
petites de 14 anys li ha obert Aquell dia es feia la presentació de la campanya “Les majories fan 
mal, el consens és salut” per promoure una reflexió al voltant de l'ús de les majories absolutistes 
en la gestió municipal. Una parella de MdE van voler identificar a un veí present a l'acte per 
responsabilitzar-lo de tot el que estava passant allà. El sentit comú de les persones de la trobada 
va fer evident que allò no era lògic i es van aixecar indignades, algunes d'elles mostrant la seva 
documentació  si  així  ho  necessitaven.  L'argument  d'aquest  identificació  era  clar:  “Totes  les 
reunions de més de 20 persones han d'estar autoritzades” i fou la frase que va fer riure a tothom 
i que ens va traslladar a èpoques grises amb grisos mercenaris. El judici va ser un mal acudit on 
la  jutgessa no només es va creure sense problemes la  versió  policial,  com ens acostumen 
perillosament, sinó que va obviar les paraules dels testimonis de la defensa i va deixar clar que 
l'acusat tenia una actitud provocadora i burlesca. El ministeri fiscal demanava una pena-multa de 
12 dies a 3 euros. La jutgessa ho va multiplicar i la va condemnar a 2 mesos a 8 euros diaris. 
Això implica que si no es paga la multa, el perjudicat es podria veure un mes a la presó. No està 
malament per qüestionar una identificació policial. Aquesta persona no té intenció de pagar la 
multa i és possible q qualsevol dia estigui en "cerca i captura" per ingressar a presó un mes. Més 
de 20 persones és una reunió il·legal  Més de 3 neurones funcionant  al  teu cap,  un perillós 
criminal

Aturem el pla caufec 08/01/07

Primer día de judici contra els encausats/des del 4F
Avui, dilluns, ha començat el judici pels fets ocorreguts el dia 4 de febrer de 2006 al Carrer Sant 
Pere Més Baix. El judici ha començat a les 10:00, tal i com estava previst, tot i que gran part del 
públic s'ha quedat sense poder assistir a la sala ja que el tribunal no ha permès que hi hagués 
gent de peu i tampoc ha volgut deixar la porta oberta. Després de la lectura dels càrrecs, cap a 
les 11:00, han començat a declarar tots/es els/les acusats/des. El primer en declarar ha estat 
Rodrigo, que s'ha negat a contestar les preguntes de l'acusació particular de l'Ajuntament de 
Barcelona i a les de la Guardia Urbana, tot i que si ha contestat a l'acusació fiscal i a l'acusació 
exercida per la familia del guardia urbà ferit. El  següent en declarar ha estat Alex, i  després 
Juan, que han contestat a les preguntes de totes les acusacions. Tots s'han mostrat molt segurs 
tot i els intents dels advocats acusadors de fer-los contradir Seguidament han declarat el noi i la 
noia detinguts a l'Hospital del Mar després de patir un accident en bicicleta, i els altres 4 acusats 
que van ser detinguts quan sortien de l'interior del teatre. Tots els acusats han coincidit en el fet 
de que, tot i que si queien objectes des dels balcons, no hi havia ningú llançant objectes des del 
carrer ni atacant als agents de policia. També han conicidit en el fet de que la policia estava molt 
descontrolada i violenta, i tots ells han manifestat haver rebut cops i haver estat detinguts sense 
cap  motiu. No  hi  ha  hagut  contradiccions  en  cap  de  les  9  declaracions  i  tots/es  els/les 
acusats/des s'han declarat  innocents.  Rodrigo, Juan i  Alex es troben bé d'ànims i  se senten 
segurs tot i la pressió que estan rebent aquests dies. Els 3 agraeixen el suport rebut, cosa que 
també els  ha ajudat  a  mantenirse ferms davant  la  situació  que han d'afrontar. Demà,  dia  8, 
passaran a declarar els equips mèdics que van atendre al guardia urbà ferit en el lloc dels fets, i 
s'espera que també passin a declarar els agents de la Guardia Urbana que es trobaven a fora 
del teatre i/o van practicar les detencions. Aprofitem per recordar que el divendres dia 11 de 
gener, últim dia del judici s'ha convocat un esmorzar popular a l'Arc de Triomf en suport als 
detinguts del 4F, demanant l'absolució de tots els/les acusats/des i la llibertat immediata per a 
Alex,  Rodrigo i  Juan. Gracies a tota  la gent que d'una o altra  manera està donant  suport  a 
aquesta causa. Llibertat per Rodrigo, Alex i Juan!!

Assemblea de suport encausats 4F 07/01/08

Intent de desallotjament a Bilbo de la nova okupació
Esta noche sobre las 12 y media han echo acto de presencia los asesinos de sueños, despues 
de pasarse un buen rato dale que te pego con la maza a la puerta, han decidido pirarse. Desde 
que el pasado 28 de Diciembre okuparamos el centrico edificio es la segunda vez que intentan 
echarnos,sabemos  que volveran,  por  eso ahora mas que nunca es necesaria  la  ayuda de 
tod@s para resistir.  Al margen de esto nos hemos currado un video sobre esta okupacion: 
http://www.youtube.com/watch?v=G2ooj2lXWvQ     sin mas gracias a toda la peña que nos esta 
mostrando su afecto que no son poc@s,eskerrik asko benetan  http://www.mundurat.net/bom 

Indymedia bcn 08/01/07

Judici a Can Vies día 24 i 25 de gener
El  maig  del  2006  va  arribar  una  demanda de  desnonament  per  precari  al  CSA Can Vies 
interposada per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A partir d'aquell moment es van 
activar  tots  els  mecanismes  per  a  defensar  aquest  espai  alliberat  del  barri  de  Sants  de 
Barcelona. Degut al suport popular que el centre social té al barri, des de l'Assemblea de barri 
de Sants, es va creure convenient crear una plataforma de suport al CSA Can Vies per a evitar 
el seu desallotjament i  denuncia el  pla urbanístic en que que es veu inplicat  Can Vies.  En 
aquest correu hi podeu trobar adjunt el manifest de la Plataforma de suport al CSA Can Vies 
per a que us hi adheriu si encara no ho heu fet. l'adhesió la podeu realitzar enviant un correu a 
plataformacanvies@gmail.com  o  omplint  el  formmulari  que  trobareu  a  la  pàgina  web: 
http://canvies.barrisants.org/adhesions.php Després  de  més  d'un  any  de  treball,  espera  i 
ajornaments el judici ja té una dat definitiva: 24 i 25 de gener, a la sala polivalent de l'Audiència 
provincial (al Passeig Lluís Companys). Des de la plataforma de suport no ens podem limitar a 
concentrar-nos davant del  jutjat  per veure com entren a judici  la trentena de persones que 
estan encausades; aquestes persones pertanyen als 14 col·lectius que han volgut donar suport 
al CSA Can Vies entrant dins la demanda interposada per TMB. és per això que durant el judici 
al Passeig Lluís Companys es durà a terme un acte amb parlaments, actuacions musicals, 
lectura de comunicats de suport, fira de col·lectius... Com pot el teu col·lectiu donar suport a 
Can Vies? Hi  ha 4 maneres de fer-ho: - Adherint-se a la plataforma de suport  al  CSA Can 
Vies -Muntant paradeta el  dia del  judici   -  pujant  a l'escenari  a llegir  un manifest  el  dia del 
judici - enviant un comunicat de suport a Can Vies que serà llegit aquets diai -fent una pancarta 
de suport per a penjar durant l'acte. Envieu un correu a plataformacanvies@gmail.com si veniu 
el  dia  del  judici  dient  si  fareu  parada i/o  lectura  de  manifest.  Si  no  podeu  venir  i  feu  un 
comunicat  de  suport  envieu-lo  al  mateix  correu. Difoneu  aquesta  informació  per  tots  els 
contactes que tingueu. Gràcies a totes per la vostra col·laboració.

Csa Can Vies 01/01/08

Concentració i pintades solidàries al consulat de Xile
Sobre les 12h del mig dia d'avui un grup de 25 persones expresen la seva solidaritat amb la 
resistència que porten a terme les comunitats maputxes al sud de Xile. A l'interior del consulat 
es van repartir octavetes i es va fer una denúncia amb crits i cants, en l'exterior es talla el carrer 
per uns minuts on es va desplegar una pancarta on es llegia: “CHEPA” TRONCOSO: 88 DIeS 
EN VAGA DE FAM… LLIBERTAT PRESOS POLITICS MAPUTXES, mentre una altra es va 
penjar entre uns arbres on es llegia: MATIAS CATRILEO ASSASSINAT PER L'ESTAT XILÈ. Els 
manifestants cridaven a la solidaritat i a estar atent a les noves arremeses amb que l'Estat xilè 
intenta neutralitzar les lluites socials. Solidaritat amb el poble maputxe Fi a la militarització de 
les comunitats en conflicte Llibertat als presos polítics maputxes Matías Catrileo ets present i 
futur de ràbia transgressora 

Solidàries amb el poble Maputxe 08/01/07

Desallotgen Can Dragó a Vilanova i la Geltrú
El passat divendres 4 de gener, l'inmobiliària Quintmar,conjuntament amb sicaris contractats 
van desallotjar il.legalment l'inmoble okupat el passat 22 de desembre de 2007 per reconstruïr-
lo com a centre social. Cap a les 16:00 hores del passat divendres,diversos joves es van trobar 
sorpreses  per  un  grup  d'operaris  i  matons  amb  actituts  violentes  davant  el 
Casal.Mossos,Sicaris,especuladors van fer presència del desnonament il.legalt realitzat per la 
inmobiliària Quinntmar, en poques hores aquella tarda de divendres 4 de gener.Can Dragó va 
ser ocupada aquell cop de curruptes especuladors i de sicaris per fer front a qualsevol altre 
possible  intent  d'okupació un altre  cop. L'endemà,cap a les 7:00 hores operaris  i  mateixos 
personatges que ja  van bloquejar  les portes el  dia  anterior,estaven començant  a tapiar les 
portes d'accés al Casal,algun d'ells tapant-se el rostre de la cara per no ser sorpresos per les 
possibles grabacions de veïnes que es van acostar per grabar i fotografiar el desallotjament de 
Can Dragó.Ara aquest inmoble,tornarà a ser un espai en desús,on les rates hi faràn cap.Un 
projecte de Casal Popular,destruït per especuladors i sicaris amb l'intenció de seguir expropiant 
cases per interesos econòmics. ens queda la ràbia! CAN DRAGÓ ARA I SEMPRE RESISTIRÀ!

Assemblea Can Dragó 07/01/08

Tele i Ràdios Lliures i Pirates  
CONTRABANDA www.contrabanda.org .........................................................91.4 FM
PIKA www.radiopica.net....................................................................................96.6 FM
BRONKA www.radiobronka.info ...................................................................104.5 FM
LINEA 4 (Nou Barris Sant Andreu) www.radiolinea4.net.... ........................103.9 FM
TRAMA (Sabadell) www.radiotrama.net..........................................................91.4 FM
KAOS (Terrassa) www.canangladajove.terrassa.net ...................................90. 1 FM
KORNETA (Berguedà) www.radiokorneta.info...............................................90.6 FM
RADIO 90 (Olot) www.r90.org.........................................................................101.4 FM
LaTele (okupem les ones)...................................................................................52UHF

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