
Info Usurpa
CONCENTRACIÓ CONTRA ELS AGRESSORS DEL ROGER Cada dia a les 9h davant dels jutjats BCN
CONCENTRACIÓ DETINGUTS DESALLOTJAMENTS BLOCS PRAT Dimecres 8 a les 9:30 jutjats n5 de Sant Cosme
CONCENTRACIÓ DETINGUTS DESALLOTJAMENTS BLOCS PRAT Dimecres 8 a les 19:30 Plaça de la Vila (el Prat)
TANQUEM EL MAFIA-POINT Dissabte 11 a les 10h Esmorzar popular i trobada de col.lectius, lluites ...
MANIFESTACIÓ TANQUEM EL MAFIA-POINT Dissabte 11 a les 12 a Pl. Països Catalans <M> L3 L5 Renfe Sants Estació
MANIFESTACIÓ SOLIDÀRIA AMB EL POBLE D'OAXACA Diumenge 12 a les 12h a pl. Universitat <M> L1 L2

Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 Dissabte 11 Diumenge 12 Dilluns 13 Dimarts 14
CSO LA BANKA ROTA
C/ Rubió i Ors, 103
<M>L5 Korneyà

19h Taller de
Reflexologia Podal

19h Kafeta + Cantautor
Cesc Freixas i Xerrada del
col·lectiu Reskat

C.S.O. TÓXICS
Pg. Ferr. Catalans 15
<M>L5 Korneyà

19h Kafeta
20h Cicle videu Zona
Roja  

19h Kafeta 19h Kafeta 22h Concert suport
als CSOA: Obrint
Pas, Pirats sound
system, the kinky
coocoo 5€

19h   Kafeta  

CSO LA OPERA
c/Josep Prats, 56-58 
<M>L1 Avda Carrilet

19h Taller serigrafia
20:30h Ass. C.S.O.

17h-Taller de Bicis
17-19h Ropero de
intercanvi
19h Rockodrom

17h-Taller de Bicis
19h Taller de claqué

17-19h Ropero de
intercanvi
19h Rocòdrom

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

21h Ass. Can Vies 19-22:30h Kafeta
19:30h Taller de
Yoga

19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

21h Ass. Debat 19-22:30h Kafeta
20:30h Taller
Teatre

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

17-22h Diumenges
de ball 

CC ANARQUISTA
ENTROPIACTIVA
C/Socors nº 7
<M>L5 Badal

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

18-21h Distri Acció
Cultural i
Bilbioteca

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

Més info: 
http://www.entropi
activa.com.

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

18-21h
Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

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

(L'espai obert necessita més socis per poder fer front a les seves despeses! Entra a: http://sindominio.net/espaiobert)

EL PULGATORIO
c/Leiva, 63
<M> L1 hostafrancs

20-22h Kafeta 20-22h Kafeta

CSO LIPOTEKA
c/Hort de la Vila, 29
FFCC Sarrià

17h Taller serigrafia 20-24h Kafeta+cine 21h Ass CSO 17h Taller
soldadura

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

A partir de les 9h
Elaboració de pa

Tot el dia  a partir
de les 10h Treball a
l'hort

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

16--19h Taller
autoreparación de bicis

17:30-20:30h :Taller
autoreparació de
bicis

Están abiert@s a más propuestas para usar el solar

ELSEGON ASSALT 
c/Argentera, 3
<M> L3 Vallcarca

17.30h Biblioteca +
inernet gratis

19h Rocòdrom
lliure
20:30h Ass. local 

19h Rocòdrom
lliure

KASA DE LA
MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33
<M>L3 Lesseps

19-21h Taller
d'expressió
corporal

21h Sopador popular

BLOKES FANTASMA
c/Coll del portell, 59bis
<M> L3 Vallcarca

20:h Taller d'anglès
21h T  aller de Català  

20h Kafeta oberta

LA MUERTE
C/ Congost, 31
<M>L3 Fontana

14h Menjador
21h Sopador

14h Menjador 

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

10-22 h: obert, distri
+ internet

10-22 h: obert,
distri + internet

10-22 h: obert, distri +
internet

10-22 h: obert, distri
+ internet

10-22 h: obert, distri +
internet

10-22 h: obert,
distri + internet

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

LA QUIMERA
c/Verdi, 28
<M>L3 Fontana

19-22 Punt de
trobada"
21h cine espayol     

Divendres 19-24h Punt de
trobada,
Hacklab kernelpanic

DINAMO
c/Mare Dèu salut, 47
 <M> L4 Alfons X

10-13h: Taller-
intercanvi de
trapezi
14h: Menjador pro
presos 4F

14h Menjador vegà pro-
presos

Dimarts:10-13h Taller intercanvi de trapezi
21h Sopador + cicle de cine mapuche “El
despojo”, i “Marichi weu”

::: Butlletí setmanal de contr@informació Nº 451 setmana del 8 al 14 de novembre de 2006 :::



LOLP els 200
c/Llobregós nº 152
<M> L5 Horta

17:30h Distribuidora
Logofòbia
20:30h Ass.
distribuidora

18h Kafeta Makarra 15h Menjador
Popular
18h Karajillo +
Pase de videu /
documentals

KAMPANILLA
C/ Bruniquer, 38
<M> L4 Joanic

11-04h Kafeta suport
Anarkiestes Colombians

11-04h Kafeta suport
Anarkiestes
Colombians

II FESTES ANTI-
AUTORITARIES DEL
CLOT-CAMP DE
L'ARPA, 3ER ANY DE
VILA VILA KULA!!

ON?

La Karni c/Freser, 134
<M> L5 Camp de
l'Arpa L1, L2 Clot 

21:30h Sopador
popular i passe de
curtmetratges (a la
Karni)

23h Concert Hip Hop amb: Dj Stygma i Haina (simplemente rap Sant
Feliu) Strictags (HH Castelldefels) Polen (juanpalomo stilo), el Gremio
(Santcugat) i desrés DJ amb: Damir Kun Selektah (Hip Hop) Warrior
Vybz Killa Sound (Reggae-dancehall) Ricky aka Ricky (drum'n Bass)
Ralph (Poble tek Underground) 

LA KARNI
c/Freser, 136
<M>L5Camp de l'arpa

22h Ass carnicera 22-01h Kafeta 
vine a buscar els teus
Usurpas i Contra Infos

CASA SENSE NOM
Pasatge Conradi
<M> L5 L2 S Familia

15h Comedor
vegano pro
impremta
Montevideo 
16h Vídeo “la sierra”

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

20:30h Rebel’Art
20.00h Distribució
Coperativa

19h Kafeta AJEN 19h Kafeta Eixam: Jam
session (porta el teu
instrument) 

LA MAKABRA 
C/Tanger, 46 
<M> L1 Glories

12-13h Anglès
intermig
18-20h Tango i
Capoeira

18-20h Capoeira
19:30h Reunió Afro dança
i música Africana

13h Tractament de
Rieiki
20-22h Experimentació
teatral

18-20h Body
percussió
19:30h Anglès
Principiants
20-22h Flamenco

EL PATIO
Pstge Masoliver, 36
<M> Ka Llacuna

23h Fesya 1er
Anniversari de la kasa!
(si plou, re de re)

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

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i tarda Distri oberta mati Distri oberta  tarde Distri oberta mati i
tarde

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

21:30h Jam Session 21h Pase de videos 22h Concert: Kafuné

RUINA AMALIA
c/Reina Amalia,11bis
<M> L2 Sant Antoni
- BIBLIOTECA KILOMBO
- OFICINA D'OKUPACIÓ
- OFICINA RAM

16-20h Oficina
d'Okupació
17-21h Biblioteca
Kilombo
16-21h: RAM acces
llure a internet i
aiuda tecnica

17-21h Biblioteca
Kilombo

ATENEO DEL XINO
c/ Robadors, XXV
<M> L3 Liceu

20h Katikarrika 21h Obert

MAMBO espai
feminista
c/Arc del teatre 8
<M> L3 Drassanes

17h Clases de
Català

17h Continua el
debat violència de
gènere als
moviments socials

19:15h Taller Acció
crativa Feminista
20h Assemblea
mambera

15:30   Anglès  

ATENEU DEL BESÒS
Rambla Prim, 76
<M> L4 Besòs Mar Jornades d'autogestió de la Salud

19h Xerrada Sobre les
Vacunes, per Xavier
Uriarte
20h Tapes Veganes
21h Cicle de cine de l'Elei
de la Iglesia El Pico

11h Arteteràpia
15h Menjador Vegà
17h Taller
d'arteteràpia
22h Cantautor PIB

11h Cómo cura y
nutre el agua de
mar? (Ángel
García)

18:30h R  eunión  
propuestas y iniciatives

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

20h Ass. CSO 19h Rocodrom
20h T flamenco
20h  autodefensa

20h Cine 
20h Kafeta 

18h Gimnasio 18h Gimnasio
19h Rocodrom

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

18h Cooperativa
consum El Cabàs

18h BIBLIOTECA
social la Hoguera

19:30h Passe documental
“El Mil”
21:30h Sopar

19-23h Bar i
sopars

LOS ADOKINES
c/América, 15
<M> L1 Snta Coloma

Taller agitació
plantilles pancartes...

Taller agitació
plantilles
pancartes...

20h Ass. Centro social Taller de serigrafia

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

18h Kafeta+ distri 
20h Ass.Gramanet
del Besos

18h Kafeta + distri 

KOP-ALTA TENSIÓ
El Prat de Llobregat
FF.CC El Prat

19-24h Kafeta
21.30h Sopador

18h Assemblea
Kop
19-24h Kafeta
20:30h Taller
artesania

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

19-24h Kafeta
19:30h Taller de
soldadura/ferro
19:30 Taller de
llengatge de
singes

CSOA LA RAMONA
c/St Ramon, 188
RENFE Cerdanyola

18h Taller de Comics
i manga
20-22h T. Guitarra

18-20h Kafeta oberta 16-17h Taller de
Percussió
18-20h Kafeta oberta

18-20h Kafeta 18-20h Taller d'anglés
20h Ass. Cso

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FFCC Les Planes

22h Cine de barri
Cabeza de perros

KAN MUSSOL
Car. Vallvidera-Molins
Km 7'5 Les Planes

Divenres i dissabte
II Encuentro de Flamencos

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FFCCTerrassa

19h Kafeta gestio-
nada per l'AJIT

19hKafetaoberta 19h Kafeta pro-presos +
taller de cartes als
presos/es

19h Kafeta oberta 19h Kafeta oberta

VALLDAURA
C/Jorbetes 15
RENFE/FGC Manresa

18-21h
Assessorament
jurídic Gratuït

19-21h   Kafeta amb  
futbolín a presus
Populars

18h Xerrada Mitjans de
contr@informació
exposició del pèsol negre
Tarda: Wrhammer
19-24h   Kafeta  
22:30h Concert: Sherpa,
La corrupción del tau 2€

17-01h   Kafeta amb  
futbolín a presus
Populars

19-21h E  scacs  



CSO ELS TIMBRES
Av. Generalitat, 27
RENFE Viladecans 

21.h Ass CSO

AT LLIBERTARI
c/San Marià, 20
RENFE Viladecans

20h Assemblea

ATENEU SANTBOIÀ
Av. Maria Girona, 2
FF.CC Sant Boi  Ll.

19h-22h Kafeta
Resistència
19h Taller Sevillanes

19h-22h Kafeta pro-
tallers

19h-22h Kafeta pro
Nicaragua

17h Assemblea
Ateneu

19h-22h Kafeta Ateneu 19h-22h Kafeta
skalates
19h T. malabares

CASAL EL RACÓ
c/Iglesias, 10
RENFE Molins s. Rei

19-21:30h Kafeta
oberta

19-21:30h Kafeta
oberta

12-14h   Kafeta oberta  
19-01h Kafeta oberta

18h Assemblea 19-21:30h Kafeta
oberta

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

18-20h kafeta del
Cargol

18h Ass. 21h Ass.
Ecologistes

KAN KAL AYA
c/Jacint Verdaguer,
RENFE El Masnou 

18h Kafeta oberta 18h Espai obert de
malabars
22h Assamblea 

LNOTÍCIES

Carta de Alex desde la Modelo
Hola soy Alex, uno de los tres detenidos de la pasada noche del 4 de febrero Antes que nada
quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido alrededor del mundo. Gracias por sus
cartas  de  apoyo  ánimo  y solidaridad,  que  nos  da  la  fuerza  para  seguir  resistiendo  entre
barrotes  este  proceso  manoseado,  racista  y  desigual.  Ya  cumplimos  nueves  meses
secuestrado sin una explicación convincente y sin prueba alguna; seguimos encerrados por
una  acusación  que  no  tiene  base  alguna  que  la  sostenga,  ademas  de  estar  llena  de
contradicciones  y  de  una  actuacion  policial  llena  de  irregularidades  que  incluye  tortura,
xenofobia y destrucción de prueba. Esta farsa ya fue descabezada por el propio alcalde de
Barcelona (el que jamás volvio a dar la cara despues de sus declaración, y esto a pesar de
6000 firmas y varias cartas de diferentes asociaciones exigiendo una explicación ante tantas
incoherencia) y los peritos forences que sostienen que el policia fue herido de una manera
diferente a la que dicen sus compañeros. A pesar de todo ésto, sólo han tomado en cuenta
que  quien  nos  acusa  es la  policia  y en este  mundo solo  con  qué alquién  con  influencia,
autoridad o dinero te acuse de cualquier cosa para que su justicia actue y te encierren; ¿para
qué quieren pruebas si son ellos lo que mandan y sus palabras estan por encima de todo? LA
DEMOCRACIA FUNCIONA y funciona bien, matandonos diariamente con guerras , represión
y hambre. A esta no le importa arruinar vidas y el planeta, mientras siga en el poder y los
demócratas  acumulen  mas  riquezas.  Désde  barrotes  siguiré  resistiendo  firmemente  y
luchando  ante  toda  esta  hipocresía;  pelearemos  hasta  el  final,  para  demostrar  nuestra
inocencia  ante  los  hechos  de  que  nos  acusan  y  desenmascarar  la  verdadera  cara  e
intenciones de quienes dicen que nos cuidan y protejen. SALUD.

Indymedia barcelona 07/11/06

Demanen 19 anys pels feixistes que van matar en Roger
Un jurat  popular jutja  a partir  d'avui Aitor  Dávila  i  Emilio  Cortés,  presumptes assassins de
Roger Albert,  jove alternatiu  que va ser apunyalat  al coll  a l'agost de 2004 als voltants de
l'Estació  de  Metro  de  Fontana.  El  fiscal  demana  pels  agressors  dinou  anys  de  presó,  la
mateixa pena gairebé que fa l'acusació particular i la de l'Ajuntament de Barcelona. Dávila que
va atacar violentament Albert amb un ganivet d'escorxar animals (el mateix que podem veure
a la imatge) està relacionat amb grups feixistes del País Valencià, els mateixos que en una
altra agressió van matar el jove independentista Guillem Agulló a la capital valenciana. Durant
el judici que s'inicia avui amb jurat popular declararà un testimoni protegit que va presenciar
els fets. De fet, hi va haver diversos testimonis perquè tres veïns de Gràcia, que van veure
directament l'agressió a Roger Albert, que va morir quatre mesos després. Aquests testimonis
van afirmar que després de la ganivetada els agressors del jove van realitzar diversos cops la
salutació hitleriana, van proclamar consignes feixistes i van vitorejar el nom d'Acción Radical,
grupuscle skin els membres dels quals van ser els autors de la mort d'Agulló a València. Els
testimonis dels quals parlàvem anteriorment, però, van estar envoltats de certa polèmica ja
que l'advocat de l'acusació particular va denunciar que la declaració prestada a comissaria el
18  d'agost,  que  assenyalava  clarament  els  neonazis,  no  va  arribar  al  jutjat  fins  el  5  de
novembre de 2005. Segons l'advocat de l'acusació, Andreu van den Eynde, el retard va ser
justificat  per  una  "qüestió  burocràtica":  "Diuen  que  els  documents  es  van  traspaperar".
Aquests testimonis però seran clau per fer justícia davant l'assassinat  de Roger Albert a mans
d'Aitor Dávila, veí de Catarroja, que en uns primers moment va ser qualificat com una "revenja
entre bandes" per fonts de la  Guàrdia Urbana però que ràpidament es va  aclarir com una
clara agressió ja que els "caps rapats feixistes eren els únics que anaven armats", segons
assenyalen fonts de la investigació.

Vilaweb 06/11/06

Esclaten 3 artefactes al DF, Mèxic
Esclaten 3 artefactes al DF, reivindicats per una coordinadora de grups guerrillers
La situació a Mèxic està cada vegada més complicada. Ahir van esclatar 3 artefactes al DF. A
locals del PRI (Partit Revolucionari Institucional), el IFE (Institut Electoral) y en una sucursal
bancària. Sembla que hi podrien haver-hi dues explosions més. L'acció l'ha reivindicada una
coordinadora  de  diferents  grups  guerrillers  (Movimiento  Revolucionario  Lucio  Cabañas
Barrientos,  Tendencia  Democrática  Revolucionaria-Ejercito  del  Pueblo,  Organización
Insurgente  Primero  de  Mayo,  Brigada  de  Ajusticiamiento  2  de  Diciembre  y  Brigadas  de
Liberación Populares). Això ve a afegir més llenya a la tensa situació que es viu a Oaxaca
després del desallotjament del "plantón" al zócalo de la capital y la resistència de la població
defensant les instal·lacions de Radio Universidad, on van fer fugir a la PFP (la policia militar).
Precisament ara la situació s'ha invertit, i és la PFP qui controla el zócalo y el centre històric,
pero es troben completament envoltats pel poble en rebel·lia. Ara s'han enviat 2000 elements
més de policia, encara no se sap del cert si per intentar prendre el control o per ajudar a sortir
als policies "atrapats" al centre de la ciutat. La situació a tota la república es complica dia a
dia. Abans d'ahir una multitudinària marxa (centenars de milers, els convocants diuen un milió
de persones) de la APPO va recòrrer Oaxaca. .Aturem de nou la massacre. Solidaritat amb la
APPO i tot el poble de Oaxaca. Vine a la manifestació del diumenge dia 12 a les 12h a Plaça
Universitat  (el  dia següent  de la manifestació  contra el  Meeting Point,  perque aquí  també
tenim  les  nostres  rebel·lies).  Per  la  retirada  de  les  forces  federals   Per  la  renúncia  del
governador Ulises Ruiz  Per la llibertat dels presos i preses polítiques  Per l'empresonament
dels assassins del poble Salut.

Indymedia Barcelona 07/11/06

Repressió a les festes anti autoritaries del clot-camp de l'arpa 
Dissabte  passat  4  de novembre  haviem previst  una  sèrie  d'actes  i  actuacions  en  el  carrer
finestrat  amb motiu de les festes majors del  clot-camp de l'arpa.  L'inici  de les festes estava
previst a les 19h de la tarda amb tapes i menjar, botiga gratis, maquillatge per a grans i petits i
més tard concerts. Els veïns del carrer havien estat prèviament avisats i convidats a la festa i
molts  d'ells  ens  havien  agraït  d'organitzar  tal  esdeveniment.  A  les  17h30  mentre  s'estava
col·locant les guirnaldes van arribar diverses furgonetes dels UPAS que van tancar el carrer
finestrat  assetjant de tal manera les dues cases okupades del carrer. Venien amb una ordre
clara que era prohibir qualsevol acte al carrer. L'actuació dels UPAS va ser tal com es podia
esperar:  una desena d'identificacions,  van obligar a gent a marxar de la zona, provocacions
múltiples,  revisió  de motxil·les...  desplegament  desproporcionat  i  actitud  repugnant  solament
van provocar  la  incomprensió  dels  veïns  del  carrer  que  es  van  solidaritzar  amb nosaltres,
intentant negociar perquè deixin fer la festa. Poc després de les 19h van arribar 5 furgos dels
Mossos que es  van quedar  bastant  allunyats  però si  presents.  No obstant  el  desplegament
policial vam decidir no fer-los cas i començar tal com estava previst el pregó de les festes i
després  l'actuació  del  Pater  Patricio  que  exorcitzà  el  carrer  dels  dimonis  llavors  presents.
Després la festa es traspassà al veí  local okupat i autogestionat la Karni. Però durant tota la nit
el cordó policial va ser mantingut amb la màxima voluntat de provocació. Van arribar a l'extrem
de deixar passar  tan solament  les  persones que tenien contracte de lloguer  o de propietat.
Finalment es van escapar a les 5h de la matinada havent pegat abans a un habitant de Vila
Kula  i  arrencat  les  pancartes  de  la  casa,  una  del  tercer  aniversari  i  altra  del  4F.  Des  de
l'assemblea de les Festes volem denunciar la voluntat  de l'ajuntament per prohibir  qualsevol
tipus d'iniciativa popular que no càpiga en el marc cívic. També volem denunciar la guerra molt
personal dels UPAS a la okupació atès que gairebé tots els efectius presents aquest dia eren
els agents també presents en el Forat. Ja sabem que aquest cas no és aïllat i que en les dues
ultimes setmanes s'han vist històries semblants : a l'aniversari de Ruïna Amalia, la prohibició de
la festa del TDN, càrregues al casal de Guinardó... Amb aquest comunicat no volem caure en el
victimisme però sí visibilizar fets. No ens faran creure !!!Seguiremos en el ojo del huracán !!! 

Assamblea de les Festes anti autoriatries 07/11/06

Els mossos al prat comencen desallotjant!
Aquest  matí  a  les  10:15  hores  un  dispositiu  de  set  furgones  i  quatre  cotxes  dels  mossos
d’esquadra, més tres cotxes i dues motos de la polícia local han desallotjat els blocs okupats el
passat  dissabte  4  de  novembre  al  Prat  de  Llobregat.  El  carrer  Ignasi  Iglesias,  on  estava
l’immoble, ha estat tallat per un dispositiu que no deixava passar a ningú pel carrer mentre ha
durat  el desallotjament. A les 10.30 membres de la policia científica encaputxats i vestits de
paisà i els cossos antiavalots, ambdós dels Mossos d’Esquadra, ja era dins la casa. A més a
més hi havia un agent gravant des del carrrer amb càmera digital a tothom que estava per la
zona. A les 11.00 els agents de policia han procedit a identificar a la gent que estava o bé
donant suport, o simplement espectant. A les 10,45 els Mossos d’Esquadra han detingut una de
les  persones  que  estava  en  suport  per  no  poder-se  identificar.  Quatre  mossos  de  forma
absolutament  prepotent  i  violenta  l’han  tirat  al  terra  després  d’agafar-lo  pel  coll  i  donar-li
diversos cops. El detingut està ferit i amb nombroses i fortes contusions. A les 11.00, un cop la
gent  de  fora  havia  estat  identificada  els  mossos  han  entrat  a  l’edifici  detenint  a  cinc  dels
okupants que han estat traslladats a la comisaría de la policia local del Prat. Cap a les onze del
matí la casa ha estat tapiada immediatament amb el propietari  present.  Els 6 detginuts se'ls
acusa d'usurpació i d'atemptat a l'autoritat. El passat dissabte 4 de novembre una seixantena de
persones van okupar el bloc abandonat per utilitzar-lo com a vivendes. L’edifici és propietat del
Valdés,  gran  especulador  local  amb  nombroses  propietats  al  poble,  que  tenia  l’intenció
d’enderrocar  l’edifici  per  construir-hi  tot  i  trobar-se’n  en perfecte  estat  per  ser  habitats  i  ser
edificis protegits per.la llei de patrimoni local. De fet fa uns mesos va ser aturat l’enderrocament
que havia iniciat el propietari sense cap mena de permís. Durant tot el dia els mossos van fer
acte  de presència,  estrenant-se a la  població  i  advertint  als  concentrats  que els  okupes  es
convertien “en la seva prioritat” a la població en paraules del cap del dispositiu. “Hem arribat
aquí amb ganes de treballar”, d’altres frases com aquestes i la mostra de prepotència amb el
dispositiu  d’aquest  matí  són  la  targeta  de  presentació  del  nou  cos  policial  al  Prat.  Les  sis
persones  detingudes  han  sortit  amb  càrrecs  aquest  dilluns  al  vespre.  Es  convoquen
concentracions a les 9:30 davant del jutjat núm. 5 de Sant Cosme al prat pel proper dimecres 8
quan faran un primer judici a un dels detinguts. A la tarda del mateix dimecres a les 19:30 a la
Plaça  de  la  Vila  del  Prat  coincidint  amb  el  ple  de  l'ajuntament.  ON HI  HA  LLUITA HI  HA
REPRESSIÓ! ON HI HA REPRESSIÓ HI HA SOLIDARITAT! 
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Amenaza de desalojo de "La Lokeria"   
Desde hace más de ocho años existe en L'Hospitalet en la Pça. Espanyola,1 el Centro Social
Okupado "La  Lokeria".   Hace unos  días nos llegó  la fecha del  desalojo  para  el  día  30 de
Noviembre. En julio tuvimos un juicio rápido/farsa por "desahucio por precario" a causa de una
denuncia realizada por   CatSalut, en el cual la jueza no quiso escuchar ninguno de nuestros
testigos  y  por  lo  que  hemos  comprobado,  se  ha  dado muchas  prisas  para  sentenciar-nos,
decisión a la cual hemos recurrido. Aún y así la jueza ha decretado ejecución provisional de la
sentencia,  y  por  tanto,  desalojarnos  antes  de  esperar  la  resolución  del  recurso.  Así  que
convocamos a una CONCENTRACIÓN el dia 30 de Noviembre a las 9h, delante de la Lokeria. 
Con toda nuestra y vuestra creatividad daremos una respuesta a otra agresión, de tantas que
se  están  dando,  a  los  centros  sociales  okupados!  STOP  CRIMINALIZACIÓN  DE  LA
OKUPACIÓN!  SOLIDARIDAD CON LA LOKERIA!

 Asamblea de Centro Social Okupado Autogestionado La Lokería, 5/11/06

w Ràdios lliures i pirates w
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
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