
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996 Nº 483 setmana del 20 al 26 de juny 2007 :::
X MARXA D'HOMENATGE ALS MAQUIS De juny a novembre de 2007, més info a: http://www.sindominio.net/marxa-maquis 

III MOSTRA DEL LLIBRE ANARQUISTA Del 25 de juny al 1er de juliol a Sants + info http://www.llibreanarquista.es.kz/ 

BICICLETADA PEL TANCAMENT DELS CENTRES D'INTERNAMENTS Divendres 18h Plç Universitat <M> L1 L2 Universitat

Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 Dissabte 23 Diumenge 24 Dilluns 25 Dimarts 26

III Mostra 
del llibre 

anarquista

25 de juny a al 1 de juliol

Dilluns 25 19:30h  ¿Chusma? Alèssi Dell’Umbria i Momentos 
insurreccionales de Robi Cima Ron, Laura Núñez,... (Ed. El Viejo Topo) 
Xerrada amb Laura Núñez i Alèssi Dell’Umbria | La història rebel de les 
insurreccions populars i la més recent rebel·lió a la França del s.xxi. 
Situacions organitzades o espontànies que han fet tremolar l’ordre 
establert. De l’aïllament capitalista a la comunitat revolucionària.

Dimarts 19:30h Els fets de maig de 1937 Barcelona, mayo de 1937. Testimonios desde 
las barricadas.  Carlos García, Sergi Rosés i H. Piotrowski , Barricadas en Barcelona. 
La CNT de la victoria de julio de 1936 a la necesaria derrota  de mayo de 1937. Agustín 
Guillamón Contrarrevolución en Barcelona. Ferran Aisa i taula rodona amb Carlos 
García, Agustín Guillamón i Ferran Aisa presentada per Paco Madrid (Doctor en 
Història Contemporània de Valencia) | Els fets que van traïr l’esperança llibertària.

Aquest dos dies tots els actes es faran a l'Espai Obert. Tambe pots mirar a la web http://www.llibreanarquista.es.kz/

ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

ATENEU LLIBERTARI
c/ San Marià, 20
RENFE Viladecans 

18:30h Taller de flors 
de Bach

CSO ELS TIMBRES
Av. Generalitat, 27
RENFE Viladecans 

201:30h Assamblea 
Okupes Viladecans 

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

19:30-24h Kafeta
22h Sopador
antirepressiu

19:30-24h Kafeta
20:30h T. manualitat i 
artesania

Dissabte Revettla de Sant Joan  23h 
Concert Hip Hop amb Polen, Svitness,  
Orrordasistema, Ze-fuga i dj suhermano i dj's  
Patxanga

19:30h Kafeta
19:30h Taller 
malabares

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

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

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

18h T. S  evillanes   
19h-22h Kafeta Rst. 
21h T. percussió

19h Taller jocs teatrals 
19h-22h Kafeta pro-
tallers 

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

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

19h Kafeta amb tapeo 
+ Mostra de videos 
actius

19:30h Assemblea 
Banka Rota

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

ny

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

17hTaller de Bicis
19h Taller serigrafia

17-19h Ropero de 
intercanvi
19h Rockodrom

Dissabte 20h Concert punk antirepressiu 
amb TDK, Eskupe, Cruje, BB Bino, Sensa 
Yuma

Els Dimarts 17-19h Ropero d'intercanvi
19h Rocòdrom,16h Taller de Bicis
20:30h Ass. C.S.O.

CSO EL RABART
Passeig dels FGC, 34
RENFE Castelldefels

Divendres  
22h Concert pro CNT KNY amb Asto Pituak, 
La Pandilla Basura, Hijxs taraos 5e

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

18h Assemblea 19-21:30h Kafeta 
oberta

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

 SANTS - HOSTAFRANCS - BADAL

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

21h Ass. Csa 
21:30h Sopador 
vegeta 

Dissabte Revettla de Sant joan 21h Sopar de revetlla, coca i cava 
23:30h Diables de Sants 24h Concert amb La carxofa i la ceba Plaça 
Osca...i després festa antirepressiva a Can Vies

19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

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

ESPLAI ALLIBERAT
c/Miquel Angel, 57
<M> L1 L5 Pl de Sants

18-20:30h  Hort 
comunitari

18-20:30h  Hort 
comunitari

Dimarts 10-13:30h Hort comunitari 19h Passi 
de documental: 13M, Atocha, el poso, Santa 
Eugenia, Donibane

CSO LA FARGA
C/Rossen d'Arus, 36
<M> L1, L5 Pl de Sants

Espai obert a propostes 
tallers, etc. 

14h Menjador vega

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

18-21h Distribuidora 
Acció Cultural i 
Bilbioteca  

18-21h Distri Acció 
Cultural i Bilbioteca

Més info:
http://www.entropia

ctiva.com

18-21h Distribuidora 
Acció Cultural i 
Bilbioteca

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

20h Reunió del Grup 
Excursionista
20h T. d'història: 

 Assamblea Ateneu 20h Hacklab

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

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

21h Ball de claqué Dissabte 23 a les 
 22h Concert de O'Koñak, Kapiche Clù,  
Barrio Tomillo

20h Ass. Cso 20:30h Taller de 
teatre

GRÀCIA - LA SALUT - VALLCARCA - HORTA

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-laboratori de 
malabares (mazas, contactball y pilotes)

19h Rocòdrom lliure

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

20h Ass. Ateneu

KASA DE LA MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33

<M>L3 Lesseps

Divendres 21h Sopador vegà, vegetarià i 
carnaca

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

20h Kafeta oberta
21h Concert: End of all,  
Etacarinae 2e

mailto:bankarota@moviments.net
http://www.llibreanarquista.es.kz/
http://www.sindominio.net/marxa-maquis
http://sindominio.net/espaiobert
http://www.moviments.net/


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

14h Menjador vegà
21h Sopador vegà 
amb passi de video

21h Sopador vegà 20h Kafeta i 21h 
Concert amb Surfin 
Shirless PUNTUAL

19h Assemblea 
mortifera

14h Menjador vegà

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 + internet

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

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

20:30h Observatori 
de Gràcia

Dijous 21h Cicle documental cultura llibertària 
II Granados y Delgado

Divendres 20h Punt de trobada    i   Kernalpanic Hacklab i cicle de   
xerrades sobre desenvolupament de projectes web amb 
GLAMP Instal·lació i ús d'un entorn GLAMP

http://laquimera.org

MARICHI WEU
c/Mare Dèu salut, 57
 <M> L4 Alfons X

Dijous 14h Menjadors vegà al patí, pro 4F  + 
espectacle de clown i malabars El comienzo del 
gran final  x Circosofos

EKIPO B
c/Mare Dèu salut, 61
<M> L4 Alfons X

18:30-20:30h Taller 
de Kung-fu amb 
Maestro

18:30-20:30h Taller de 
Kung-fu amb Maestro

18:30-20:30h Taller de 
Kung-fu amb Maestro

18:30-20:30h Taller 
de Kung-fu amb 
Maestro 

SAGRADA FAMÍLIA – CLOT - POBLE NOU - SAGREGA - SANT ANDRÉU

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

20h Distribució 
Cope i un Rave !

19h Cafeta Ajen Divendres 19h Presentació del llibre De la 
Protesta al Contrapoder 20h Xerrada sobre 
el Cas Jona 21h Sopar antirepressiu pro 
Jona 23h Festa antirepressiva

Dissabte 14h Dinar popular i Cantautor 
(Jornada Subversió per la llibertat de la 
CAJEI) 19h Kafeta Ateneu

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

14:30h Menjador 
vega

LA KARNI
c/Freser 134
<M> L5 Camp de l'arpa

20.30:Kafeta 
21.30 Cine jazz 

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

20h Assemblea cada 
dos setmanes

Dissabte 21h Concert Hip Hop amb 
Alterkados, 13 Lions on fire, Nkonklusion, 4 
Secuaces, Dj Bichopeta

17h Taller de 
Flamenc

19h Taller de 
malabars

CASC ANTIC - BARCELONETA

BLOKE METGES
C/ Metges
<M>L1 Arc de triomf

21:30h Cicle cine sobre 
gènere 

ATENEU CASC ANTIC
 c/ Fonollar
<M> L4 Jaume I

Dissabte Revetlla St Joan pro Ateneu Llibertari Casc Antic amb 
Micro obert, la Banda Sambant, sesió Hip Hop, Tsunami 08033
Es fara a la plaça St Cugat, a prop del Forat entre els carrers Fonollar i Carders

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

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

20h Assamblea 
oberta V de Vivenda

17-20h Oficina pel dret 
a l'habitatge

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

22h Jam Session 21h Projecció videos 22h Concert amb Zero
Folk-Rock

22h Revetlla de 
Sant Joan

CSO RUÏNAMALIA
c/Reina Amàlia,11bis
<M> L2 Sant Antoni

19h  Assemblea pro-
pres@s

Dijous 16-20h Oficina d'Okupació + Arquitectes sense Fronteres
17-21h Biblioteca Kilombo /   RAM (internet i ajuda)    17-21h Fusteria 
Carcoma  Div. 18-22h Intercanvi guitarra Corrillo flamenco i kafeta

Dijous i divendres hi ha café 
de maquina i birra

Durant les altres activitats hi 
ha accés a internet en RAM 

BESÒS - SANTA COLOMA - MARESME

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

www.albesos.tk
19h Tertúlia de 
filosofia libertaria

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

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

20:30h Ass. CSO 19h Rocòdrom (porta 
els teus peus de gat)

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 Cooperativa 
consum El Cabàs

18h Biblioteca social la 
Hoguera

 19-23h Bar i sopar

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

19-21h Cooperativa 
Consum    + distri   
20h Ass. Gramanet

18h Ass. del local + 
La Distri

18h 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 Defensa 
personal per a 
dones 

10:30h T. de malabars
20:30h T. de trapezi
20:30h Ass Metralla

21h Kafeta Industrial 17h El Calaix de 
sastre surt al sol

09h Hort comunitari
20h Kundalini ioga
20:30h Haklab 
nòmada

19:30h Taller de 
b  ombons i pasta de   
dents
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

10h T. autoreparació 
bici 17-21h  Biblioteca 
+ Fanzinoteca 18h T. 
percussió

Durant tot el dia 
taller de fer foc pro 
revetlla 17-21h 
Biblioteca + 
Fanzinoteca 

17h Assemblea
18h  Jornada  de 
curro

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T. de malabars

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca
20h T.  d'esperanto

COLLSEROLA - 9 BARRIS - SARRIÀ

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

22h Cine de barri  

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

www.canmasdeu.net
9h Taller de pa 11h Taller d'horts ecologics

12h Chi-Kung 14h Menjador vegà
17h Xerrada Ecuador en moviment

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

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

Divendres 12-14h Taller de forja i soldadura     
15:30--20:30h Taller autoreparación de bicis

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

Están abiert@s a más propuestas para usar el solar

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

LA FUSTERIA
Pgt. Canet, 11
FGC Sarrià

20:30h Documental 19h Curset d'italià 19h Pel·lícula

VALLÈS OCCIDENTAL - BAGES

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


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 
futbolín a p. populars

Dissabte 17:30h Cicle de xerrades : 
Memoria historica del moviment 
llibertarii la Cnt a l'estat espanyol 

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FGCTerrassa

19-23h Kafeta AJIT 
+distri la Bruixa
19h Ass Col·l. acció 
autònoma

19-23h Kafeta benefit 
Autogestió Cases de 
Terrassa + distri la 
Bruixa

19-03h Kafeta pro-
presxs + cartes als 
presxs + distri la 
Bruixa

19h-03h Kafeta 
oberta + distri la 
Bruixa

19-23h Kafeta  + 
distri la Bruixa
19h Cine 

FIGA ELECTRICA CSA
c/  barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19h Assemblea  
d'Okupes

19-23h Kafeta 19-23h Kafeta 19h Assemblea CSA

LNOTÍCIES
Acció directa contra el setge policial a la mani del 17J
El 17 de junio, los mossos d'esquadra volvieron a rodear e impedir una manifestación 
en solidaridad con lxs presxs políticxs y por la libertad de manifestación y expresión. 
El 17 de junio, los mossos d'esquadra volvieron a rodear e impedir una manifestación 
en solidaridad con lxs presxs políticxs y por la libertad de manifestación y expresión. 
Una vez más, vimos que no podíamos expresar públícamente nuestra protesta. Ante 
esto, un grupo de personas decidimos no someternos al increible control policial que 
sufría la manifestación. A las 21 h. del domingo nos dirigimos al barrio del Poble Sec, 
se cortó una calle con dos barricadas incendiadas y se destrozaron todas las lunas 
de un banco en respuesta al continuo estado policial que se sufre en Barcelona. No lo 
tenéis todo tan controlado y esta acción es la consecuencia de la represión que 
sufrimos. Tenemos presente a todxs lxs compañerxs que están presxs por luchar 
contra el sistema. Quien siembra la miseria recoge la rabia, mientras siga la represión 
arderán barricadas en las calles. SALUD Y ANARQUÍA!

Barcelona indymedia 18/06/07

Per la Llibertat d'Expressió i l'Absolució de l'Albert
El passat 19 de maig de 2005 l'Albert Garcia Gallego, fotògraf del barri de Sants, 
membre  de  La  Burxa i  de Barrisants.org,  col.laborador  de  mitjans  com El  Punt, 
Vilaweb, Diagonal, La Directa, i afiliat al Sindicat de Periodistes de Catalunya, va ser 
detingut per la secció número 6 de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia 
Nacional. En aquell moment, tant el detingut com el seu advocat en cap moment van 
ser  informats  de  quins  fets  van  motivar  la  detenció,  exceptuant  una  declaració 
informal d'un dels policies en que s'afirmava tenir una empremta seva vinculada a un 
fet ocorregut feia any i mig. No va ser fins al dia següent, quan va passar a disposició 
judicial,  que  es  va  saber  l'acusació  policial:  violació  de  propietat  professional, 
coaccions, amenaces i  danys. Després de declarar davant la jutgessa, el jove va 
sortir  en  llibertat  amb  càrrecs.  El  jutjat  de  Guàrdia  havia  mantingut  coaccions, 
amenaces, i danys. La detenció feia referència a una acció pública de denúncia que 
es va realitzar al febrer de 2004 a la seu de la constructora Integral de Aparcamientos 
S.A. arrel de les amenaces que van rebre els i les habitants d'una casa okupada del 
barri  de Sants després  que dita  constructora  comprés la  finca. L'Albert,  com en 
moltes altres ocasions,  va ser-hi present fent fotografies. La policia basa la seva 
detenció en una empremta trobada en una octaveta que es repartí en aquella acció. 
Havent passat més de dos anys de la detenció, la data del judici serà el proper 12 de 
juliol. La petició fiscal és de 1 any de presó per coaccions, 18 mesos de pena multa 
per danys i una indemnització de 660 euros. A més, en els darrers sis mesos, l'Albert 
ha rebut constants pressions i intimidacions de mans del Cos de Mossos d'Esquadra, 
no només durant l'exercici de la seva feina, sinó també en la seva vida privada. Per 
aquest  motiu,  s'ha  presentat  una  querella  que ja  s'ha  acceptat  a  tràmit.  Davant 
d'aquest judici, volem manifestar la nostra preocupació vers determinades actituds 
policials de coacció cap a la llibertat d'informació, així com el nostre ple recolzament 
cap a l'Albert. Ens trobem davant d'un dels darrers casos d'assetjament policial de la 
Brigada d'Informació cap a professionals de la comunicació vinculada als moviments 
socials, assetjament que en cap cas hauria de ser ratificat judicialment. Per tot això, 
demanem  l'absolució  d'Albert  Garcia  Gallego.  Barcelona,  juny  del  2007.  Per 
adhesions al manifest: albertabsolucio@gmail.com

Informar no es cap delicte juny 2007 

Conmemoració de la mort d'un pres a la Model
El dia  30 de junio  se convoca una jornada para conmemorar  la  muerte de J.A. 
Canoverdejo, preso asesinado en la prision modelo de barcelona en 2003.  Habra 
una concentración delante de la prision seguida de actividades: comedor, charla y 
debate en el CSO LA FARGA (C/Rossen d'Arus, 36 <M> L1, L5 Pl de Sants)  30 de 
juny a les 12:00 concentració davant de la modelo per l'assesinat al 2003 del pres 
J.A.Canoverdejo.

Usurpa + La farga 19/06/07

Desallotjament a l'Eixample aquest matí
Unes quantes porqueries han entrat sobre les 10h del matí a una casa okupada al 
passatge Nuria, a prop del carrer Indústria amb Dos de maig. Els Mossos han trencat 
la porta i han fet fora les dues persones que vivien allà. La casa portava okupada des 
del desembre del 2006. Els Mossos, que venien amb l'ordre de desallotjament els han 
deixat treure gairebe totes les seves pertinencies. Un grup d'amics i amigues s'han 
presentat per ajudar a treure les coses i els Mossos els han identificat. Més tard, 
sobre  les  11:30h  un  cop  tot  finalitzat  una  porqueria  dels  Mossos ha  parat  a  4 
persones per la cara en mig del carrer. els han identificat amb actitut de garulos, 
amenaçant i gaudint d'aquesta situació d'humiliació. Feien bromes dient que els DNI 
no eren de veritat, preguntant per al cap de indymedia bracelona, etc.Finalment han 
deixat anar a tota la gent i se n'han anat

Usurpa 19/06/07

Roda de premsa contra la repressió, Terrassa
Des de Solidaritat  Antirepressiva de Terrassa  s'ha convocat una roda de premsa per 
denunciar el segrest policial de les ultimes manifestacions de Barcerlona , i concretament, 
de la d'aquest diumenge passat(17 de juny) i la vulneració de drets tan elementals com la 
llibertat d'expressió i de manifestació. Abans de tot agraïr a la gent de Terrassa que va 
assistir a la manifestació i que amb la seva fermesa i la de la resta de manifestants va 
aconseguir trencar el cordó policial amb els seus crits contra la violència de les seves 
porres. També volem donar anims i  recordar  que no estan soles la  noia de terrassa 
agredia i el jove del Prat detingut. I abans de convocar la roda de premsa, volem agraïr la 
participació de totes les persones que van fer possible la realització de l'acte antirepressiu 
i  la  manifestació:  als  colectius  antirepressius,  als  grups  de  suport  de  persones 
represaliades, als grups de suport als i les preses,a les persones que van participar a la 
manifestació i a les persones que estaven fora de la manifestació i que van mostrar la 
seva solidaritat amb els i les manifestants segrestades. A totes elles cal dir que no ens van 
aconseguir segrestar la veu, que vam perdre en no arribar a la plaça de Sant Jaume però 
que vam guanyar en fer marxar el cordó policial i trencar el segrest al qual ens sotmetien.I 
vam tornar a guanyar en mostrar a la ciutat de barcelona i a la resta de catalunya quina és 
la autèntica postura del govern davant les injustícies socials. Va quedar demostrat que 
amb la repressió mai ens tallaràn les ales i mai ens faran creure! La roda de premsa es 
farà aquest dimecres a les 12:30 del migdia a la plaça de la Torre del Palau al centre de 
Terrassa. S'informarà de la retenció i identificació d'un grup de joves de Terrassa abans 
d'arribar a la manifestació. S'informarà de la denuncia per portar objectes contundents d'un 
noi que anava amb aquest grup. S'informarà de la detenció d'un jove del Prat de Llobregat 
abans de començar la manifestació. S'informarà de les agressions físiques per part dels 
mossos a diverses persones.Concretament a una noia de Terrassa a la qual li van trencar 
un  dit  de  la  mà.  I  finalment  es  denunciarà  l'assetjament  que  pateixen  les  darreres 
manifestacions per part dels mossos d'esquadra comandats per la conselleria d'Interior, 
que fa que quedin vulnerats drets tan elementals com el dret a la llibertat d'expressió i de 
manifestació.

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa 18/06/07

Desallotgen la Fakultat autogestionada de Madrid
Durante la madrugada de hoy viernes 15 de junio la policia nacional ha forzado la entrada 
y han desalojado la Fakultad. El dispositivo policial contaba con 14 lecheras, dentro de 
guardia se encontraban 8 compas, que han sido despertados por la policia, que les ha 
permitido vestirse y recoger la mochila, despues han procedido a identificarlxs y algunxs 
han  sido  registradxs.  Queremos  denunciar  en  primer  lugar  a  nuestro  rector  Berzosa 
(GGGRRRRR!) que ha destrozado un proyecto de dos meses de vida horizontal, popular y 
fuera de sus instituciones. La violencia del estado y del rectorado (que forma parte de él) 
no  nos  quitarán  la  ilusión  de  seguir  luchando  por  todo  en  lo  que  creemos.  Nos 
reafirmamos. Hacemos un llamamiento a estar atentos a proximas convocatorias que os 
hagamos,  pero  también  a  sumarnos  a  las  que  ya  ahi  convocadas.  Tales  como  la 
Manifestación  por  la  okupación  del  Viernes  29  junio  a  las  20:00  en 
valdeacederas.Defender la alegría, organizar la rabía. Ningún desalojo sin respuesta.

Asamblea de la Fakultad Okupada Autogestionada 15/06/07

Nova Web per demanar justicia per Pedro Alvarez
La plataforma Pedro Alvarez va inaugurar una nova web per demanar justicia en el cas 
Pedro  Alvarez, un jove de l'Hospitalet  assassinat  d'un  tret  per  un policia  nazional  el 
desembre del 1992.Hi trobaras tota l'informació sobre el cas, les ultimes noticies ...
http://www.novoson.es/pedroalvarez/

Usurpa 19/06/07

Humiliació i tortura a una comisseria grega
En el video distribuït per internet es veu com un policia tortura i humilia a dos immigrants 
Albanesos detinguts per una estirada. És un enregistrament de movil que van fer  els 
esbalaïxes. El video ho anaven manant de mòbil a mòbil entre si orgullosos del que havien 
aconseguit fer als albanesos detinguts. Les paraules queden buides a l'hora de descriure 
els successos que van tenir lloc en la comissària de Omonia, en ple centre d'Atenes. El 
video que sàdicament anaven enviant els policies de mòbil a mòbil orgullosos per la seva 
valentia, va acabar en internet. Els policias fan conya amb dos detinguts, els humilien i els 
obliguen pegar-se entre si. 
veure el video:
http://presosalacalle.ath.cx/index.php?option=com_content&task=view&id=944&Itemid=48

Presos a la calle 19/06/07

Solidaritat amb Cándido i Morala (Astúries)
Cándido y Morala ja són a la presó de Villabona des del cap de Setmana quan van ser 
arrestats despres d'acudir a una concentració. Ni tan sols van poder acomiadarse de les 
seves famìlies. La seva direcció és: Cándido González Carnero Juan Manuel Martínez 
Morala  Centru  penitenciariu  Villabona  Módulu  2  Finca  Tabladiellu  Altu  33271  Xixón 
(Asturies) Distribueix aquesta adreça perqué des de tot arreu la gent pugui donarlis suport. 
¡Cándido y Morala Llibertat! ¡Llibertat presos polìtics!

indymedia barcelona 19/06/07

-->USURPA! 
-->Tel: 932844756 (Dimarts 12:30h a 16h) 
-->email:<usurpa@riseup.net> 
-->https://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

http://presosalacalle.ath.cx/index.php?option=com_content&task=view&id=944&Itemid=48
http://www.novoson.es/pedroalvarez/
mailto:albertabsolucio@gmail.com
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