
«Amb la Thompsom heredada de Quico Sabaté, va començar a emular-lo realitzant 
incursions en territori espanyol; posteriorment va emprendre una sèrie de robatoris i 
atracaments per Europa, per a aconseguir fons per a la causa revolucionària

«Participa a les Joventuts Llibertàries i Defensa Interior (DI) del Moviment Llibertari.

«Va presentar al Ché Guevara el seu pla de falsificació a gran 
escala de dòlars.

«El seu cop mestre i que el va canviar la seva vida, va ser la falsifi-
cació de xecs del First National Bank (ara Citybank), amb el que 
va estar a punt de fer fallir al banc, que va patir una important 
caiguda en la seva cotització en borsa.

«Va preparar el segrest del nazi Klaus Barbie a Bolívia

«Va col·laborar en la fuga de Eldridge Cleaver, líder dels Panteres 
Negres

«Va intercedir en el segrest de Javier Rupérez (polític de la UCD que va ser 
segrestat per ETA en la transició)

«En el marc de l'acció dels GARI, a París el 25 de maig de 1974 és detingut amb 
diversos companys anarquistes més que són acusats del segrest del director del 
Banc de Bilbao a París
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Tarragona, dimarts 20 de maig, 19.30 h. 
Sala d’actes Cooperativa Obrera, c/Fortuny 23

Manresa, dimecres 21 de maig, 19.30 h. 
Sala d’actes local CGT, Circumval·lació 77, 2n.

Barcelona, dijous 22 de maig, 18.30 h., 
Sala Costa i Font, local CGT, Via Laietana 18, 9è.

Girona, divendres 23 de maig, 20 h., 
local CGT, Av. Sant Narcís 28, entr. 2a.

Vilanova i la Geltrú, dissabte 24 de maig, 18.30 h. 
Local Endimari, Rambla Castell, 31, baixos

del 20 al 24 de maig del 2008

Cicle de Xerrades-Col·loqui

Lucio Urtubia
 càrrec de l històric militant anarquista
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