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L A JORNADA ANTIFEIXISTA DE V IC ENCARA PORTA CUA

El jove agredit pels mossos
surt per fi de l'hospital

VALÈNCIA/L’ HORTA.- El jutge ha denegat la llib-
ertat dels 4 nois en assegurar que se sent
pressionat i que als carrers s’està creant alar-
ma social. El titular del jutjat número 2 de
València, Luis Francisco de Jorge Mesas, ha
denegat un recurs de llibertat interposat
pels advocats en considerar que se sentia
pressionat i al·legava que els col·lectius que
estan fent mobilitzacions al carrer  generen
una alarma social desmesurada i, per tant,
els nois han de continuar a presó. Davant
d’aquestes afirmacions, els nois empres-
onats han demanat a tothom que no s’aturi
res i que es continuï amb totes les lluites al
carrer. Ja el passat cap de setmana tingué
lloc una protesta a la ciutat de A Corunya.
Més de 200 persones van recórrer el centre
de la ciutat, van desplegar dues grans pan-
cartes i van repartir octavetes. La policia els
va seguir en tot moment amb una presència
massiva d’agents i furgones. D’altra banda, el
divendres va córrer per València la notícia
d’una nova detenció d’un noi participant en

el moviment okupa de la ciutat. Es temia un
nou empresonament, tenint en compte el
clima generat des dels mitjans de comuni-
cació, però finalment va quedar en llibertat
amb càrrecs per haver participat de la man-
ifestació contra els actes feixistes del 12
d’octubre a València. 

Els actes de Barcelona
El dissabte a les 5 de la tarda, a la plaça
Universitat, tindrà lloc a Barcelona una man-
ifestació en solidaritat amb els 4 nois em-
presonats a València. Ja des de diverses enti-
tats s’ha denunciat el seu empresonament.
L’Observatori del Sistema Penal de la Uni-
versitat de Barcelona va emetre un informe
a finals de la setmana passada, i la Comissió
de Defensa dels Drets de les Persones del
Col·legi d’Advocats ho ha realitzat durant els
últims dies. A més, s’estan realitzant xer-
rades de familiars i amics a diversos pobles i
ciutats, així com a campus universitaris.          
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CATALUNYA.- “Com a l'estiu vam comentar,
des de la Plataforma de Suport a Francisco
Brotons teniem intenció de realitzar una
sèrie d'activitats de benvinguda al nostre
company Brotons. Aquesta s'ha concretat en
una setmana d'actes per Catalunya.  El
divendres va estar al CSO Can Vies presen-
tant el llibre (que va escriure dins de la
presó) "Memòria Antifeixista", al qual hi van
assistir unes 70 persones .
Pel dissabte estava preparat l'acte central al
CSO Pati Blau de Cornellà. Aquest comença-
va ja al migdia amb un dinar popular d'unes
40 persones, seguit de l'acte polític unitari,
que va comptar amb la intervenció de rep-
resentants dels diferents col·lectius de
suport a presos que treballen a Catalunya:
Rescat, SAT, Alerta Solidària, Acops, Comité
de Suport a la Lola, així com una de les per-
sones que porta la campanya dels 4 anar-
quistes empresonats a València. Aquestes

intervencions van venir intercalades amb
una desena de comunicats entre els que hi
havia els del pres polític Zigor Larredonda,
el del pres anarquista Amadeu Caselles o els
dels presos polítics del PCE-r/GRAPO de
Sevilla. A nivell internacional també es van
llegir comunicats del Partido de Liberación
d'Argentina, del Partit Comunista Marxista-
Leninista de Turquia i el Kurdistán Nord o de
la Liga Operaria del Brasil (entre d'altres).
Finalment va intervenir Brotons entre els
aplaudiments de les 130 persones que hi van
assistir. Després el cantautor Merino va ani-
mar la jornada que va acabar amb una festa
de Reggae i Dancehall.
El diumenge va presentar el llibre a Girona
davant de 30 persones i el dilluns a la UAB

unes 90 persones van assistir a l'acte de
Bellaterra. La resta de la setmana estarà a
Viladecans, Tarragona, Vic i Lleida.”

Plataforma de Suport a Brotons 12/11/02

PERPINYÀ/ELROSSELLÓ.- Més de 3.000 persones
van participar aquest cap de setmana en
l’acte de cloenda de la sisena edició del Co-
rrellengua que, per tercer any consecutiu,
acaba a la capital nord-catalana amb una
manifestació reivindicativa que va recórrer
els principals carrers de la ciutat. Els i les con-
centrades van reclamar una més gran con-
scienciació a la població per estendre l’ús de
la llengua i reclamar a les administracions
locals i regionals una presència normal del
català en tots els àmbits. «El català, llengua
d’Europa» i «Esborrem el Tractat dels Piri-
neus» van ser els dos lemes oficials de la

manifestació, que també va servir per com-
memorar físicament la signatura del polèmic
acord francoespanyol del 7 de novembre de
1659, pel qual els territoris catalans del
Rosselló, Conflent, Vallespir, Capcir i mitja
Cerdanya varen passar a domini francès.
Quan van creuar davant de la Prefactura dels
Pirineus Orientals (equivalent a l’antic govern
civil espanyol), els manifestants van tirar sal
davant de la porta de la delegació estatal, un
acte simbòlic en referència a la revolta dels
habitants del Vallespir, que després del
Tractat dels Pirineus es van aixecar contra
l’impost de la sal. «Ni França, ni Espanya,

Països Catalans» i «Independència» van ser,
com cada any, els lemes més corejats per la
multitud. Aquest any, com a novetat, al final

del Correllengua va tenir lloc la primera edi-
ció del festival de música «Rellamp». 

Un participant + Contra-Infos 12/11/02

UN N O U DETINGUT Q U E D A E N LLIBERTAT

El jutge denega el recurs de
llibertat per als quatre joves
empresonats a València
L’Observatori del Sistema Penal de la Universitat de Barcelona i la Comissió
de Defensa dels Drets de les Persones del Col·legi d’Advocats de Barcelona
signen informes de denúncia i crítica contra l’empresonament. Es realitza una
manifestació a A Corunya i continuen les marxes a Picassent tots els diu -
menges. A Barcelona, el proper dissabte 16 de novembre.

REPRESIÓ

P RESONS

G IRA DESPRÉS DE LA FI DE 25 ANYS DE CAPTIVERI

Brotons és rebut amb el puny ben
alt a diferents ciutats catalanes

VIC/ OSONA.- Dues setmanes després de real-
itzar-se la jornada antifeixista en protesta
per la celebració del congrés de la Plata-
forma per Catalunya (PxC) a l'edifici del Su-
cre, un jove manifestant encara en rep física-
ment les conseqüències. La jornada antifeix-
ista del 27 d'octubre, que va ser estroncada
per una contundent càrrega dels antiavalots
dels mossos a primera hora de la tarda, va
comportar contusions a una desena de per-
sones. Una d'aquestes va rebre un fort cop de

porra al cap. Arran del malestar que tenia, va
ser hospitalitzat dos dies després de la
protesta, a l'Hospital de Vic, i posteriorment
va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'He-
bron de Barcelona. Se li detectà un coàgul de
sang al cap i la incertesa sobre la gravetat del
jove va provocar l'ingrés en observació
durant una setmana. Ara, en principi millorat,
ha estat donat d'alta, tot i que ha de restar en
repòs una setmana més a casa.                         
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INDEPENDENTISME

Més de 3.000 persones es manifesten a Perpinyà en defensa de l’ús del català
C e n t e n a r s  d e  p e r s o n e s  l l a n c e n  s a l  d a v a n t  l a  p o r t a  d e  l a  P r e f e c t u r a  r e c o r d a n t  l a  r e v o l t a  d e l  V a l l e s p i r .

Denúncia contra la policia per tortures
BARCELONA.- El passat dijous 7 de novembre, es va presentar als jutjats de Barcelona una denún-
cia per tortures contra la Brigada Provincial d’Informació de la policia nacional. La denúncia la
van presentar els tres joves independentistes d’Endavant que van ser detinguts els passats 26 i
27 de setembre acusats de danys, desordres i un no acreditat incendi, segons paraules literals de
l’acte judicial. En totes les denúncies s’especifiquen els abusos policials comesos sobre cadascun
d’ells. Els delictes dels quals s’acusa a la policia són de tortures, detenció il·legal, amenaces i
coaccions, delicte contra la integritat moral, delicte contra els drets individualsi delicte de
lesions. Per a més informació: alertasolidaria@llibertat.com                     Contra-Infos 12/11/02



C O M P T E C O R R E N T D E S U P O R T V A L È N C I A :
2090-2844-27-0000460074 

(Caja de Ahorros del Mediterráneo)

AMSTERDAM/HOLANDA.- El passat 6 de novem-
bre a les 12.45 hores va començar el recurs
de Juanra contra la suspensió de la llibertat
condicional que li va ser cedida el 25 de juny
d’enguanys. El 25 d’octubre l’Audiència
d’Amsterdam havia anul·lat el veredicte del
jutjat d’Amsterdam de la data 1 d’octubre de
2002, en referència a la llibertat condi-
cional, que va ser perllongada pel jutjat. La
setmana passada el grup de suport a Juanra
d’Amsterdam va començar una acció per
recaptar fons per apujar la fiança de Juanra.
En el seu veredicte del 25 d’octubre,
l’Audiència va argumentar que la fiança orig-
inal va ser recaptada per gent d’Espanya i no
per holandesos. Aparentment, ara existeix
un nou tipus de racisme: racisme econòmic.
Solament una fiança finançada per gent
d’Holanda seria fiable. Doncs avui el jutjat

d’Amsterdam ha decidit no anul·lar el vere-
dicte de l’Audiència del 25 d’octubre. En
menys d’una setmana van ser recaptats uns
42.000 euros. Però, de cop i volta, tampoc
una fiança pagada per gent d’Holanda és
fiable. Juanra ja ha tornat a la seva cel·la a la
presó de Vught (on hi va estar entre gener de
2002 i finals de juny d’aquest any, i hi va
tornar a partir del 25 d’octubre). 
Escriviu-li tant com pugueu. Cada carta,
cada notícia de fora li fa sentir que tots/es
nosaltres que estem fora no l’hem oblidat. 
Juan Ramón Rodríguez Fernández 
c/o P.I Nieuw Vosseveld - Unit 3-G 
Lunettenlaan 501 
5263 NT Vught Holanda 
Més informacions i correspondència amb el
grup de suport: http://www.freejuanra.org 

freejuanra.org 12/11/02

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- Diverses entitats
i ciutadans/es contraris a la instal·lació d’un
parc zoològic de 124 hectàrees al paratge nat-
ural del Torrent de Colobrers, Can Moragues,
Torre Turull i Can Casamada acordaren iniciar
una recollida de signatures individuals per
evitar que el parc zoològic de fauna terrestre
de Barcelona, que avui dia ocupa 8 hectàrees
del Parc de la Ciutadella i que econòmica-
ment és deficitari, s’instal·li en aquest espai
natural. En aquest escrit de recollida de sigan-
tures es manifesta que, de les 124 hectàrees
previstes, la majoria estan qualificades de no
urbanitzables agrícoles i forestals. També
s’explica que el 17 de maig del 2000 els ajun-
taments de Sabadell, Castellar del Vallès,

Sentmenat, Polinyà i Santa Perpètua de la
Mogoda acordaren promoure la protecció i
consevació de l’espai natural situat entre el
riu Ripoll i la Riera de Caldes, i el van anome-
nar Parc Agroforestal de Llevant. La totalitat
de la superfície que ocuparia el nou zoo està
situat dins d’aquest parc. Finalment la deman-
da concreta que s’adreça als ajuntaments de
Sabadell, Castellar del Vallès i Barcelona és
que estudiïn altres alternatives viables d’ubi-
cació i dimensió del projecte del parc zoolò-
gic. Les signatures, per tal de garantir la pri-
vacitat, es dipositaran en el Síndic de Greuges
de Catalunya.        Comissió de comunicació + 
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ALT EMPORDÀ.- Aquest estiu, l’entitat ecolo-
gista comarcal IAEDEN va fer una crida deses-
perada, ja que no donava a l’abast per lluitar
contra els projectes agressius en aquest terri-
tori. La Plataforma ha esdevingut un fenomen
social increïble. Pagesos, treballadors, estudi-
ants, ecològistes, advocats, arquitectes...,
dotzenes de persones treballen cada dia en
els diferents grups de treball que s’han mun-
tat. Inicialment el que demanaven era que és
redactés un Pla Directori Urbanístic comarcal
(PDU; aquesta figura legal, tot i que no s’util-
itza gaire, està dissenyada per planificar un
territori supramunicipal) i, cap a mitjan juliol,
i a causa de les fortes pressions, la Generalitat

va dir que el redactaria. Però des del primer
moment es tenia molt clar que aquest PDU es
redactaria entre tots i totes, amb un debat
profund de la societat empordanesa. Com
que aquesta moratòria no es produeix, han
enfocat aquests mesos de lluita a fer públics
tots els projectes agressius que amenacen la
zona (aeròdrom de Peralada, urbanització a
Sant Mori, etc.); d’aquesta manera fan públics
els conflictes i alhora confirmen la importàn-
cia d’una moratòria per tal que es redacti des
dels despatxos o fent prevaler criteris par-
tidistes el Pla Urbanístic comarcal. Per a més
informació: iaeden@sinix.net. 

IAEDEN + Contra-Infos 12/11/02

E L 8 DE NOVEMBRE NO ES VA PRODUIR EL DESALLOTJAMENT

Els immigrants que ocupen les casernes 
militars de Sant Andreu a Barcelona demanden
el Ministeri de Defensa per voler desallotjar-los
Els advocats dels immigrants que ocupen les casernes militars de Sant Andreu des
de fa 2 anys demandaran el Ministeri de Defensa davant els jutjats de contenciós
administratiu per vulnerar els seus drets fonamentals. Aquesta és la segona iniciati -
va judicial després que el 28 d'octubre la Gerència d'Infraestructura i Equipament de
la Secretaria d'Estat per la Defensa els donés 10 dies per marxar.

SALT/GIRONÈS.- Una agent de la policia muni-
cipal de Salt va multar la furgoneta del mar-
xant José Domínguez per estar aparcada en
una zona precisament reservada pels trebal-
ladors del mercat ambulant que té lloc cada
dimecres davant el Mercat Cobert. José va
demanar a la municipal que li retirés la mul-
ta al·legant la seva condició de mercader.
L'agent s’hi va negar per la qual cosa el marx-
ant la va engegar i se'n va anar a buscar el
responsable del mercat per explicar-li el cas.
La policia el va perseguir amb les manilles a
la mà i cridant que estava detingut. Tot se-
guit es va encetar una discussió verbal entre
la policia, el marxant i el seu fill que inten-
tava convèncer-la de la desmesura de l'acció
que volia emprendre. L'agent municipal va
demanar reforços i, quan van aparèixer sis

agents més, es van llançar sobre el marxant
provocant que la resta d'agents es llancessin
també sobre l'home i el seu fill sense pre-
guntar res més. La pallissa va acabar amb
mossegades als braços i un trau al cap de
José Domínguez més múltiples contusions a
l'esquena i a les cervicals tant del pare com
del fill. Van trigar sis hores a rebre atenció
mèdica i van passar la nit a la presó acusats
d'altercat i desacatament. Els amics de la
família i altres ciutadans de Salt estan fent
una recollida de firmes contra aquest fet i,
en general, per l'augment de la brutalitat
policial, i demanen la dimissió del respons-
able polític d'aquests fets i el cap de la poli-
cia municipal. Es preveuen també alguns
actes reivindicatius al llarg dels mesos que
duri el procés judicial. 

D ESPRÉS D’HORES D’ESPERA LA POLICIA NO E S VA PRESENTAR

Els i les okupants dels Blokes i el
Maskef, a l’espera d’una decisió

judicial o de l’Ajuntament 

OKUPACIÓ

LA RIBERA/BARCELONA.- Un centenar de perso-
nes es van concentrar a les 9.30 del matí del
passat dia 11 a la plaça Sant Pere del barri de
la Ribera de Barcelona per aturar el desa-
llotjament dels Blokes i el Maskef, dos edifi-
cis de propietat municipal okupats des de fa
6 anys que alberguen una dotzena d’habitat-
ges i el local social Maskef. Els agents judi-
cials del jutjat civil núm. 21 de Barcelona van
notificar el desnonament entre crits contra
l'especulació i l'Ajuntament. Una desena de
persones esperaven el desallotjament tan-
cades dins els dos edificis, mentre a fora es
feia un esmorzar popular. Fonts judicials
afirmen que la decisió de desallotjar queda
ara en mans del Servei d'Actes de Comu-
nicació dels jutjats, que havia de resoldre
sobre el desnonament, i també dels efectius
de la Policia Nacional. En els 6 anys d'okupa-

ció, aquest és el segon intent de desallotjar
aquests locals per part de l'Ajuntament de
Barcelona. En nombroses ocasions, el consis-
tori ha provat d'enfrontar les associacions
de veïns amb els okupants. Durant tot el cap
de setmana, l'Assemblea de la casa ha fet
activitats de protesta. Divendres van fer una
cercavila reivindik-aktiva per la Ribera, a la
qual van sumar-se diversos veïns i nens del
barri. La majoria de participants portaven
caretes amb la cara de l'alcalde de
Barcelona, Joan Clos, i la marxa va acabar
davant el seu domicili, al número 13 del
carrer Bailén, amb crits com "Barcelona neta,
polítics a la merda" i "Joan Clos, ets un
mafiós." Dissabte van fer una jornada ludi-
coinformativa a la plaça Sant Pere i diumen-
ge van fer cinema en pantalla gran. 
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CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS R EPRESIÓ

TOT S’ INICIÀ PER UNA MULTA DE TRÀNSIT

Pare i fill apallissats i detinguts
per la policia municipal de Salt
El  passat  6  de novembre es  donava un nou cas  de brutal i tat  pol ic ia l  a  la
població  g i ronina  de Salt .  S is  agents  colpejaven un home i  e l  seu f i l l
després  d 'una discuss ió  per  una multa  de tràns it .

Contra-Infos 12/11/02

Juanra perd el recurs contra
el seu empresonament 

SANT ANDREU DE PALOMAR/BARCELONA.- La
demanda acusa el Ministeri de Defensa de
vulnerar el seu dret a la tutela judicial i a la
inviolabilitat del domicili, i vol evitar que la
Delegació de Govern a Catalunya desallotgi
il·legalment els més de 200 immigrants
africans i de l'est que viuen a les casernes.
Diverses fonts afirmen que la delegada del
govern, Julia García Valdecasas, va prometre
a diverses entitats que donen suport als
immigrants que no arribarà a aquest extrem
si l’ocupació de les casernes no es con-
verteix en un problema de seguretat. La set-
mana passada els ocupants van interposar

un recurs d'alçada contra l'acta de requeri-
ment amb què la Gerència els instava a
abandonar les casernes basant-se en l'apli-
cació de l'article 8 de la  llei de Patrimoni de
l'Estat (LPE). El document al·lega que
Defensa no pot utilitzar la LPE per desallot-
jar-los, perquè aquesta només permet a
l'Estat recuperar la possessió dels seus béns
si porten menys d'un any ocupats. L'Asso-
ciació de Veïns de Sant Andreu Nord va
aportar diverses proves documentals que
corroboren l'estada dels immigrants a les
casernes des d'un termini de temps superior. 

Kalegorria 12/11/02

D EFENSA DELS ESPAIS NATURALS

Recollida de signatures per la defensa 
del Torrent de Colomers i el Rodal

INICIATIVA EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

En marxa la nova Plataforma 
Cívica Salvem l’Empordà

CGT denúncia 4 acomiadaments improcedents a Correus
MANRESA/BAGES.- La secció sindical de CGT a Correus Manresa informa de 4 acomiadaments
improcedents, tots ells a la comarca del Bages i afiliat/ades a CGT. Un noi i tres noies, una d’elles
embarassada, han estat acomiadats. Ahir dilluns el delegat sindical de CGT Luis Martínez i una de
les persones afectades per l’acomiadament van oferir una roda de prensa .Contra-Infos 12/11/02

LABORAL



>>>La setmana meteorològica
Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 Dissabte 16 Diumenge 17 Dilluns 18 Dimarts 19

Pluges molt fortes a partir de dijous al migdia, lleugera pausa el divendres al migdia, a la
tarda continuarà fins el dissabte a migdia. Després s’aclarirà amb temperatures més baixes.

16 de novembre: Manifestació 17h plaça Universitat
ALLIBERAMENT 4 JOVES EMPRESONATS A VALÈNCIA

LA FILOSOFIA DEL TROC

Continua creixent la Fira
d’Intercanvi de Mieres
MIERES/LA GARROTXA.- Ja fa més de 15 anys que va començar la
fira d’intercanvi al garrotxí poble de Mieres promoguda per un
grup de gent que perseguia una crítica al capitalisme des de la
práctica, des del dia a dia. El troc, l’intercanvi, impedeix la
relació monetària base d’aquest sistema malbaratador i és una
escopinada al consumisme way of life i els seus aparadors.
Quan va començar la fira no arribaven a la cinquantena de per-
sonesi es feia en una placeta del poble. Ara, diumenge passat,
en una gran esplanada a l’entrada de Mieres, es veien riuades de
persones (dir milers pot quedar exagerat)  jugant per un dia a
passar dels diners. A part dels folklòrics passejants de diu-
menge, centenars de persones van posar parades amb els
objectes més variats. Així, la relació d’intercanvi, a part d’elim-
inar el diner passava a ser un joc i una bona excusa per a un
altre tipus de relació, lluny de la de comprador-venedor.
Disfrutant com a enanos canviant coses de tot tipus va volar el
dia, amb una sensació generalitzada que históries d’aquest
tipus s’haurien de repetir més sovint.     Contra-Infos  12/11/02

ANTICAPITALISME

60% 
dels ciutadans d’Estats Units 
es van abstenir a les 
passades eleccions. Per 
tant Bush va ser refrendat
per un 20% de la població.

Dades 
que parlen per si soles

800 
voluntaris s’han presentat
per a la nova reclutació de
soldats professionals. El fet
és que hi havia 12.000 places
per omplir dins d’aquesta
lleva tant publicitada.

Els i les treballadores
de Parcs i Jardins 
es planten contra 
la privatització
BARCELONA.- Una trentena de treballadors i
treballadores de l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins es van concentrar dimarts 5
de novembre durant més d’una hora davant
la seu del districte de Sarrià. Es van repartir
fulls informatius als ciutadans i als respons-
ables del districte en què es denunciava el
perill de deteriorement dels parcs i jardins
del districte per falta de personal per man-
tenir-lo i la dinàmica privatitzadora dels
espais verds de la ciutat per part de l’ajun-
tament. D’altra banda, el proper divendres
15 de novembre els treballadors/es de Parcs
i Jardins faran vaga i es manifestaran. La
convocatòria és al carrer Tarragona núm.
173 a les 8.00 h del matí i s’arribarà a la plaça
Sant Jaume.                     Secció Sindical CGT 

Parcs i Jardins 12/11/02

Carta d’una noia desnonada
EL RAVAL/BARCELONA.- “La història comença aquest estiu
quan, buscant una mica de tranquilitat, vaig decidir okupar
un pis d’una manera una mica discreta, però la meva apari-
ció va ser d’allò més inoportuna per la immobiliària que
recentment havia comprat l’edifici (fet que jo ignorava) per
arreglar-lo i vendre pis per pis a particulars. Va ser al sep-
tembre quan van començar a rondar, a fer preguntes i a
intentar que “entrés en raó” esperant que em commogués
la injusta situació en la que es trobava el desafortunat
especulador qui, al cap i a la fi, estava en el seu dret d’en-
riquir-se a costa de les misèries de moltes persones. En
veure que jo no cedia, van deixar de banda els bons modals,
els somriures, el “disculpa però”... i es van mostrar tal qual
són, amb la seva agressivitat i la seva arma, la por. El que ve
ara totes ho coneixem ja que en aquests últims temps és
una tàctica que les immobiliàries utilitzen bastant: intimi-
dació, amenaces, soborns, pallisses, destroces,... Vaig arrib-
ar a creure que havia aconseguit superar tot això i que final-
ment m’havien denunciat, però simplement esperaven que
jo em confiés i controlaven les meves entrades i sortides
del pis. Va ser el passat dimecres, jo estava fora, van venir
dos yupis de sempre amb un suposat nou llogater, un yupi
disfressat de serraller i un segurata. Van canviar la clau del
portal (cosa que va mosquejar bastant els veïns), van

destroçar la porta i van esparcir les meves coses per tot
arreu. Alguns/es veïns/es en sentir l’escàndol van trucar a
la policia i van aparéixer també coneguts i penya. Quan jo
vaig arribar, amb un atac de nervis que m’impedia articular
les paraules, un dels policies indignadíssim es dirigia al rep-
resentant legal de la immobiliària renyant-lo “per prendre’s
la justícia per la mà” i va afegir “ i si no, jo per què estic?
”(paraules textuals). Quan vaig veure pujar per l’escala el
yupi disfressat de manyà no sabia si riur’m o posar-me a
plorar. Jo intentava explicar a els/les presents que aquell
tio tenia de manyà el que jo tenia de llogatera. Tot acaba a
la comissaria de Nou de la Rambla amb els papers total-
ment invertits. Jo denunciant a aquells senyors per violació
de domicili, danys i amenaces...els maderos declarant tot el
que havien vist, donant-nos informació sobre el tema i
dient-nos, alucina, que “els hi fotessim canya”, i el senyor
especulador detingut, acusat també d’estafa. Quan vaig
tornar a casa a la matinada encara estava allà de peu el
segurata, i al final la seva funció es va reduir a la de porter
que ens ajudava a obrir el maleït pany col·locat pel fals
manyà que s’encallava un i un altre cop. No  crec que de cop
“la justícia” ampari a les que okupem, ni que els maderos
siguin persones sensibles, simplement aquest cop les lleis
fetes a la mesura de els/les poderoses/os s’han tornat con-
tra ells/es i això m’anima i em fa somriure quan recordo
l’expressió del propietari. Ja!”                 Anònima 12/11/02   

ALT B IOBIO/XILE.- A l’Alt Biobio, situat a la zona de la
serralada del sud de Xile, territori ancestral de les
comunitats Pewenche, l’Empresa Nacional
d’Electricitat ENDESA –empresa xilena privatitzada
el control accionari de la qual  està actualment en
mans  de l’empresa ENDESA, Espanya– desenvolupa
el Projecte de la Central Hidroeléctrica Ralco, que
preveu la construcció de set centrals hidroeléc-
triques que implicarien la inundació d’unes 22.000
hectàrees, terres que, des de temps immemorials,
han format part de l’hàbitat de comunitats del poble

Pewenche. En el procés de recuperació de terres que
exerceix el Poble Mapuche, el jove Edmundo Alex
Lemun Saavedra de 17 anys, pertanyent a la comuni-
tat de Requem Lemun de la comuna de Ercilla (IX
regió), participava en una mobilització de recu-
peració de terres de caràcter pacífic efectuada al
«Fundo Santa Elisa», propietat de la forestal Mininco,
a prop d’Angol. Forces Especials de Carabiners de Xile
van reprimir i van ferir  de gravetat amb un tret al cap
el jove militant, que es troba connectat a un venti-
lador mecànic i amb perill de mort. Aquest fet se

suma a l’assassinat de dos «werkenes» a l’Alt Biobío i
a la recent detenció del «werken» Víctor Ancalaf,
processat per la llei antiterrorista –llei promulgada
en el període de la dictadura militar i aplicada pels
governs “democràtics” de la concertació contra els
moviments socials i polítics. Els esdeveniments de
l’últim període deixen clar l’augment de la repressió
contra les comunitats, on l’Estat ja ha processat i
empresonat un alt nombre de mapuches. 

Corporación de Comunicaciones Mapuche + 
Contra-Infos 12/11/02 

VEÏNAL

LLUITES D’ ARREU

Brutal assassinat a les comunitats pewenches de l’alt Biobio

FELICITATS ALS 13 ANYS D’OKUPACIÓ DE LA KASA DE LA MUNTANYA !


