
BARCELONA .- Després d’innumerables accions i
convocatòries que només han provocat la
indiferència part de l’ajuntament, es va  con -
vocar una nova concentració al Parc de la
Guineueta, el passat dissabte 8 d’octubre, per
protestar davant Imma Mayol contra la pri-

vatització del que fins ara es gestina com un
un Organisme Autònom i que l’ajuntament
vol gestionar com una Entitat Pública
Empresarial. L’ajuntament pretén canviar els
estatuts de l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins aquest divendres 14 d’octubre, pel que

el calendari de mobilitzacions s’està con-
centrant abans que s’aprovi en aquest ple.
A la convocatòria de dissabte més de 150 tre -
balladores de Parc i Jardins van rebre Imma
Mayol amb una gran escridassada, xiulets i
tambors, alhora que es portaven pancartes
amb la figura de la mateixa Imma i Joan Clos
amb nassos de Pinotxo. Davant la nombrosa i
sorollosa concentració la pesidenta de Parcs
i Jardins, la presidenta de l’Institut Autònom
de Parcs i Jardins va obtar per marxar correns
sense mediar paraula, cosa que les trebal-
ladores concentrades li ho van voler impedir,
visquent moments de tensió amb el cordó de
seguretat de la regidora.
Per dilluns 10 d’octubre hi havia convocada
una acampada reivindicativa a Via Favència
amb una sèria d’actes programats per
acabar-la el divendres 14, dia que l’ajunta-
ment pretén aprovar en el ple el canvi d’es-
tatuts per privatitzar el servei.
L’acampada va començar a les 8 del matí
amb la concentració de desenes de trebal-
ladores, plantant una vintena de tendes. A
mig matí van rebre la primera visita de la
guàrdia urbana, que les amenaçà amb la
il·legalitat de l’acte i que havien de desallot-
jar la via pública. L’amenaça es va fer efecti -
va cap a mitjanit, després de que 14 fur-
gonetes de la urbana i 6 vehicles de la poli -
cia nacional amenacessin un desallotjament
per la força si no s’aixecava l’acampada.
Després de reunir-se en assemblea es va
decidir aixecar les tendes i reunir-se al
Centre de Manteniment de Canyelles i man-
tenir la convocatòria per divendres 14 a les
10 hores a la plaça Sant Jaume.

Treballadores en Lluita de Parcs i Jardins 
+ Contra Infos 11/10/05
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L’agent del CESID que realitzà les escoltes il·legals d’HB recupera la propietat i torna a habitar el pis des d’on es punxaren telèfons. Anomenat falsament Miguel Angel Navarro va ser condemnat pel delicte d’escoltes il·legals però mai va ser localitzat. 

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE PARCS I JARDINS

LA SETMANA QUE S’HA D’APROVAR LA REFORMA AL PLE

Segueixen les protestes contra 
la privatització de Parcs i Jardins

L’acampada acaba el mateix dia que comença
amb un desallotjament de la Guàrdia Urbana

Les UPAS dilluns a la nit deixant clara la seva funció durant el desallotjament de jardiners.

CONCENTRACIÓ DIVENDRES 14 D’OCTUBRE A LES 10H A PLAÇA SANT JAUME DURANT EL PLE

No a la privatització de Parcs i Jardins

DISSABTE 15 D’OCTUBRE 12H DAVANT CONSULAT MARROQUÍ, C/BÉJAR 91

Stop assassinats a Ceuta i Melilla
MANIFESTACIÓ DIUMENGE 16 OCTUBRE 12H PLAÇA SANT JAUME, BARCELONA

LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

ELS TRETS DE LA GUÀRDIA CIVIL I LA POLICIA MARROQUÍ MATEN 15 PERSONES, LA RESTA MOR DE FAM

Els assassinats a Ceuta, Melilla i la frontera 
amb Algèria es compten ja per desenes 
Comencen les manifestacions i protestes a diversos punts d’Andalusia i també a Barcelona
BARCELONA .- Les morts a les tanques fronter-
eres de Ceuta i Melilla no es paren de succeir,
essent el fruit de la política d’Europa fortale-
sa impulsada des de la Unió Europea i execu-
tada amb duresa pel govern espanyol. Les
tanques de seguretat, els sistemes de
videovigilància i els centenars d’agents de la
guàrdia civil, la policia i l’exèrcit han conver-
tit aquestes fronteres en veritables murs de
la vergonya, tal i com han estat anomenats
per diverses organitzacions i entitats human-
itàries. Hem de recordar que l’any passat es
varen invertir prop de 24 milions d’euros
(4.000 milions de pessetes) per tal d’aconse-
guir que aquests murs fossin infranquejables. 
El creuament del Sàhara
La desesperació porta a milers de persones,
no ja a creuar aquestes tanques, sinó que
també arriben a caminar milers de quilòme-
tres per atravessar les extenses àrees desèr-
tiques del Sàhara central i occidental durant
mesos, passant gana, sed i morint en l’intent
en diversos casos. Un cop arribats a les
inmediacions de les ciutats de Ceuta i
Melilla, s’organitzen en grups de centenars
per aconseguir atravessar la tanca. 
Construeixen escales de forma artesanal,

planifiquen i estructuren el com i quan real-
itzaran el salt. Entre aquests grups s’hi
troben en ocasions mares amb els seus
nadons a les esquenes. Quan s’inicia un
assalt la guàrdia civil triga pocs segons a ass-
abentar-se’n, i aleshores es quan comença
un veritable infern. Desenes de persones
atrapades entre filferros, esgarrintxant-se
literalment la carn amb les punxes clavades,
que al mateix temps han d’esquivar i evitar
l’impacte de les pilotes de goma llançades a
centenars, i en alguns casos del foc real de
bala. El resultat ja el coneixem, una veritable
carnisseria amb centenars de ferits, i fins
avui, prop d’una quinzena de morts. 
La macabra ruta de retorn al desert
Els que no aconsegueixen creuar la valla, o
els que són literalment “caçats” per la poli-
cia espanyola o marroquina, hauran de pas-
sar un veritable drama. Són emmanillats i
tancats a calabossos, després són conduïts
fins autocars, on segueixen emmanillats i en
alguns casos lligats a les butaques. Els con -
dueixen en direcció sud, fins a prop de la
frontera amb Algèria, àmpliament militar-
itzada. Allí, enmig d’una zona desèrtica molt
allunyada de nuclis urbans són abandonats.   

En el seu intent de sobreviure proven de
creuar la frontera però són tirotejats per
soldats algerians, intenten remuntar en
direcció nord i són tirotejats pels soldats
marroquins. Molts dels que allí es queden
per la impossibilitar de desplaçar-se acaben
literalment deshidratats i desnudrits per la
manca d’aigua i aliments. Ja n’han mort un
mínim de 24 segons Metges sense Fronteres.
Les mobilitzacions de protesta
El passat divendres al vespre tingué lloc a
Barcelona, al Pla de Palau, la segona mobilit -
zació per denunciar els assassinats que fins
ara s’han produit. Ja se n’havia fet una altra
el dissabte anterior a Sant Jaume. S’hi varen
reunir tan sols un centenar de persones, tot
i que signaven la convocatòria diverses
Federacions d’ONG’s catalanes. Davant de la
Delegació del Govern a Catalunya, es va
recordar el paper executor del govern
espanyol. El proper diumenge 16 d’octubre a
les 12h a la plaça Sant Jaume s’ha convocat
una nova manifestació, per part dels grups
de suport als immigrants, i que s’espera sigui
més multitudinària. També s’han fet altres
actes de protesta a ciutats andaluses, com
ara a Sevilla.             Contra-Infos 11/10/05



AGRESSIONS FEIXISTES

Accions per l’absolució de Sergio L.D.   
CORNELLÀ /BA I X LLOBREGAT.- La passada nit del 8 d’octubre van ser segellades les dos seus de
Finques Corral a Cornellà de Llobregat. També es van pintar les façanes de les dos seus amb
Absolució Sergio L.D. Es tracta del jove madrileny que va ser detingut a la manifestació con -
tra l’Europa del Capital el 16 de març de 2002 a Barcelona. Ara es troba en llibertat a espera
de judici amb peticions de presó que s’apropen als 7 anys i multes milionàries. Fincas Corral
es presenta com acusació particular en el procés i per això es, en part, responsable de la
possible sentència condemnatòria de Sergio.                                        Contra-Infos 11/10/05

MOLLET/VALLÈS ORIENTAL.- Fa alguns dies, el
principal diari de Mollet, el “Contrapunt”,
portava en portada que el portaveu de les
Nuevas Generaciones del PP entraria a trebal-
lar a l’Ajuntament de Mollet (PSOE-CIU) amb
pacte per sota mà amb el PP, com Assessor
d’Alcaldia cobrant 25.000 euros al any.
Davant d’aquest fet les entitats del poble
van mobilitzar-se per evitar l’entrada a
l’Ajuntament de Diego Luis Baño, del que se
sabia que havia militat a la Falange i el
coneixien per diverses topades amb ell i els
seus amics al carrer. Es van inciar llavors

investigacions per Internet i van trobar arti-
cles, fotos i textos que corroboraven el pas-
sat del personatge. Diego Luis Baño, havia
militat a la Falange, participa en grups
europeus neonazis, és membre d’una asso -
ciació de record a Mussolini, i a les passades
eleccions a les Corts espanyoles anava de
número 3 pel partit neonazi Estado Nacional
Europeo. A més a més, els seus textos i arti-
cles es poden trobar en pàgines d’Internet
de tendència neonazi.
La notícia, una vegada ha estat destapada ha
corregut molt ràpid per Mollet, i finalment

s’ha aconseguit que aquest personatge no
entri al govern local. En el darrer Ple
Municipal la regidora del PP a Mollet va pro -
tagonitzar el darrer episodi d’aquest sainet
amb ranci regust a ultradreta acusant a ERC
d’assassins per tenir membres que provenen
de Terra Lliure i, segons la regidora, per “pin -
tar-los els locals” i “amenaçar-los de mort”;
també li va tocar el rebre a Esquerra Unida i
Alternativa a qui va titllar d’assassins dient
que “les esquerres i el comunisme han
provocat molts morts durant la Història”. 

Indymedia + Contra-Infos 11/10/05

Aturat el previst
desallotjament de
la casa La Gatada
G UINARDÓ /BA R C E L O N A .- El divendres 7 de
Octubre, estava previst el desallotjament de
La Gatada en el barri del Guinardo. Es va fer
una concentració de unes 30-40 persones i
un esmorzar solidari a la porta de la casa. Els
treballadors de REGESA van aparèixer a
primera hora del matí, junt amb els secre-
taris judicials i una vintena de sectretes de la
Policia Nacional. La gent es va quedar con -
centrada davant la casa i va aconseguir atu-
rar el desallotjament i la destrucció de la
casa,ja que a la cantonada estaven esperant
uns quants obrers preparats per actuar.

La Gatada 11/10/05

Finalitza la 
instrucció de 
l’assassinat de
Josep Mª Isanta
BERGA/EL BERGUEDÀ .- Al llarg dels passats
dijous i divendres, el jutjat d’instrucció
número 2 de Berga va prendre declaració als
detinguts i encausats per l’assassinat de Josep
Mª Isanta el divendres de Patum d’enguany.
En l’escrit final que el magistrat presentà a la
sala, es considera que tots els detinguts són
coautors de l’assassinat, que el mateix jutge
tipifica d’homicidi, dons enten que van par-
ticipar de manera conjunta i van col.laborar
per fer efectiu el delicte. A més a més, en el
mateix escrit, el jutge tipifica el delicte
d’”homicidi amb l’agreujant d’abús de superi-
oritat” donat que l’agressió mortal es va fer
amb plena conciencia i sense sorpresa. Al
llarg dels dos dies que van durar les declara-
cions, hi va haver concentracioins dels veïns i
dels col.lectius de joves de la capital
berguedana i de les rodalies davant dels jut-
jats, en el marc del treball que segueixen
duent a terme els i lesa membres de la
plataforma veïnal que es va constituir pocs
dies després dels fets. Poc després del matí
de divendres es conexilla, per altra banda,
que la fiscalia de menors demanava penes de
vuit anys d’internament per quatre dels vuit
menors que van ser detinguts arran de l’a-
gressió a les alternatives de la Patum. Els
altres quatre nois poden quedar en llibertat
en els següents dies.   Contra-Infos 11/10/05

Sabotatge contra la precarietat 
BARCELONA .- Ha arribat una nota a la redac-
ció en la que s’informa de dues accions en
protesta per la mort d’un treballador de
l’empresa Gisa ara fa dues setmanes a les
obres que aquesta empresa té assignades al
Carmel. En aquesta nota es reivindica l’e -
stropici dels vidres, el bloqueig dels panys i
pintades a la seu de la mateixa empresa al
barri del Carmel el dia 2 d’octubre, però
també l’acció contra una sucursal bancària
el passat 7 d’octubre, i es fa una crida a la
solidaritat horitzontal entre els i les trebal-
ladores davant de l’explotació laboral, que
té conseqüències tant nefastes com la mort
d’aquel company.        Contra-Infos 11/10/05

SA L Ò N I C A/GRÈCIA .- Dilluns 10 d’octubre al
matí tingué lloc a Grècia el judici contra part
dels manifestants detinguts durant les
protestes de Salònica de fa 2 anys, paral·leles
a la cimera de caps d’Estat de la Unió
Europea. Recordem que aquests manifes-
tants ja varen estar empresonats preventiva-
ment durant mesos, i varen aconseguir la
seva llibertat provisional després de 50 dies
de vaga de fam -que va posar en perill les
seves vides-, i també arrel de la pressió gen-
erada per les manifestants i accions arreu
d’Europa, entre les que hi va haver la sili-
conada de les portes d’accés a desenes
d’estacions de metro de la ciutat de
Barcelona. El judici va ser ràpid i es va conèix-
er la sentència el mateix dia 10 d’octubre.

Varen ser condemnats 5 dels acusats (Carlos,
el noi de Madrid està entre aquests), a penes
màximes de 3 anys de presó però amb una
suspensió sota llibertat condicional, amb la
suposada obligació de “no reincidir”. El noi
que va ser absolt havia denunciat una brutal
pallissa, amb dents trencades i fractures.
Encara manquen per jutjar 8 persones, que
tenen acusacions penals més greus (entre les
que es troba el noi anglès, Simon Chapman,
que va demostrar amb un video com la poli-
cia li canviava la motxilla per tal d’incrimi-
nar-lo amb proves falses). A Barcelona i altres
ciutats europees es van concentracions
aquest passat dissabte a la tarda davant dels
consulats de Grècia, per tal de donar suport
als encausats.                  Contra-Infos 11/10/05

Dues agressions feixistes a Reus
durant el passat cap de setmana

REUS/BAIX CA M P.- El passat divendres a la nit,
quan a Reus es celebrava un concert del Co-
rrellengua, un jove que s’hi dirigía, va ser aturat
al Passeig Prim per un cotxe negre ple de
boneheads, 3 integrants del cotxe van baixar i
el van agredir. Per sort el resultat foren només
un parell de rascades al braç, cames i cara. Tot
i això el jove va anar a l’hospital a curar-se i a
protegir-se per si el tornàven a veure.
L’endemà dissabte, sobre les 2 h de la mati-
nada, el mateix cotxe negre va passar per la
Plaça de les Oques i va  disparar a un grup de
joves d’estètica redskin amb una escopeta
de balins, impactant els projectils al cotxe.
Del cotxe ocupat pels bones va disparar un
dels coneguts nazis de Reus i darrera un
altre ocupant va començar a insultar traient
un bat de béisbol per la finestra. Quan això
va acabar, vam trucar a uns companys que
anaven en moto amb els quals haviem que -
dat per la zona de les Oques i ens van dir
que el mateix cotxe havia disparat al con -
ductor de la moto i havia colpejat  amb el

bat al que anava darrera. El company de dar-
rera va anar a l’hospital ja que el van colpe -
jar amb força quan el cotxe negre es va situ-
ar al costat de la moto i es van dur a terme
les agressions.
Després de tot, ens vam poder reunir tots
els companys que havíem quedat a Reus en
un principi i varem  comprovar com havien
aparegut pintades a diversos punts de la ciu -
tat. Les pintades delataven l’enemic:
“Anticomunistas”, “Comando Fascista Reus,
Vilaseca”, “skinheads NS”.etc.
Tot i això, quan érem un grup molt nombrós
esperant l’arribada dels boneheads, no van
aparèixer fins que es va quedar buida la zona i
un dels cotxes que es va quedar va veure com
tornava el cotxe negre a la zona però aquest
cop amb un altre cotxe blanc amb més rapats.
Pel que sembla tornen a rebrotar aquets
grupúscles a la nostra ciutat i a altres pobla-
cions com Vilaseca, Cambrils i els bone -
heads de sempre que hi ha a Salou.

Reus Antifeixista 11/10/05

Joves de Gavà apallissats per uns nazis
GAVÀ/BAIX LLOBREGAT .- El pasat dissabte 8 d’octubre, a les 8 del vespre, tres nois d’entre 15
i 18 anys estaven esperant l’autobus a la carretera Sta. Creu de Calafell a Gavà per anar a
un concert a Cornellà. En aquell moment el carrer era ple de persones y cotxes. De cop
aparegueren tres nois d’idiologia neonazi que començaren a agredir a dos d’ells davant de
tota la gent que hi havia al carrer, i que no van fer res per evitar-ho. Un dels nois agredits,
I. M de 15 anys està ingressat a l’hospital en observació per els diversos cops rebuts al cap
que li han provocat amnèsia i per un fort cop a l’espatlla, l’altre noi va rebre una puntada
de peu al cap i diverses contusions. El més greu és que tot passes a plena llum del dia i
que ningú fes res per evitar-ho, a més aquest grup de nazis formen part d’un grup estruc -
turat i amb idiologia ferma. Indymedia Barcelona 11/10/05

Desemmascaren un dels neonazis del PP

ASSASSINAT A LA PATUM LES CIMERES DE BARCELONA I SALÒNICA

3 ANYS DE PRESÓ PERÒ AMB LLIBERTAT CONDICIONAL

Condemna contra 5 dels 
manifestants de Salònica

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

BARCELONA .- Des del sindicat d’Oficis Varis de
la CNT de Barcelona, volem denunciar públi-
cament a l’empresa Eolia 2005, que acomia-
dat a la nostra companya Olga injustament.
Tot i que reconeixen la improcedència de l’a -
comiadament, només pretenen pagar una
part irrisòria del que li correspondria per un
acomiadament d’aquestes característiques.
Però aquest no és l’objectiu de la nostra com-
panya. Ella l’únic que vol és ser readmesa,
doncs s’entén que ha deixat molt de temps i
esforços a la botiga, per ara ser tractada
d’aquesta forma per una empresària que la ha
despatxat per una qüestió de gelosia profes-
sional d’altres dues treballadores, que no han
dubtat an assetjar-la moralment i fer-li la vida
impossible. S’excusa adduint la situació eco-
nomica de l’empresa, però la veritat és que

s’ha volgut desfer d’un problema de desavi-
nences entre els seus treballadors/es per la
via ràpida. Hem intentat dialogar i intentar
arribar a un acord amb la Sra. Elena Serrano
Villena, la responsable d’Eolia 2005, i també
hem estat en contacte amb el seu represen-
tant legal, però es neguen a admetre la nostra
justa reivindicació, tot i reconèixer que la
causa de l’acomiadament és improcedent. Per
això, ens veiem obligats/es a iniciar aquesta
campanya informativa i de boicot de cara a la
opinió pública i demanem que, mentre que la
Sra. Elena Serrano no reconsideri la seva nefas-
ta decisió, es desisteixi de consumir els seus
productes i serveis per ensenyar-li que la clas-
se treballadora-”consumidora” no perdona a-
quest deplorable comportament empresarial.

CNT-AIT 11/10/05

500 treballadors es
manifesten per la 
pèrdua de llocs de
treball a l’automoció
BARCELONA .- Uns 500 treballadors de la Con -
federació General del Treball de Catalunya
(CGT) es van manifestar la tarda del 5 de oc-
tubre pel centre de Barcelona per protestar
per la pèrdua de llocs de treball en el sector
de l’automoció. Els manifestants es van
mostrar contraris també a la pèrdua de drets
dels treballadors i van criticar “l’intolerable
xantatge” al què estan sotmesos per les em-
preses multinacionals. La CGT ha fet una
crida a la Generalitat perquè vetlli per la fei-
na dels treballadors.  Contra-Infos 11/10/05

LLUITES LABORALS

Boicot a la tenda Eolia 2005



ESPLUGUES /BA I X LLOBREGAT .- El passat dissabte
8 d’octubre es va efectuar una naova acció
contra l’anomenat pla caufec. aquest pro-
jecte urbanístic pretén construir un centre
comercial més gran que l’illa diagonal de
barcelona, 2 gratacels de 100 m d’alçada per
a oficines, 600 vivendes de luxe, hotel, parc
empresarial, amb algun equipament i poc
més de 100 pisos a preu tasat.
L’acció va consistit en treure les valles que
delimitaven la zona i obrir un parc autoges-
tionat en el lloc on l’ajuntament vol
col·locar el centre comercial. Es van plantar
diferents plantes ornamentals i es va fer un
acte que va durar tot el matí i van arribar a
passar-hi una tentena de veïns i veïnes. a mig
matí esva presentar un catxe de la policia

municipal que va intentar identificar algú
sense poder-se sortir amb la seva.
Aquest espai estava sent utilitzat com a
magatzem del material fet servir durant les
obres de construcció d’una rotonda.
Aquesta mateixa rotonda ja va ser polèmica
perque va ser construïda amb mentides al
veïnat per part de l’ajuntament, ja que nega-
va que la construcció de la rotonda formés
part del pla caufec. 
Desde la plataforma contra el pla caufec
s’espera que la gent utilitzi el nou espai per
donar creativitat als seus desitjos del que és
un parc per la ciutadania, invitant a tota per -
sona que vujlgui a sumar-se a les diferents
convocatòries que es vagin fent per tal de
tirar endavant el nou projecte de parc auto-
gestionat.                     Contra-Infos 11/10/05

A partir d’avui comença un llarg temporal de pluges que portarà precipitacions continuades i intenses arreu de tot
Catalunya. Les temperatures seran suaus i els vents de llevant. Una bossa d’aire fred a les capes altes pot provocar 
tempestes localment molt fortes. La circulació de vents humits de llevant sembla que continuarà la setmana vinent. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15 Diumenge 16 Dilluns 17 Dimarts 18

DISSABTE22 D’OCTUBRE A PARTIR DE LES 12H A LES COTXERES DE SANTS

Presentació setmanari Directa

MANIFESTACIÓ 15 D’OCTUBRE 17H PG. DE GRÀCIA/ARAGÓ DE BARCELONA

Per una nova cultura de l’energia
DES DE LA MASSA CRÍTICA ES PROPOSA DE FER UN BLOC DE BICICLETES

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE A LES 21H A LES COTXERES DE SANTS, BARCELONA

VII Festival Antifeixista d’AENA

Recordem que el Contra-Infos, l’Infousurpa i els
cartells es reparteixen des del 5 de setembre a 

Can Vies, c/Jocs Florals 42. En poques setmanes es
repartirà al nou Espai Obert, al mateix barri de Sants

DISSABTE 15 D’OCTUBRE A LES 18H A LA FONT DEL TOTIL DE RIPOLL

Festival pro Ateneu Llibertari a Ripoll

DEL 21 AL 23 D’OCTUBRE AL RECINTE FIRAL DE ES MERCADAL, MENORCA

Hackmeeting 2005, te’l perdràs?

BARCELONA .- La llibreria Catalònia, situada des
de fa 73 anys a la Ronda Sant Pere, denúncia
la rapidesa que l’ajuntament de Barcelona ha
donat el permís d’obra a l’empresa Espais,
dirigida per Rafael González Tormo -dirigent
fins fa poc del pla 22@-, per construir 29
vivendes d’alt nivell al mateix edifici.
Segons declaracions de Miquel Colomer,
propietari de la llibreria Catalonia, el permís
d’obres d’Espais va ser demanat a l’agost, un
cop començades les obres, i ha estat con -
cedit just un mes després.
La maniobra d’Espais va més enllà de l’assetja-
ment, ja que va interposar una demanda el 22
de juliol on demanen, com a mesura cautelar,

“apuntalar les vigues mestres afectades de
l’establiment” per poder garantir la solidesa
de l’edifici i continuar les obres. Segons
Colomer, això comportaria haver de col·locar
96 puntals més, a part de les 5 columnes ini-
cials, i el tancament de la llibreria.
La llibreria Catalònia, que ha recollit més de
1.800 signatures per denunciar aquest asset -
jament, es nega a acceptar la contrapres-
tació econòmica que ofereix Espais ja que el
tancament de la llibreria per un temps
determinat faria que el negoci hagués de
començar de zero al perdre la clientela
durant el tancament.
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V ILA DE GRÀCIA .- Les veïnes del Carrer Verdi
28 han enviat un comunicat explicant el seu
posicionament respecte la sentència de
l’Audiència Provincial de Barcelona que con-
demnava a la propietat assetjadora al paga-
ment de 360 ¤ i fer-se càrrec de les costes
del judici (veure CI 355 i 377).
«Comunicat dels veïns de Verdi 28 davant la
sentència judicial guanyada, aclarint les
informacions publicades pels mitjans de
comunicació i qüestionant l’actitud del
Districte de Gràcia envers els casos d’espec-
ulació de la vila.(...)
Com a primer punt volem deixar ben clara la
nostra indignació davant una sanció tan
insignificant envers d’una actitud tan irre-
sponsable i detestable com ha estat l’intent
de fer fora un veí que porta més de trenta
anys vivint a la Vila, així com de deixar al
carrer tant a les persones que van llogar els
altres dos pisos com el Centre d’Iniciatives
La Quimera que té llogat un local, per un
simple interès econòmic amb una mercade-
ria, l’habitatge, considerada un dret dintre
dels diferents codis legislatius actuals.
Les iniciatives preses davant de la situació
que estem encara patint - nou setmanes
sense aigua, tall del subministrament elèc-
tric (que encara continua tallat als timbres i
llums comunes de l’escala), intent de canvis
de panys, coaccions..., han estat sempre nos-
tres i no pas del Districte.
El Districte va accedir a tenir una reunió amb
nosaltres, després de més de cinc setmanes
sense aigua, per haver de sentir per part del
Sr. Ricard Martínez, Regidor de la Vila, que
“l’especulació no és cap delicte” i que s’hau-
ria d’esperar “una decisió judicial perquè

Districte prengués cartes dins d’aquest
assumpte”. Això si, ens va dir que ens donar-
ia suport si proposàvem pintar la façana.(...)
Si no hagués estat per l’autoorganització
dels veïns afectats, així com les mostres de
solidaritat dels veïns de l’entorn i col·lectius
de la Vila com l’Assamblea de Veïns de la
Vila de Gràcia, La Torna, La Barraqueta,
l’Ateneu Rosa de Foc... no hagués estat pos-
sible resistir l’assetjament.
Com a segon punt a comentar, volem
destacar que si per la violència immobiliària
el Districte ha pres una actitud de passo-
tisme, sí que ha mostrat un excés de zel a
l’hora de saber si el Centre d’Iniciatives la
Quimera (llogatera de Verdi 28) podia par-
ticipar dins de les Festes de Gràcia, com
associació de la Vila integrada dins la CPF,
relació comunicada al propi Districte ja
abans de les festes.(...)
Per últim, el divendres 12 de setembre, quan
s’estava celebrant la victòria judicial acon-
seguida, es van presentar tres persones envi-
ades per Districte per demanar la llicència
d’activitats.(...) Pel que sembla la prioritat
del Pla d’Usos està per sobre del dret a
l’habitatge i de l’estructura social dels veïns.
No entenem la postura que ha adoptat el
Districte, negociant grans operacions immo-
biliàries dins la Vila, com són l’ampliació de
l’hospital militar, i donant l’esquena als veïns
que pateixen dia a dia l’especulació del terri-
tori on vivim. L’especulació és l’incivisme, que
lentament destrueix el teixit social de la Vila.
Prou especulació a la Vila, Prou cinisme per
part de Districte.»
Mira també: http://verdi28.org

Habitants de Verdi 28,  11/10/05

VILAFRANCA/ALT PENEDÈS .- La causa oberta con-
tra deu penedesencs per haver participat en
la manifestació pacífica que es va fer el 19 de
febrer a Vilafranca contra la Constitució
Europea podria acabar en judici oral, a través
de la fórmula de procediment abreujat, si
prospera la petició de la Fiscalia que ha dem-
anat a la jutgessa que obri judici contra tots
els acusats. En aquest sentit, la jutgessa ja ha
resolt a favor de les tesis del Fiscal quan ha
negat a la defensa vilafranquina dels acusats
el visionat del vídeo acusatori gravat per dos
agents de la guàrdia civil que es van
traslladar des de Sant Andreu de la Barca a
Vilafranca per aquest motiu. La jutgessa ha
dictaminat que sigui la secretària judicial qui
vegi el vídeo i que posteriorment l’expliqui
als advocats de la defensa, una circumstància
que fonts properes a la defensa dels acusats
consideren “surrealista”.
Les circumstàncies que envolten el cas són
atípiques perquè el delicte electoral no

apareix regulat al Codi Penal espanyol sinó
en la Llei Orgànica de Règim Electoral
General (LOREG). 
La defensa del cas, set dels joves els porten
advocats vilafranquins i als altres advocats
de Barcelona, ha assegurat que des que van
obrir-se diligències han passat tres jutges
diferents pel Jutjat d’Instrucció número 3, un
nou fet que “no ajuda a que les coses es
resolguin amb normalitat”
El 7 de febrer, jornada de reflexió, prop d’un
centenar de persones van participar en la
manifestació que es va fer contra la
Constitució Europea pel centre de
Vilafranca. La manifestació es va dissoldre
després de la lectura d’un manifest en què
censurava el tractat europeu perquè no
reconeixia ni Catalunya ni el català. El mes
de maig, prop de 800 persones es van mani-
festar per protestar contra el procés contra
els deu joves penedesencs. 
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ANTIINSTITUCIONAL EL VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ I EL MOBBING

10 joves de Vilafranca seran jutjats per 
manifestar-se contra la constitució europea

Comunicat dels veïns Verdi 28 
davant la sentència judicial

ESPAIS ESTÀ DIRIGIDA PER UN EX-DIRIGENT DEL 22@

La llibreria Catalònia denuncia el setge
que pateix per part de l’empresa Espais

NOVA ACCIÓ CONTRA EL PLA URBANÍSTIC

Creació d’un parc autogestionat on anirà
un dels centres comercials del Pla Caufec

tel: 93.530.68.76 
mail de contacte:

«zitzania@sindominio.net»
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