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El govern espanyol esgota el termini d’un any que va donar el Congrés dels Diputats per presentar un projecte de llei de comerç d’armes. En reiterades ocasions ha estat denunciat per vàries organitzacions per la manca de transparència en la venda d’armes.

CONTRA-INFOS

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

SABADELL/ VALLÈS OCCIDENTAL.- A quarts de
set del matí del dimarts 19 i sense previ
avís, un ampli dispositiu dels mossos d’es -
quadra va desallotjar el CSA Calamarsa.
Des del primer moment, les persones inte -
grants de l’assemblea del centre social van
exigir poder retirar les coses, petició que
els va ser negada i finalment només en van
poder recuperar una petita part. A més, un
grup d’operaris va començar a enderrocar
parcialment el centre social per tal que no
es pogués reokupar. Durant tot el matí es
van produir moments de tensió entre els
mossos i les persones concentrades que
van desembocar en dues càrregues. A con-
tinuació reproduïm part del comunicat que
ens han fet arribar des de l’Assemblea del
centre social: «(...) A les onze del matí la
prepotència dels antidisturbis carregats
amb piloteres, escuts i porres ja s’havia fet
notar en vàries ocasions amb múltiples
provocacions, insults i vàries càrregues amb
els seus corresponents ferits a causa de les
porres. Cal afegir que des del primer
moment, tant els agents antidisturbis com
tota la resta d’agents s’han negat a identifi -
car-se amb el número de placa. A més, tota

la gent que s’està solidaritzant amb el
Centre Social ha estat filmada des de les
furgonetes. És aquest el nou tarannà carac-
teritzat pel diàleg i la proximitat que va
prometre el nou conseller d’interior, el
“senyor” Saura? On és la política d’esque-
rres i d’entesa de la que tant presumeix el

nou tripartit?...». L’Assemblea del centre va
convocar una concentració el mateix 19 a
les vuit del vespre davant de l’Ajuntament,
a la plaça Doctor Robert. 
Més info: infosabadell.blogspot.com

Assemblea CSA Calamarsa 
+ Contra-Infos 19/12/06

EL CENTRE SOCIAL HAVIA ESTAT OKUPAT A L’ABRIL I INTEGRAVA LES ACTIVITATS DE DIVERSOS COL ·LECTIUS

Desallotjat amb violència el CSA Calamarsa
Els mossos d’esquadra carreguen dues vegades contra una cinquantena de joves concentrats

Els mossos van acordonar el carrer i no van permetre treure tots els objectes del centre.

Els mossos d’esquadra acaben amb els gairebé 
10 anys del centre social okupat La Lokeria

JOAN SAURA ESTRENA EL SEU «BON ROTLLO» COM A CONSELLER D’INTERIOR

El jutge autoritza desallotjar  a «La Makabra»
de Can Ricart argumentant falsos motius

Desallotjats tres dies abans de la inaguració de l’espai amb un fort desplegament dels mossos
BARCELONA .- Després de 12 dies netejant i
habilitant les naus okupades a Can Ricart, el
col.lectiu La Makabra va ser de nou desal-
lotjat dimecres passat per un nombrós
desplegament dels mossos d’esquadra que,
un cop més i sense previ avís, es van presen-
tar amb l’ordre juducial cap a les 15:30h. El
titular del jutjat d’instrucció nº27 de
Barcelona, que el passat 2 de desembre dia
de l’okupació, va desestimar el desallotja-
ment cautelar, argumenta ara que va haver-
hi violència en el moment de l’okupació. A
l’auto judicial es poden llegir coses com:
«con empleo de violencia e intimidación»,
«generando alarma social», i «guardias abor-
dados violentamente», «amenazándolos de
que entrarían por las buenas o por las malas,
reduciéndolos en una pared e impidién-
doles actuar para evitar la invasión»
«...rompiendo seguidamente puertas, ven-
tanas, cristales y cadenas». L’associació de
veïns de Poble Nou i la Plataforma Salvem
Can Ricart ja van declarar la setmana passa-

da que no va haver-hi cap tipus de violència
alhora d’okupar l’espai, ja que el col.lectiu
La Makabra estava convidat a l’acte que es
feia aquell matí. Així doncs el jutge ha cedit
a les fortes presions a que ha estat sotmès
tota aquesta setmana, tant per part de l’a-
juntament com del propietari de les naus, i
només ha pogut argumentar amb falsos
motius el desallotjament de les naus oku-
pades. Durant el desallotjament el mossos
van identificar a totes les persones que es
trobaven en aquell moment dins de Can
Ricart i en va detenir a 7 perque no tenien
cap tipus d’identificació, però unes hores
més tard van poder sortir en llibertat. Al dia
següent i coincidint amb la presentació del
nou Pla Estratègic de Cultura de Barcelona,
que es realitzava al Mercat del Born, quatre
membres del col.lectiu la Makabra van pujar
despullats a l’escenari per denunciar la
política cultural que es fomenta a la nostra
ciutat, que segons van explicar els ha deixat
“en pilotes”. Un cop va acabar l’acte oficial,

l’alcalde Jordi Hereu fou rebut al carrer per
un munt de gent que el va increpar i
escridassar. L’alcalde, que tenia previst anar
caminat del Born a l’ajuntament, va haver de
fer algunes corredisses pels carrers protegit
per un fort dispositiu de seguretat.
Finalment, dissabte 16 de desembre va tenir
lloc la manifestació en rebuig al desallotja-
ment de la Makabra, que va sortir de la
plaça Universitat cap a les 18:30. Més de 500
persones van omplir de colors els carrers de
la ciutat per denunciar l’especulació i la
manca d’espais, tant per viure com per a
realitzar-hi activitats culturals. La mani-
festació només va tenirt un punt tens
davant el Liceu, on el mossos, per un
moment van pensar que potser es volia
entrar dins, ja que es va fer una parada al
davant. Els manifestants van continuar fins a
la plaça Sant Jaume on, entre visitants del
pesebre i d’altres manifestacions, va tenir
lloc un nou cabaret reivindicatiu. 

Contra-Infos 19/12/06

TERRASSA/VALLÉS OCCIDENTAL.- Després del
desallotjament del Centre Social Okupat
La Impremta el passat dimarts 12, l’assem -
blea d’okupes de Terrassa ha respost con -
tundentment amb una nova okupació al
carrer Sant Isidre molt a prop de l’últim
centre social. Després que els desallot-
gessin l’espai uns dies després del primer

aniversari, el matí del 16 de desembre una
cinquantena de persones es va concentrar a
una plaça, on antigament fa 10 anys hi havia
una fàbria okupada, i van sortir a denunciar
l’especulació que arrasa la ciutat. Després
de passar per L’antic centre social la
Impremta es va girar pel carrer Sant Isidre,
al costat mateix de la plaça Jacint

Verdaguer, on es trobava La Impremta. En
aquest mateix carrer hi ha una fàbrica que
portava molts anys abandonada i que va ser
l’escollida per continuar el projecte de cen-
tre social que les institucions, la justícia i la
policia no van voler deixar que funcionés
amb el CSO La Impremta. 

Contra-Infos 19/12/06

Nova okupació a Terrassa una setmana 
després de la clausura de La Impremta

El nou centre social es troba al carrer Sant Isidre, molt aprop de l’anterior

HOSPITALET/BARCELONÈS.- Els mossos
d’esquadra van executar a primera hora del
matí del dilluns 18, l’ordre de desallotja-
ment del centre social okupat La Lokeria.
El centre social ubicat a l’antic edifici de
l’Institut Nacional de Seguretat Social,

s’havia okupat feia gairebé deu anys com a
resposta, en aquell moment, al desallotja-
ment de la històrica Vakeria. Set brigades
dels mossos d’esquadra van arribar a la
plaça espanyola i van entrar per la finestra.
A l’interior no hi havia ningú, ja que els dar-

rers habitants havien marxat el passat 30
de novembre en la primera data del desal -
lotjament. A les set de la tarda es va cele -
brar una concentració de rebuig al desal -
lotjament davant l’ajuntament de
l’Hospitalet.            Contra-Infos 19/12/06



PROCÉS DE PAU A EUSKADI

TRINITAT VELLA/BARCELONA .- Sembla que la
jutge M. Del Prado Martin García del Jutjat
de 1ª Instància 31 de Barcelona vol fer efec-
tiva l’execució provisional de la sentència
que va arribar el maig de 2006, després
d’un judici ple d’irregularitats, contra les
persones i col·lectius que utilitzem kan
Mireia (al barri de Trinitat Vella). Tot i que
hi ha un recurs posat a l’Audiència
Provincial, tirarà endavant l’ordre de desal-
lotjament. Tres han estat els processos
judicials contra kan Mireia al llarg dels seus
10 anys de vida. Dos d’ells (penals) es van
guanyar i ara, per la via civil, enmig de tota
la polèmica pels preus de la vivenda, faran
fora de casa a una quantitat de persones i
col·lectius que no tenim gaire més opcions
al barri de Trinitat Vella, ni a tota

Barcelona, ja que s’ha convertit en feina
impossible trobar lloguers assequibles en
aquesta ciutat del cinisme i la hipocresia.
Kan Mireia ha estat i és necessària en el
nostre barri. En aquests 10 anys d’okupació,
ha servit de centre d’activitats socials i ha
donat sostre a desenes de persones neces-
sitades, demostrant així que es pot agafar
allò que les institucions ens neguen. Per
això, pel que ha sigut Kan Mireia i pel que
encara és, no ens rendirem tan fàcilment i
resistirem. No ens faran fora. Manifestació
dissabte 13 de gener a les 18 hores a la Plaça
Trinitat. Estigueu pendents de properes
convocatòries per aturar el desallotjament.
La Trini existeix, kan Mireia resisteix.
Solidaritat entre barris.

Assemblea de Kan Mireia 19/12/06

Kan Mireia en perill
Assenyalen la segona quinzena de gener per al desallotjament

CiU demana desallotjar L’Òpera  
HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT.- Convergència i
Unió presentarà en el pròxim Ple municipal,
de divendres, 22 de desembre, una moció
demanant que l’equip de Govern emprengui
les accions necessàries per a que cessi l’oku-
pació de l’edifici de l’Òpera, al número 64
del carrer Josep Prats. Segons la portaveu
del grup municipal de Convergència i Unió,
Meritxell Borràs, “Que l’Ajuntament no sigui
el propietari d’aquest edifici no és una

excusa per prendre mesures per a acon-
seguir el desallotjament. Per exemple, l’edi-
fici no té cèdula habitabilitat perquè no té
les condicions necessàries per utilitzar-se
com habitatge i hi viu gent. El Consistori si
que s’encarrega d’aquestes qüestions i
podria prendre mesures”. L’Òpera ja fa anys
que està okupada i es fa servir com a habi-
tatge i com a centre cultural.                           

Contra-Infos 19/12/06

Més de 300 detinguts en un 
desallotjament a Copenaghen

COPENAGHEN/D INAMARCA.- Més de 300 mani-
festants són els que van arrestar i detenir a la
capital danesa, dissabte 16, després de forts
enfrontaments entre la policia i els manifes-
tants que estaven protestant contra el desal-
lotjament d’una casa okupada de la ciutat. Els
aldarulls esclataven quan centenars de per-
sones començaven una manifestació per evi-
tar el desallotjament de l’espai anomenat
Ungdomshuset. Aquesta casa portava 24 anys

d’activitats, en un primer moment fou okupa-
da i més tard cedida per l’ajuntament. Ara el
consistori la vol vendre i per aquest motiu la
ha desallotjat. En la pancarta de capcelera de
la manifestació és podia llegir:”Hi ha coses
per les quals s´ha de lluitar - la Ungdomhuset
mai no es rendeix”.  
Per més info:www.ungdomshuset.dk
http://www.youtube.com

Contra-Infos 19/12/06

BUTLLETÍ SETMANAL
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Correu electrònic:
«zitzania@sindominio.net»

IMPUNITATPOLICIAL

14 anys sense Pedro Àlvarez
HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT.- El passat 15 de
desembre, es va fer a l’Hospitalet la mani-
festació i l’ofrena floral en record a Pedro
Alvarez, assassinatper un policia fa 14 anys.
L’assassí segueix impune. La manifestació va
aplegar a unes 200 persones, que van sortir
de l’avinguda Catalunya i van anar fins l’ajun-

tament de l’Hospitalet passant per la comis-
saria dels mossos i per la farga. A la rambla
Just Oliveras es van viure moments de tensió
amb els mossos, que al final de la mani-
festació van identificar a dues  persones que
van participar-hi.        

Contra-Infos 19/12/06

Sentenciat a sis mesos de presó el
jove detingut i agredit per la policia

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- El dimecres 13
es va comunicar la sentència del judici d’en
Pau Rigol, pel qual se’l condemna a sis
mesos de presó i inhabilitació del dret de
vot durant el mateix període. En Pau va ser
agredit i detingut al carrer de casa seva el
30 de setembre per la policia nacional.
Eren les dues de la matinada i va sentir
sorolls. Va sortir fora el carrer i va veure un
dispositiu de la policia nacional i munici -
pal. En preguntar què passava, un agent li va
demanar que s’identifiqués i en preguntar
el perquè, va ser reduït i conduït a comis -
saria. Un cop allà va ser agredit altra vega-

da i finalment també ho va ser a jutjats des
d’on va sortir en llibertat l’endemà al
migdia. El jutjat número 2 ha considerat
que el fet de no donar el DNI a la policia és
un delicte penal que en Pau haurà de pagar
amb sis mesos de presó. No obstant, en Pau
ha estat absolt dels delictes d’atemptat i
lesions a l’autoritat, tal com demanava la
fiscalia. El cas no ha quedat tancat, ja que
ara queda el judici per la denúncia que va
presentar en Pau per maltractaments a
comissaria. 
Més informació a: www.alertasolidari.org.

Alerta Solidària + Contra-Infos 19/12/06

Un guàrdia urbà corrobora les 
tortures a tres joves de Gràcia

BARCELONA .- Segons informa Setmanari de
Comunicació Directa, un agent de la guàrdia
urbana ha destapat l’apallissament i les tor-
tures que van denunciar tres joves de Gràcia
ara fa 2 anys.  L’agent, afirma que els nois van
ser colpejats, amenaçats i agredits de forma
reiterada tant als furgons com a la seu de la
comissaria de l’Estació del Nord. Un d’ells va
ser llançat per les escales amb les mans lli -
gades a l’esquena. Els informes mèdics així
ho acrediten. La Sindicatura de Greuges de

Catalunya i el jutjat d’instrucció 2 de
Barcelona mantenen una investigació oberta
del cas. El guàrdia urbà afirma que ha estat
degradat dins del cos per voler denunciar
davant els seus superiors els greus fets prac-
ticats per membres de la Unitat Nocturna
Operativa Centralitzada.
Més info:
http://barcelona.indymedia.org/userme-
dia/image/5/portada30.jpg

Contra-Infos 19/12/06

BARCELONA.- El 18 de desembre, la
Coordinadora d’Entitats del Poblenou va
emetre un comunicat en què es posiciona
en contra de la proposta de divisió del
barri. En reproduïm una part a continuació:
«(...) La proposta que fa l’Ajuntament d’una
nova nominació de barris a la ciutat de
Barcelona, el que es denomina “La
Barcelona dels barris, nou impuls per a una
ciutat més pròxima”, afecta d’una manera
molt directa al barri del Poblenou, entre
d’altres. En el nostre cas, es divideix
Poblenou en cinc barris nous que serien El
Parc- La Llacuna, Provençals, La Vila
Olímpica, Diagonal Mar- Front Marítim, i
Poblenou. De res ha servit el gran nombre
d’al·legacions, i opinions contràries, que en
el cas de Poblenou ha estat en més de 45
entitats encapçalades per la Coordinadora
d’Entitats del Poblenou i un gran nombre
de signatures. En aquest clam, com a molt,
l’Ajuntament ha introduït l’afegit de
“Poblenou”, a cadascú dels cinc barris
esmentats, però mantenint la divisió. La
mateixa Federació d’Associacions de Veïns i

Veïnes de Barcelona (Favb) ha demanat la
retirada del projecte per considerar-lo que
no respon a cap demanda dels barris ni
introdueix nous elements de relacions
administratives. En canvi pot crear con-
fusió i enfrontaments entre les entitats
d’una manera molt artificial. No acceptem
que com argument, per part de
l’Ajuntament, es digui que aquesta nova
distribució servirà per detectar millor les
necessitats d’equipaments i serveis de cada
barri. (...) Davant la possible aprovació
d’aquesta proposta en el proper plenari de
l’Ajuntament de Barcelona del 22 d’aquest
mes, demanem que es retiri i que s’escolti
l’opinió majoritària de les entitats del
Poblenou. En cas contrari, no descartem
accions pertinents per oposar-nos. En
aquest sentit, hem rebut l’opinió coinci-
dent de L’Associació de Veïns del Clot –
Camp de l’Arpa, rebutjant també la divisió
del Clot – Camp de l’Arpa en dos barris i la
possible coordinació d’aquestes accions.»     

Coordinadora Entitats Poblenou + 
Contra-Infos 19/12/06

BARCELONA.- Ruben i Ignasi seran jutjats l’11
de gener amb una petició fiscal de set anys
i mig i una responsabilitat civil de quasi
27.000 €. Els dos van ser detinguts el 9 de
febrer de 2006 amb les acusacions d’incen-
diar un caixer de la Caixa de Sabadell i el
C.I.R.E. (centre d´iniciatives per a la reinser-
ció) empresa de la Generalitat que s’ocupa
d’explotar la mà d’obra dels presos i les
preses en  condicions d’esclavitut. Després
de passar un d’ellos dos mesos a la presó i
l’altre cinc, van sortir en llibertat sota
fiança a espera de judici.Aquest judici no
vol jutjar ningún delicte en concret si no
que pretén atacar directament al movi-

ment anarquista i antirrepresiu a la ciutat
de Barcelona. 
Convocatòries:
28 de desembre: 11h. Concentració al
C.I.R.E c/ Gran de Gracia 226. 
15h. Concentració al Parlament de
Catalunya (parc Ciudadella).
18h. Conentració a Delegació del Govern
(plç. Pla de Palau)
29 de desembre: 17h  Concentració al
C.I.R.E. 4 de gener: 18h. Concentració en la
Plç. Sant Jaume 
11 de gener: -Concentración a las 09:00 a
Jutjats. Passeig Lluís Companys

Contra-Infos 19/12/03

VAN PASSAR ENTRE DOS I CINC MESOS EN PRESÓ PREVENTIVA

Arriba el judici contra Rubén i Ignasi
S’enfronten a una petició fiscal de set anys i mig de presó

REPRESSIÓ A L’ANARQUISME

VEÏNATCONTRA L’ESPECULACIÓ

La Coordinadora d’Entitats es posiciona
contra la partició del barri de Poblenou

20-D Jornada de mobilització a Euskadi 
EUSKAL HERRIA.- Varies organitzacions han
convocat per aquest dimecres mobilitza-
cions a tot Euskal Herria contra la situació
de bloqueig que viu el procés de pau. Desde
que ETA va declarar la treva fa 9 mesos el
procés casi no ha evolucionat, i la repressió

contra el món abertzale no s'ha aturat.
Amb aquestes mobilitzacions pretenen ser
una demostració de força amb que es pre -
ten pressionar al govern i demés poders fàc-
tics a que canviin la seva actitud envers el
procés. Contra-Infos 19/12/06

TOTS ELS DIJOUS DE 16H A 20H A L C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina RAM i Oficina d’Okupació



TORREDEMBARRA /BAIX GAIÀ.- El proper 7 de
Gener del 2007, l’Assemblea de Joves del
Baix Gaià, convoca una mobilització popu -
lar contra el conegut pla parcial
“Muntanyans II”, un pla parcial que perme -
tria construïr 550 habitatges a la costa
mediterrània, deteriorant un cop més el
territori catala. Aquests 550 habitatges,
s’edificarien sobre un perill immèns d’inun -
dació, i aïllaria biològicament la cuarta
zona humida més important del principat.
La manifestació, és un acte més emmarcat
dintre de la campanya contra l’especulació,
que el mateix col·lectiu ha organitzat.
Aquesta campanya, arrancà el dia 25 de
Novembre amb una butifarrada popular al
mateix terreny on es volen construïr aque -
sts 550 habitatges, on més de 60 persones
hi van estar presents. Amb aquesta mani -
festació, es vol expressar la preocupació
pels continuats atacs especulatius que
pateixen els Països Catalans (molts dels
qüals, amb la complicitat de la classe políti -

ca catalana),també reivindicar un espai que
pertany al poble, i que el capitalisme té
l’objectiu d’obtenir un gran benefici privat
amb la conseqüent explotació territorial, i
per acabar, denunciar també la manca de
posicionament polític municipal i català en
aquest procés (ja que diversos partits
polítics de Torredembarra han donat el vist
i plau a aquesta construcció).

Assemblea de Joves del Baix Gaià 19/12/06

Ja hem entrat plenament en la dinàmica hivernal. Després d’una primera baixada de temperatures que ha situat els ter-
mòmetres entre els 3 i els 8 graus a la línia costanera, divendres la situació empitjorarà. Una bossa freda pot provocar
nevades a cotes de 200 metres a les comarques de Girona i Barcelona. Al cap de setmana s’anirà estabilitzant el temps.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 Dissabte 23 Diumenge  24 Dilluns 25 Dimarts 26

DIVENDRES 22 A LES 20H A L A PLAÇA CATALUNYA - <M> CATALUNYA

Manifestació sentència mort Roger
DISSABTE 23 A LES 17H A LA PLAÇA CATALUNYA - <M> CATALUNYA

Manifestació pel dret a la vivenda

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

DIVENDRES 22 A LES 19H A LA PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestació suport poble Oaxaca

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL CORREU DE ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics al Contra-Infos

Concentracions «preses i 
presos a casa» el 31 de desembre

12H VERMUTH A WAD-RAS (ENVIAMENT POSTALS )

17H CONCENTRACIÓ CIE ZONA FRANCA

20H MANI DE TORXES A LA PRESÓ MODEL

DIMECRES 20 A LES 19H A CAN FELIPA C/PALLARS, 277 <M> POBLENOU

Assemblea oberta per Can Ricart

Sabotejades 51 immobiliàries en una nit
Grups Autònoms contra l’Especulació realitzen l’acció la nit del 17

BARCELONA.- A la redacció de Zitzània hem
rebut el següent comunicat signat pels
Grups Autònoms Contra l’Especulació pel
qual s’atribueixen el segellament de 51 panys
d’immobiliàries la nit del diumenge 17: «La
passada nit del diumenge 17, es va dur a
terme una acció descentralitzada contra l’e -
speculació. Es van segellar els panys de 51
immobiliàries de diferents barris de
Barcelona (Sant Andreu, Sants, Clot-Camp
de l’Arpa, Sagrada Família i Santa Eulàlia), a
més es va enganxar un escrit a cadascuna
d’elles perquè reflexionin sobre tot l’en-
granatge especulatiu i tot el que comporta:
moobing, bombolla immobiliària, corrupció,
màfies polítiques, propietat privada, abús de
poder, desallotjaments expropiacions, etc.

Aquesta acció s’engloba dins de la lluita en
la que inevitablement estem involucrats.
Creiem que és un pas necessari, no ens con-
formem només amb manifestar-nos, sinó
que volem anar més enllà, colpejar on fa
mal. Som conscients que les immobiliàries
són només la “part física” del problema, que
els valors dominants són els que podreixen
aquesta societat, des de l’arrel. Convidem a
totes les persones que vulguin fer seva
aquesta lluita, que amb les seves accions
sabotegin a totes aquelles immobiliàries,
bancs, ett’s i d’altres que provoquen aquesta
precaritetat que ens assetja dia a dia. Deixa
volar la imaginació.» 

Grups Autònoms contra l’especulació +
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Volen clausurar l’Ateneu del Xino
CIUTAT VELLA/BARCELONA.- Fa dotze anys que
es va inaugurar un local en el districte 1 de
de Ciutat Vella de Barcelona al carrer
Robador 25 denominat Ateneu Llibertari del
Xino. L’Ajuntament de Barcelona va decidir
l’any 2003 precintar el local de l’Ateneu del
Xino, clausurar-lo definitivament, i així, per
la vía dels fets prohibir aquesta Asociació
Llibertária. Els membres de l’Associació van
buscar protecció judicial basánt-se en la
Constitució que les Institucions tant diuen
defendre, en la llibertat d’associació i en les

idees mes clássiques de la democràcia bur-
guesa. Ara el Jutjat Contenciós número 12 de
Barcelona ha decidit, que no importa la llib-
ertat d’associació, el fet de que legalment
l’expedient de clausura s’hagi de considerar
caducat per el transcurs de més de sis mesos
no importa, el que diu la llei (artícle 42.2 de
la llei 30/1992) i la Constitució (artícle 34.2
de la Constitució) no importa. Res importa i
tot val contra l’anarquisme i els moviments
socials.
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El TSJC anul·la la concessió a un
abocador industrial obert el 2003

CRUÏLLES/BAIX EMPORDÀ-. El passat 4 de
desembre es va fer pública una sentència del
TSJC en que anul·la l’autorització dictada pel
Departament de Medi Ambient a un abo -
cador de brossa industrial, de capital privat,
omplint el que eren les terreres d’extracció
d’argil·la per fer la famosa ceràmica de La
Bisbal d’Empordà. La sentència del tribunal,
però, no es fa ressò de les queixes veïnals
sobre les males olors, la impotabilitat de
l’aigua o el creixement de casos de cancer
en la zona, sino que declara il·legal l’au-
torització de l’abocador en una zona qualifi-
cada de rústica. La Generealitat i l’empresa
gestora han anunciat el seu recurs davant
aquesta sentència, pel que el més possible

serà que l’abocador no cessi les seves activi-
tats fins la nova declaració del jutjat superi-
or, ja que podrien demanar una quantiosa
finça per parar l’activitat davant la possibili-
tat de guanyar el recurs.Els sectors més opti-
mistes es congratulen pel que suposaria el
tancament i l’ordre de restaurar el lloc a
com estaba amb anterioritat. És  dir: amb 8
basses d’aigua, refugi de nombroses aus i les
restes prehistòriques de Vacamorta. Els més
escèptics temen que l’ajuntament requali-
fiqui el terreny com a industrial i els més
pessimistes tenen clar que fins que l’abo -
cador no estigui saturat (ple de merda) no
pensen aturar les activitats. 
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BELLCAIRE/ NOGUERA.- Gent del Ter va enviar a
les administracions que participen en la
canalització del rec del Molí de Bellcaire un
escrit en el qual reclamen que s´aturin les
obres que s´hi estan fet, sense un període
d´exposició pública. Així, el Departament de
Medi Ambient, el d´Agricultura, l´Agència
Catalana de l´Aigua, la Diputació de Girona i
l´Ajuntament de Bellcaire han rebut aquesta
reclamació de Gent del Ter, que diu que les

declaracions de l’alcalde de Bellcaire, Joan
Font, de millora del carril bici i d´una barrera
verda en el traçat, són «un sarcasme
increïble». Gent del Ter esmenten la tal·la de
plàtans, l´encimentació de la llera i la creació
d´una  escullera al marge del rec. Per això,
reclamen a les tres administracions que
s´aturin les obres i es restauri el mal infringit
en el rec. 
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Gent del Ter exigeix que s´aturin els
treballs que es fan en el rec del Molí

Concentració en la inauguració de
la línia de l’AVE fins a Tarragona

TARRAGONA.- La CGT continuant amb la seva
campanya de Defensa del Ferrocarril com
servei públic i dintre de les accions inici -
ades en el camp de Tarragona “+ TRENS i -
AVE”, i amb motiu de la inauguració de la
línia de l’AVE fins a Tarragona i de l’estació
de l’AVE de Perafort, per part de la classe
política Estatal i Autonòmica, a més dels

directius de les empreses ferroviàries, el
dilluns 18 de desembre van mostrar el seu
desacord amb aquesta forma malversadora
de recursos i elitista d’entendre el trans-
port. La manifestació va començar a les 10
a la plaça Tarraco, i va anar fins l’estació de
l’Ave.
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L’Ajuntament de Tortosa ha de tornar
a tramitar el camp de golf de Vinallop
TORTOSA/BAIX MAESTRAT.- «El passat 4 de
desembre els veïns afectats vàrem assistir
al ple de l’Ajuntament de Tortosa, que va
tornar a iniciar la tramitació del camp de
golf de Vinallop. Aquesta operació especu -
lativa és la més gran que ha afectat al
municipi de Tortosa en els darrers temps,
suposarà la transformació del nucli de
Vinallop i un augment de població de
4.000 persones en uns terrenys actualment
verges.  Al darrera no hi ha cap interès
municipal, cap reflexió sobre el creixement
territorial de les Terres de l’Ebre, sinó úni -
cament els interessos de l’empresa navar-
resa Tortosa Golf Resort S.L., amb 3.000

euros de capital social. L’Ajuntament de
Tortosa ha volgut tramitar una operació
tan important de forma encoberta a través
d’un conveni aprovat el passat 2 d’agost,
sense donar compte als veïns, i publicant
una nota confusa en ple mes d’agost.
Davant els escàndols urbanístics al País
Valencià, Marbella i Illes Balears, i atesa les
reclamacions d’associacions populars,
mediambientalistes i dels veïns afectats,
l’Ajuntament s’ha hagut de fer enrera i
tramitar com a modificació puntual del Pla
general l’operació urbanística  del camp de
golf. (...)». 

Veïnat de Vilallop 19/12/06

Manifestació per salvar els Muntanyans


