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El govern espanyol contribueix a la “pau” amb una nova venta 1.200 tancs i altres armes al govern marroquí, per a que “solucioni” el ‘problema’ del Sahara.

CONTRA-INFOS

ESCAMOT DIXANREPRESSIÓ REP

EL JUTGE DECLARA PRESÓ PREVENTIVA PER LA JOVE PER UNA SUPOSADA «COL·LABORACIÓ AMB BANDA ARMADA»

Núria Pòrtules detinguda i empresonada 
sota la llei antiterrorista 

Més d’un miler de persones participen d’una manifestació exigint-ne la llibertat
PONT MAJOR/GIRONA.- Dimecres 7 de febrer,
set furgones dels mossos d’esquadra en un
dispositiu d’un total de 50 policies enca-
putxats, van assaltar l’espai alliberat Kan
Rusc al Pont Major. El motiu, detenir a la
jove educadora social de Sarrià de Ter 
Nuria Pòrtules i registrar l’espai, a la recerca
«d’explosius» i sota una investigació per
«pertinença a banda armada», iniciada pels
mossos d’esquadra. El detonant de l’op-
eració, segons un comunicat del grup de
suport, és l’existència d’una llibreta i materi-
al divers de difusióanarquista, que se li van
incautar dues setmanes abans, tornant d’una
manifestació contra els abusos de poder a
Olot. Un cop detinguda, va ser conduïda a la
comissaria dels mossos de Sants de
Barcelona, on va passar-hi dos dies. El diven -
dres 9 va ser duta a Madrid, on va declarar a
l’Audiència Nacional davant del jutge
Santiago Pedraza. Durant la declaració el
jutge va fer-li diverses preguntes sobre el
contingut de la llibreta que se li va incautar,
però sobretot sobre la relació que poguès
mantenir amb Juan, detingut el 21 de desem -
bre, empresonat a Soto del Real i pendent

d’extradició per una suposada viculació amb
un grup «terrorista» italià . El jutge final-
ment va decidir decretar presó preventiva
per la Núria sota l’acusació de «colÂ·labo-
ració amb banda armada» i actualment ja es
troba a Soto del Real. La investigació encara
roman oberta sota secret de sumari i fins
que no es faci la revisió, la Núria romandrà
a la presó. 
Multitudinària manifestació a Girona
Des del moment de la detenció, els actes de
suport no han parat. El dijous 8 de febrer, es
va celebrar una concentraciódavant la
comissaria dels mossos a Barcelona a les 10
del matí. A la tarda, la concentració es va
fer davant la subdelegació de govern de
Girona. El dissabte 10 de febrer a la tarda,
Més d’un miler de persones es van manifes-
tar als carrers del centre de la capital giron-
ina per exigir la llibertat immediata de la
Núria i denunciar aquest nou muntatge per
part dels mossos d’esquadra i la Conselleria
d’Interior encapçalada per ICV. Durant la
marxa es van cridar lemes contra la llei
antiterrorista i contra els mossos; crits que
van augmentar al passar davant la seu

d’Iniciativa amb dues furgones d’antiavalots
protegint-ne l’entrada. Finalment la marxa va
acabar als jutjats, davant d’un cordó policial
on es va poder llegir el manifest, es va agrair
la solidaritat rebuda i es va informar que
s’havia pogut parlar amb la noia i que estava
bé.  Alhora, el grup de suport va anunciar
noves mobilitzacions.
Suport a les illes
A Mallorca i a Menorca, simultàniament a la
manifestació de Girona, es van celebrar dues
concentracions. A la Ciutat de Mallorca es
va desplegar una pancarta davant la sots-
delegaciódel govern amb el lema «Prou
agressions. Llibertat NuriÂ».  A Menorca,
concretament a Maó, es van plantar dos
cartells també davant la subdelegació del
govern amb la frase: «Exigim la llibertat de
Núria Pòrtules, innocent empresonada».
També han anunciat properes convo-
catòries.
Per escriure a la Núria (davant un possible
canvi de mòdul, ja s’informarà ). Nùria
Portules Oliveras. AP: 200 Colmenar Viejo.
28770 Madrid. Més info: www.elsud.org.

Contra-Infos 13/2/07

L’ AudiènciaNacional condemna a la presó a
cinc dels acusats de l’Operació Estany

Han estat absolts del delicte de tinença d’explosius però no del de banda armada

GIRONA.- L’ Audiència Nacional ha condem -
nat aquest divendres  al migdia a cinc dels
sis acusats de l’Operació Estany per perti-
nença a banda armada i falsificació de doc-
uments. El sisè acusat va ser absolt fa
aproximadament un mes. La condemna és
de deu anys per un delicte de pertinença a
banda armada i tres més per un delicte de
falsificació de documents. Del tercer
delicte que se’ls imputava, el de tinença
d’explosius, n’han estat absolts. Una con -
demna lleugerament inferior de la que
demanava el fiscal, d’entre 22 i 32 anys,
peró lluny de l’absolució que demanava la
defensa de les cinc persones del Pla de l’es-
tany, empresonades fa més de tres anys i

que popularment s’han conegut com a
“Escamot Dixan”. La Plataforma Aturem la
Guerra de les Comarques Gironines,
desprès de conèixer la sentència condem-
natòria per 5 dels 6 encausats en l’Operació
Estany, ha manifestat:
1.- Que aquesta sentència demostra que en
cap moment han exisitit proves de que els
companys detinguts estiguessin preparant
cap atemptat. Ni substàncies explosives, ni
aparells elèctrics. Gairebé 4 anys desprès
de l’inici de la guerra a Iraq, Aznar ha
reconegut les seves mentides sobre les
armes de destrucció massiva, quan tardaran
a reconèixer aquestes?
2.- Que la condema és una continuació de

la farsa judicial de que estem essent víc-
times per tapar les vergonyes del PP que va
engegar l’ operació i del PSOE que ha estat
massa covard per aturar-la.
3.- Ara amb més força que mai continua el
nostre compromís  amb la defensa dels
encausats, la nostra indignació pel
muntatge policial, la farsa judicial i la
hipocresia quan no mesquinesa política de
que estan essent víctimes els nostres com-
panys. 
Aixímateix volem manifestar que la campa-
nya continuarà , tan al carrer, a través de la
mobilització ciutadana, com als tribunals
presentant recurs a la sentència allí on cal-
gui.                             Contra-Infos 9/02/07

Sentència definitiva del judici a Ruben i Ignasi
Cap dels dos joves haurà d’ingressar finalment a la presó

BARCELONA.- La sentència per tots dos és la
següent: dos anys de condemna (no entraran

a la presó) i 4 anys de llibertat condicional,
temps en que no poden reincindir. 

També hauran de pagar una pena-multa de 4
mesos a 5 euros diaris. Contra-Infos 13/2/07

VIVENDA

DESDE V DE VIVIENDA ES DEMANA ESTAR ATENTS A LES MOBILITZACIONS 

Sorteig de pisos en secret per part de l’Ajuntament
Nomès oferten 150 pisos per a milers d’aspirants

BARCELONA .- “Dimecres 14 de febrer
l’Ajuntament de Barcelona realitzarà el
sorteig dels pisos de protecció oficial.
Ningú de vosaltres podrà anar a comprovar
si s’ha realitzat correctament, perquè
l’Ajuntament ha decidit sortejar-los en
secret. Només hi podran accedir 150 per-
sones escollides a l’atzar per un “sistema
informàtic”. Aquesta és la informació que
us donaran al telèfon d’informació de
l’Ajuntament (010). Recordem que el passat
15 de desembre l’Ajuntament va tancar la

inscripció al sorteig de 1550 pisos de pro-
tecció oficial: més de 54.800 ciutadans s’hi
van inscriure. Segons la informació del 010,
avui davant notari l’Ajuntament sortejarà,
entre els més de 54.800 aspirants, 150 per-
sones que podran assistir com a públic al
sorteig. Aquestes persones gaudiran d’una
trista sort: ser escollides per anar a presen-
ciar com probablement NO els hi toca un
pis. La desproporció entre aspirants i pisos
ofertats demostren un cop més que la VPO
no serveix per garantir el dret a l’habitatge.

Per si això no fos prou greu, l’Ajuntament
utilitza el sorteig com a mecanisme d’a -
tribució d’un dret fonamental i a més
envolta el sorteig de secretisme. Aquest
secretisme és un atemptat greu als drets
dels aspirants a la loteria de les vivendes de
protecció oficial i, en general, un menys-
teniment dels drets dels ciutadans.  El
dimecres anirem a protestar allà on es real-
itzi el sorteig. Estigueu atents als esdeveni-
ments.” Més info:bcn.vdevivienda.net

V de Vivienda  3/2/07



MOBBING MUNICIPAL

DE 10 A 13 I DE 16H A 20H A L C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

Suspès una vegada més 
el judici del Kork III

TERRASSA/ VALLÈS OCCCIDENTAL.- Diumenge 11
de febrer un centenar de persones va partic-
ipar a Terrassa en la manifestació de suport
als i les 32 encausades en el desallotjament
del Centre Social Okupat Kork III, que es va
produir al juny del 99.  La manifestació havia
estat convocada perque durant la setmana
del 12 de febrer havia de tenir lloc aquest
judici, on els joves encausats s’enfronten a
penes de 5 anys i 4 mesos per cadascú
Finalment el judici tampoc es realitzarÃ
durant aquesta setmana i És ja l’enèsima veg-
ada que es suspèn des dels 8 anys que fa que
s’inicià el procés amb el desallotjament del
Kork III al carrer Puig Novell, on actualmet hi

ha un solar abandonat i desaprofitat. Durant
aquests 8 anys s’ha evidenciat com des del
sistema judicial, policial i políticsâ s’afavor-
eixen els interessos especulatius; es consen-
teix i es protegeix el benefici privat enfront
de les necessitats socials (una vivenda o un
espai autogestionat pel jovent). Amb aquest
darrer aplaçament es posa de manifest la
incompetència del sistema judicial, perllon-
gant, durant més de vuit anys, un cas que
pot dur 32 persones a presó cosa que
reflecteix la debilitat en les acusacions i les
irregularitats en el procés.
Assemblea de Detinguts/des del KORK III +

Contra-Infos 13/2/07

Sevilla es manifesta en defensa 
del CSOA Casas Viejas

SEVILLA.- El CSOA Casas Viejas, que va ser
creat fa 5 anys, és un projecte basat en
l’horitzontalitat, l’ assemblearisme, l’auto-
gestió, la creació de noves formes de treball
sense explotació, el foment d’iniciatives
polítiques i culturals alternatives i la denún-
cia de la manca d’espais socials públics.
Casas Viejas es troba, desprès d’haver resis-
tit un primer intent de desallotjament all
març de 2006, sota amenaça de desallotja-
ment havent d’afrontar un judici al febrer de
2007. Per a completar la intensa setmana a
Sevilla, que ha sofrit la cimera de l’Otan, es
va convocar una manifestació massiva per
recolzar el Centre Social. Amb ànim alt
i combatiu entre 1.500 i 2.000 persones han
reivindicat l’ocupació enfront de l’especu-
lació i a la carestia de l’habitatge i d’espais
socials,  amb gairebé un centenar de compa -
nys vinguts de altres centres socials de l’es-
tat (Madrid, València, Conil, BCN, Murcia,
Màlaga, Córdova i Badajoz.  La marxa ha

posat de manifest l’ampli recolzament
social a Casas Viejas, també a Sevilla, no
només pel nombre sinó també per la diver-
sitat dels assistents: hi havia gent de la Lliga
d’Inquilins (amb el taüt de l’especulació),
Centre Veïnal Pumarejo, Precaris en
Moviment, Indymedia, SOC, veïns i veïnes,
artistes, músics, malabaristes, sindicalistes
combatius, escaladors, intrusos,  Casa de la
Pau, Anti-Lou, Fórum Social, Assemblea per
l’Espai Públic... La concentració inicial va
anar en la Plaça de San Pedro, que com és
habitual es va anar omplint a poc a poc. La
mani va sortir a les 18:30h , desfilant per
davant d’unes 7 furgones policials aparcades
al voltant de la plaça i el carrer . Però la
marxa va transcòrrer alhora alegre i combat-
iva, amb batucada i un tablao de flamenc. La
manifestació ha mostrat, que malgrat la
campanya mediàtica, l’Okupació encara
gaudeix d’un ampli espectre de recolzament
social.                          Contra-Infos 13/2/07

La querella per tortures al jove 
de Torà es torna a arxivar

LLEIDA .- El passat mes de desembre la jutges-
sa del jutjat nº2 de Lleida, que porta el cas
de la querella per tortures al jove de Torà ,
va ser un altre cop substituida. El nou jutje,
sense practicar cap diligència, el passat
divendres 2 de febrer va arxivar el cas.
Curiosament, des de que es va reobrir aque-
st cas el 18 de novembre del 2005, per ordre

de l’ Audiènncia Provincial de Lleida, no s’ha
practicat cap, ni una diligència per ordre
d’aquest jutjat. Per aquest motius el passat
dijous 8 de febrer, es va fer una roda de
premsa al col.legi de periodistes de Lleida,
per denuncia el rearxivament de la querella.
Per més info: www.justiciatora.net

Contra-Infos 13/2/07

Xabier Errea entra a la presó d’Iruña
Venjança municipal per participar en la resistència de l’Euskal Jai
IRUÑEA- Dissabte 10 de febrer va entrar a la
presó Xabier Errea amb una condemna de 29
mesos per un delicte d´agressions i lesions.
Després del desallotjament de l’Euskal Jai all
2004, les forces policials d’Iruña van iniciar
un fort marcatge i persecució a la gent de
l’ámbit de les okupacions i gaztetxes amb.
agressions , detencions per encartellar, judi-
cis, multes i desallotjaments ilegals.
Xabier Errea havia participat en la resistén-
cia de l’Euskal i està empresonat per una
suposada agressió a una municipal,  quan en
realitat en el moment dels fets,  ell  estava a

la universitat. . Aquest diumenge dia 4 es va
cel.lebrar a Iruña una manifestació en suport
al jove on mil persones també van cridar en
suport dels espais okupats, acabant davant
l’ajuntament. 
Per altra banda, al barri de la Arrosadia de la
mateixa cuitat, les máquines han entrat a la
plaça veïnal per començar a enderrocar
algunes de les naus que hi ha. En un procés
similar al del Forat de la Vergonya, els veïns
de la zona fa anys que van prendre aquest
espai per autogestionar-lo per al barri.

Contra-Infos 13/2/07

REPRESSIÓ AL MOVIMENT ANARQUISTA

En Llibertat els 3 anarquistes grecs
detinguts en vaga de fam

ATENES.- Els 3 companys detinguts a Atenes
el 6 de Maig de 2006, durant els disturbis en
la mani del Fòrum Social Europeu, van sortir
en llibertat amb càrrecs, el dia 6 de Febrer.
Tarasios Zadorozni i Gerasimos
Kyriakopoulos, dos dels companys, por-
taven 70 dies de vaga de fam, i en el tran-
scurs d’aquesta, es van fer mútiples accions
de solidaritat en tot l’estat grec. De
moment, els dos activistes es quedaran a
l’hospital fins a la recuperació de les débils
condicions de salut motivades per la vaga.
Fa uns dies, el ministre de la Justícia Grec va
declarar que havia ordenat l’acceleració del
procés. Aquestes declaracions precediren

una trobada inter-ministerial que va avaluar
la “creixent violència anarquista” a Grècia,
segons la prensa grega. Per altra banda la
policia diu haber detingut unes 60 persones
més, després de que anarquistes cremessin
un caixer la nit d’aquest dilluns dia 5 a
Atenes, on ningú va resultar ferit. Després
de la crema, la policia va pentinar bars del
centre a on van posibles “sospitosos” i va
detenint un munt de gent, sense que ningú
hagi estat acusat directament de l’atac.
Diversos grups anarquistes havien reivindi-
cat atacs amb molotovs i bombes caseres
contra bancs i edificis públics. 

Indymedia + Contra-Infos 13/02/07

Manifestació en contra del procés obert al Kork III pels carrers de Terrassa.

Bicicletada contra l’especulació 
als carrers de Mataró

MATARÓ/MARESME.- Durant el matí de diss-
abte 10 de febrer, 50 persones van feruna
bicicletada contra l’especulació organitzada
per membres de l’assemblea del centre
social okupat i autogestionat la Fibra, amb
col·laboració de varis col·lectius i associa-
cions, com la Plataforma Cívica Salvem Can
Fábregas, Unióde pagesos, l’Assemblea de
Víctimes del Civisme, Xarxa Maresme,
Codesema i el menjador nómada vegà. .
Tambépedalaven contra la repressió a la que
estan sotmesos els moviments socials de la
ciutat, denunciant-ho de manera lúdica i
alguns disfressats i amb un carretó al més

pur estil asiàtic equipat amb música. El
recorregut constava de  diferents parades,
on persones de les diferents associacions
col·laboradores explicaven la seva prob-
lemàtica, per exemple el perqué no es vol
que es destrueixi Can Fàbregas, com està el
procés de la abans fàbrica okupada l’Estella,
quines pors i necessitats tenen els pagesos
de les cinc sènies o com és que els col·lec-
tius socials de Mataró sumen més de 3400
euros  en  multes. Va acabar al migdia amb
un dinar al centre social okupat i autoges-
tionat la Fibra. 

Contra-Infos 13/2/07

Sabotatge a l’especulació al Bon Pastor
BON PASTOR/BARCELONA.- Els sacs de ciment
destinats a tapiar les vivendes desallotjades
al barri de Bon Pastor , van aparèixer oberts
i escampats la matinada del dia 11 de febrer
i va ser reivindicada pel grup “solidari@s”.

Els veïns que encara resisteixen a ser desal-
lotjats, unes cinc famílies,  viuen rodejats de
cases en runes, perqué el patronat les ha
destruït posant en perill les que encara
estan en peu.            Contra-Infos 13/02/07

Una falsa okupació apareix 
als mitjans de comunicació

Els mitjans es deixen enganyar per Unitat Nacional Catalana

Port de la Selva/Alt EmpordÃ .- Diumenge
11, diversos mitjans de comunicaciÃ³ oficials
es van llanÃ§ar a la cacera d’una Â«oku -
paciÃ³Â» al municipi del Port de la Selva,
just al costat de la segona residÃ¨ncia de
Joan Saura i Imma Mayol, anunciant que un
grup de joves havia entrat en una casa i
l’havia titulada Kan Saura i Ka Na Mayol. Poc

desprÃ©s, des de Liberinfo es publicava que
la notÃcia no havia estat contrastada per
cap mitjÃ i que es tractava d’una broma del
grup ultradretÃ Unitat Nacional Catalana.
El grup s’havien fet fotografies disfressats,
amb pancartes i amb cartells simulant una
okupaciÃ³ i les havien enviades a les readac-
cions.   Contra-Infos 13/2/07  

OKUPACIONSFANTASMES



La setmana continuarà essent ventosa i força ennuvolada. Dimecres passa un front molt ràpid que deixarà alguns ruix-
ats curts i dispersos, amb nevades al pirineu. Entre dissabte i diumenge poden caure pluges especialment intenses a la
costa. Dimarts vinent tornarà a arribar una nova perturbació amb ventades i noves pluges. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 Dissabte 17 Diumenge  18 Dilluns 19 Dimarts 20

DIMECRES 14 DE FEBRER 15H SE U BARCELONA ACTIVA, AV. DIAGONAL

Concentració V de Vivienda pel
sorteig pisos protecció oficial
DIVENDRES 16 DE FEBRER - 20H PLAÇA DE L’AJUNTAMENT -<FFCC> SANT BOI

En defensa de l’Ateneu Santboià
DISSABTE 24 DE FEBRER 19H A LA SOTS-DELEGACIÓ GOVERN DE GIRONA

Manifestació Llibertat Núria P. 

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

BARCELONA .- El passat 10 de febrer, la CNT
havia convocat una concentració de suport
als vaguistes de Codex davant el Museu de
Barcelona, a la Plaça del Rei, on el Director
del Museu ha trencat el seu compromís amb
el Comitè de Vaga. Els treballadors de Codex
segueixen amb la primera, i més llarga, vaga
d'arqueòlegs de la història de Catalunya, des-
prés que la setmana passada la direcció de
Codex acomiadés a 5 vaguistes de forma
encoberta. Durant uns actes populars que
s'estaven celebrant a la Plaça, la Secció
Sindical CNT-Codex ha pogut llegir un comu-
nicat explicant els motius del conflicte, i els
recents actes de repressió sindical com l'aco-
miadament encobert de 5 arqueòlegs que
secundaven la vaga als quals, i només als
vaguistes, han estat rescindits els seus con-
tractes laborals. Durant l'acte, des d'un dels

murs del Museu de Barcelona s'ha desplegat
una pancarta de 10 metres on es podia llegir:
“PROU EXPLOTACIÓ LABORAL A CODEX.
L'ARQUEOLOGIA VOL DIGNITAT. CNT-AIT”.
La pancarta s'ha estat exposant mentres es
feia lectura del comunicat, i davant de més de
300 persones, quan un agent de seguretat pri-
vada del Museu ha retirat amb violència la
pancarta des d'una alçada superior de més de
10 metres. Fet que, segons els organitzadors
de l'acte, ha suposat un perill. La vaga
d´arquòlegs demana  mesures de prevenció
de riscs laborals, salut i higiene, regulació de
la contractació dins l'empresa, clàusula d'es-
tabilitat laboral i un augment salarial, així
com la readmissió de 5 treballadors acomia-
dats per repressió sindical. Caixa de Resis-
tència CNT-Codex:2100 (La Caixa) – 1183 – 37
– 0100526120  CNT+ Contra-Infos 13/02/07

BARCELONA.- A prop de 400 treballadors/es
de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins es
van manifestar el divendres 9 davant les
portes de les oficines del carrer Tarragona
per protestar contra la política repressió
laboral (21 dies de sanció als treballadors
de la Poda per demanar  seguretat) de la
direcció i contra les declaracions de la
Presidenta Imma Mayol en els mitjans de

comunicacions on acusa als
treballadors/es de privilegiats.  Demanen
la retirada de les sancions i han llançat con-
signes contra la falta de seguretat i favora-
bles a un conveni just. A la tarda es van
concentrar a la plaça Verneda de Sant
Martí on l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu
inaugurava la reurbanització de la plaça.  

Contra-Infos 13/2/07

VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- La nit de 11 de
febrer s'ha produït una nova agressió feixista
a Vilanova i la Geltrú,a l'estació de tren per 3
rapats a un noi de Cunit quan marxava cap a
casa seva a buscar el tren. A part, aquesta

setmana va haver-hi una agressió d'uns 5 cap
rapats a la plaça del mercat,als voltants de
les 10 del vespre.Un noi de la vila es va veure
envoltat pel agressors feixistes i el estomar-
car i agredir.            Contra- Infos 13/02/07

BARCELONA.- El Comitè contra la precarietat
de Gràcia va fer aquest divendres passat al
vespre una protesta a l’establiment Bocatta
de Travessera de Gràcia. Segons els organ -
hitzadors de l´acte "Bocatta acomiada un
representant sindical per lluitar contra la
precarietat i l’incompliment del conveni.
Un col·lectiu de treballadors i treballado-
res de BOCATTA entenem que aquest aco-
miadament és una represàlia sindical con-
tra el company per la seva lluita permanent
en defensa dels interessos de tots els tre -
balladors de BOCATTA i del seu paper des -
tacat en la informació de la plantilla a tra-

vés de la pàgina web. Per tant, rebutgem
aquesta represàlia sindical i exigim la read-
missió de Mohamed."Fa uns sis anys la
majoria d’accions de BOCATTA foren
adquirides per Pansfood. Des d’aquell
moment i desprès d’haver-se convertit en
“Eat Out” (emblema del menjar ràpid de la
gran corporació Agrolimen, alhora propie-
tari de marques com Gallina Blanca,
Ausonia, Evax, Dodot,…) s´ha vist com els
sous s’han anat estancant, així com  la qua-
litat de les màteries primeres disminueix.

Col·lectiu de treballadors/es Bocatta +
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Pancarta a la façana del Museu de Barcelona.

Arqueòlegs despleguen pancarta contra
l’explotació al Museu de Barcelona

El  Museu obliga a retirar  la pancarta dels vaguistes de Codex amb violència.

BARCELONA.- Atics i Terrasses (AVBAT) denún-
cia davant l'Ajuntament 4 tancaments il·lus-
tres en la ciutat de Barcelona, pertanyents a
diferents institucions municipals i autonò -
miques: al Parlament de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona, la Sindicatura de
Greuges (edifici propietat també de
l'Ajuntament) i La Generalitat de Catalunya.
AVBAT denúncia, de moment, apart d'a -
quests 4 tancaments, vindran més.
Curiosament en aquests edificis treballen o
han treballat eminents polítics que estan
relacionats amb sancions a ciutadans, per
incompliments similars als dels seus propis
edificis. Com la pròpia Assumpta Escarp,
Joan Saura, o els parlamentaris de
Catalunya, entre els quals es troben dife-

rents alcaldes. AVBAT ha vingut constatant
al llarg de la seva existència una sort de
doble moral per part dels encarregats de
mantenir la "llei i l'ordre" urbanístic en la ciu-
tat de Barcelona. D'una banda, el ciutadà del
carrer és perseguit implacablement per part
dels polítics municipals, si és denunciat per
cometre algun presumpte delicte contra el
paisatge urbà de la nostra benvolguda ciu-
tat. Mentrestant, som testimonis d'actua-
cions com a mínim sospitoses per part del
propi Ajuntament que deixen impunes
suposades irregularitats en edificis aparent-
ment il·lustres i intocables. En la nostra pàgi-
na Web "http://vecinosbarcelona.com"hem
comentat varis casos.      Associació de Veïns 
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Uns 400 treballadors de Parcs i Jardins es
manifesten altre cop a Barcelona

Concentració contra el Bocatta
Treballadors demanen la readmissió d'un company

VIOLÈNCIAURBANÍSTICA

Joan Saura i Assumpte Escarp també
incompleixen la normativa de terrats

ANTIFEIXISME

Noves agressions feixistes a Vilanova 

BARCELONETA /BARCELONA .- L'Ajuntament de
Barcelona està engegant una nova ofensiva
de violència urbanística al centre de la ciutat:
fins ara la Barceloneta ha quedat relativament
al marge de les intenses dinàmiques d'espe-
culació, mòbbing i gentrificació que, de la mà
d'algun PERI o "pla de millora urbana", han
assolat barris del casc històric com el Raval o
Santa Caterina. La Barceloneta, amb la seva
situació privilegiada al costat del mar, presen-
ta unes suculentes expectatives de negoci
immobiliari. En aquest estat de coses, Foment
Ciutat Vella ha promogut la "Modificació del
PGM en la regulació de l'edificació tradicio-
nal de la Barceloneta", que preveu suprimir
més de 1000 habitatges a tot el barri per fer
lloc a forats d'ascensor.   Fins a un 20% dels
veïns afectats perdran casa seva i seran rea-

llotjats fora del barri. A més, davant de l'ele-
vat cost de les obres, és previsible que molts
propietaris no puguin assumir-ho i hagin de
malvendre, i que els arrendataris no puguin
resisitir l'augment dels lloguers conseqüent a
la rehabilitació, i així deixaran pas a sectors de
població amb més capacitat adquisitiva. Des
de la Plataforma en Defensa de la
Barceloneta conviden a una xerrada informa-
tiva-debat convocada per Arquitectes sense
Fronteres on intervindran professionals que
analitzaran críticament el pla des de diferents
aspectes. També es convide al Sr. Carles Martí
a asistir com a públic, donat que fins ara no ha
anat al barri a informar de la Modificació del
PGM. El debat és el 14 de febrer 19h. al Centre
Cívic de la Barceloneta (C/Conreria, 1-9)  
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Ofensiva urbanística a la Barceloneta
L’ajuntament vol reformar el barri afectant 1000 vivendes.


