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Diverses protestes arreu el passat 21 de juny al mes de l’expulsió del parlament afgà de la diputada progressista Malalai Joya. Malalai havia denunciat als senyors de la guerra instal·lats al govern pro Estats Units de Karzai. A Barcelona es va celebrar una concentració de suport.

REPRESSIÓ ALS MOVIMENTSSOCIALS

Querella popular per segrest
policial dels mossos d’esquadra

Diverses persones presentaran la querella per evitar l’abús policial
BARCELONA.- El passat divendres 22 de juny es
va donar a conèixer la intenció del conjunt
de col·lectius antirepressius que van organ-
itzar la manifestació del passat diumenge 17
de juny de presentar una querella en contra
del cos dels Mossos d’Esquadra per vul-
neració de drets fonamentals. Diverses per-
sones, a títol individual però en repre-
sentació del conjunt d’assistents a la mani-
festació segrestada el dia 17, interposaran a
Barcelona una querella per evitar que es
repeteixi aquest claríssim abús policial, i per
tal de què mai més cap altre cos gosi coac-
cionar ni restringir la llibertat de mani-
festació. Sense concretar exactament el
contingut de la querella, aquesta farà refer-
ència a drets constitucionals com els de la
llibertat i de manifestació, posant en
evidència que en cap cas es pot considerar
legal la situació viscuda per 300 persones el
dia 17 que, veient coaccionada la mobil-
ització en la que participaven, no van poder
sortir del cercle policial sota l’amenaça de
ser colpejades. Aquesta situació, amb la
manifestació ja aturada i fins que els policies
van enretirar els cordons que la mantenien

segrestada, va durar des de les 8 del vespre
fins a dos quarts d’onze. En un termini d’una
setmana, els promotors d’aquesta querella,
asseguren que ja la tindran redactada.
Mentrestant, han iniciat una roda de con-
tactes per presentar la iniciativa i sol·licitar
el màxim suport social a la mateixa. En aque-
st sentit han rellançat el manifest elaborat
per a la manifestació per tal que més
col·lectius s’hi adhereixin. En opinió d’un
dels portaveus d’aquesta iniciativa: «(...) el
que defensàvem diumenge, sortint al carrer,
era precisament la llibertat de manifestació
i ja veus, un cop més varem sofrir l’abús dels
qui ens volen en silenci, sense capacitat de
mobilització. Ara anem més enllà, hem
entès que no podem aturar-nos aquí, el dia
17 vàrem aguantar segrestades sense caure
en les seves provocacions i varem guanyar,
es van haver de retirar... ara es tracta que
aquest precedent es consolidi i només amb
el màxim suport social podrem aturar la
dinàmica imperant de retallar constantment
llibertats de la població (...)». 

Querella popular 
+ Contra-Infos 26/6/07

MARTORELL /BAIX LLOBREGAT.- El dimarts 27 de
juny van ser jutjades quatre persones
veïnes de Martorell, acusades de desobe-
diència a l’autoritat per la concentració
espontània de rebuig a Ángel Acebes en la
seva visita a Martorell el 4 d’octubre de

l’any passat. El grup de suport denuncia
que el judici de faltes és «totalment il·legí-
tim, perquè les úniques agressions van ser
les de la guàrdia civil i les de Garcia Albiol,
del PP».                        

Contra-Infos 26/6/07

4 joves són jutjats per la visita
d’Ángel Acebes a Martorell

TRES DELS DETINGUTS HAVIEN ESTAT DIVERSOS DIES EN PRESÓ PREVENTIVA

Absolts els quatre detinguts 
del 25 de juny del 2006

El fiscal demanava penes de 3 anys i 4 mesos de presó

BARCELONA.- Les quatre persones detingudes
durant la manifestació que es va celebrar a
Barcelona el passat 25 de juny del 2005, en
solidaritat amb els companys anarquistes
detinguts a Italia durant l’estiu d’aquell any,
van ser jutjades aquesta setmana. El fiscal
demanava 3 anys i 4 mesos de presó per a
cadasqú a més de l’expulsió del país ja que
tots quatre son extrangers, per a tres d’ells
també demanava una considerable quanti -
tat de diners sota l’acusació de danys. El
jutge davant les evidents contradiccions
que els policies nacionals feien en les seves
declaracions va decidir absoldre les quatre
persones de tots els càrrecs imputats.

Recordem que aquell dia la Brigada
d’Informació de la policia nacional va
detenir 7 persones, però com 2 d’elles eren
menors d’edat van poder sortir en llibertat
amb càrrecs aquella mateixa nit. Els demés
detinguts, amb nacionalitats gregues, itali-
na, xeca i xilena, se’ls hi va obrir un procés
d’expulsió. Tres persones van entrar en
presó preventiva: dos a la model i una altra
a Wad- Ras. El dia 7 de juliol del 2005 van
sortir en llibertat condicional dos d’elles,
quedant únicament a la presó el noi italià,
que uns dies més tard també fou alliberat
amb càrrecs.

Contra-Infos 26/6/07

Celebració del judici al jove de
Torà a l’Audiència Nacional

33 municipis han aprovat mocions de suport al jove durant 4 anys
MADRID.- Aquest dimecres 27 de juny el jove
de Torà Jordi Vilaseca serà jutjat per la sec-
ció segona de lo penal de l’Audiència
Nacional de Madrid. Segons Europa press,
el fiscal Pedro Rubira demana 5 anys de
presó per diversos delictes de danys i per
tinença de material per dur a terme les
«seves accions». Per la seva banda, el Grup
de Suport al Jove de Torà vol manifestar
que «(...) des del mateix moment de la seva
detenció, han vingut denunciant tant la
desproporció del desplegament de mitjans
policials, com de la utilització de tota la
construcció legal antiterrorista en aquest
cas. Ens reiterem en denunciar, doncs, que
els delictes que s’imputen en sumari a en
Jordi Vilaseca haurien d’haver estat jutjats
per la justícia ordinària, evitant així la intro -
missió de “magistrats estrella” que utilitzen
el preàmbul de “terrorisme” com a salve-

conducte per actuar en diferents casos en
tot el territori de l’Estat espanyol.(...) Fins a
33 municipis catalans han aprovat al llarg
d’aquest 4 anys mocions als plens dels seus
ajuntaments demanant que la justícia
aclarís aquests fets. Des del Grup de Suport
s’han fet múltiples actes demanant el
mateix, i han estat moltíssimes les mostres
de solidaritat amb el cas rebudes des d’ar-
reu del territori. (...) Per tot l’exposat, con-
cloem que: Com a Grup de Suport al Jove
de Torà denuncien que el judici del cas de
Torà a l’Audiència Nacional no és res més
que un acte de repressió política als movi-
ments socials dels que en Jordi forma
part.(...)».
Més informació a: www.justiciatora.org i
www.suportponent.net

Grup de Suport al Jove de Torà 
+ Contra-Infos 27/6/07

Judicis als moviments d’Esplugues
Proper judici el dimarts 3 de juliol per falta de respecte a l’autoritat

ESPLUGUES/BAIX LLOGREGAT .- El moviment
popular d’Esplugues s’enfronta a diversos
processos judicials oberts. El dimarts 19, un
jove de la vila va ser jutjat per desobedièn -
cia a l’autoritat. Alhora, el proper 3 de juli -
ol, dues persones seran jutjatdes: l’una, per
faltar el respecte a l’autoritat acusada de
llençar aigua amb una pistola de joguina a
un policia local. L’altra; per arrencar un
cartell electroal. 

Les «diligències prèvies» dels mossos
El judici de la setmana passada es relaciona
amb la campanya iniciada pel moviment
popular i titulada «Les majories fan mal». El
dia que es presentava la campanya al car-
rer, uns policies van voler identificar al
grup concentrat. Les persones assistents

van mostrar el document d’identitat i poc
després el jove d’Esplugues va rebre una
citació a judici perquè els mossos, en les
diligències prèvies, consideren que «va
tenir una actitud irrespectuosa, provo-
cadora i burlesca envers els agents actu-
ants.». Durant el judici, una concentració
d’una vintena de persones a les portes va
donar suport al jove encausat. Els mossos
d’esquadra van rodejar els voltants dels jut-
jats amb furgoneta d’antiavalots, dos cotx-
es i un vehicle tot terreny; alhora que con-
trolaven l’accés a l’edifici. El ministeri fiscal
va continuar exigint una pena multa de 12
dies a 3 euros. 
Més informació: 
www.entrebastidors.info

Contra-Infos 26/6/07

LLUITES LABORALS

Solidaritat amb l’empresonament
de Cándido i Morala 

BARCELONA.- Davant la detenció i l’empres-
onament, el passat 16 de juny, dels sindical-
istes , vinculats a la llarga lluita de Naval
Gijon d’Astúries i condemnats a 3 anys de
presó per uns fets succeïts en el decurs
d’una protesta laboral l’any 2005, diferents
organitzacions, xarxes i col·lectius sindicats
de Catalunya han organitzat un manifest i
acte de suport per al proper dijous 28 de
juny a Barcelona. L’empresonament de tots
dos, amb una ampla i dilatada trajectòria
en la defensa dels drets laborals, ja ha des-

pertat la indignació del moviment sindical
arreu de l’Estat. Candido i Morala van ser
els inpiradors de la guardonada pel·lícula
‘Los Lunes al Sol’ de Fernando Leon de
Aranoa. Per més info:www.glayiu.org
Si voleu escriure’ls podeu fer-ho a: centro
penitenciario de Villabona  Cándido
González Carnero i/o Juan Manuel
Martínez Morala. Modulo 2 Finca
Tabladiello 33480 Villabona - LLanera
(Asturias).

Contra-Infos 26/6/07



Manifestació en suport als
represaliats anti LOU

MADRID .- Més d’un centenar de persones es
van manifestar el dissabte 16 de juny en
suport als represaliats per les mobilitzacions
anti LOU del 2001. La manifestació va
començar a la plaça de Santo Domingo cap a
quarts de vuit del vespre i tot i la pluja, els

actes van durar més d’una hora. La concen-
tració es va convocar arrel que el 31 de maig,
l’Audiència Provincial va dictaminar sentència
ferma de tres anys i sis mesos de presó pels
detinguts a la manifestació anti LOU celebra-
da a Madrid el 2001.    Contra-Infos 26/6/07

Per la Llibertat d’Expressió i
l’Absolució de l’Albert

VILA DE S ANTS.- El passat 19 de maig de 2005
l’Albert Garcia Gallego, fotògraf del barri
de Sants, membre de La Burxa i de
Barrisants.org, col.laborador de mitjans
com El Punt, Vilaweb, Diagonal, La Directa,
i afiliat al Sindicat de Periodistes de
Catalunya, va ser detingut per la secció
número 6 de la Brigada Provincial
d’Informació de la Policia Nacional. La
detenció feia referència a una acció públi-
ca de denúncia que es va realitzar al febrer
de 2004 a la seu de la constructora Integral
de Aparcamientos S.A. arrel de les amen-
aces que van rebre els i les habitants d’una
casa okupada del barri de Sants després
que dita constructora comprés la finca.
L’Albert, com en moltes altres ocasions, va
ser-hi present fent fotografies. La policia
basa la seva detenció en una empremta
trobada en una octaveta que es va repartir
en aquella acció. Havent passat més de dos
anys de la detenció, la data del judici serà
el proper 12 de juliol. La petició fiscal és de
1 any de presó per coaccions, 18 mesos de

pena multa per danys i una indemnització
de 660 euros. A més, en els darrers sis
mesos, l’Albert ha rebut constants pres-
sions i intimidacions de mans del Cos de
Mossos d’Esquadra, no només durant l’ex-
ercici de la seva feina, sinó també en la seva
vida privada. Per aquest motiu, s’ha presen-
tat una querella que ja s’ha acceptat a
tràmit. Davant d’aquest judici, volem mani-
festar la nostra preocupació vers determi-
nades actituds policials de coacció cap a la
llibertat d’informació, així com el nostre
ple recolzament cap a l’Albert. Ens trobem
davant d’un dels darrers casos d’assetja-
ment policial de la Brigada d’Informació
cap a professionals de la comunicació vin-
culada als moviments socials, assetjament
que en cap cas hauria de ser ratificat judi-
cialment. Per tot això, demanem l’absolu-
ció d’Albert Garcia Gallego. Les adhesions
a aquest manifest es poden enviar a la
següent adreça electrònica: albertabsolu-
ció@gmail.com

Assemblea de suport a l’Albert 19/6/07

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Nova okupació al barri de Sants
per engegar un centre social

SANTS/BARCELONA .- Fa tres setmanes es van
okupar dos edificis a tocar de la plaça de la
Farga, al barri de Sants. Un cop habilitades
les vivendes i desprès de rebre la visita
d’uns «matons» enviats per la constructora
propietària de l’immoble, es va començar a
engegar el projecte de Centre Social. S’han
fet algunes activitats amb els veïns de la

zona i amics i ja comença a funcionar
l’assemblea oberta per gestionar el fun-
cionament del local. Us podeu passar per
l’espai així com col·laborar en les tasques
de neteja. L’adreça és: Centre Social
Okupat La Farga c/ Rossend Arús 36, 38
metro L1 y L5 pl.Sants

La Farga + Contra-Infos 26/6/07

Aturem el desallotjament del
CSO La Soga de Vilanova

VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.-Ara fa uns qua-
tre mesos un grup de joves de Vilanova va
decidir okupar un espai, abandonat durant
anys, propietat de l’ajuntament del poble.
Tali icom deien en el comunicat el dia de
l’okupació:«Nosaltres hem optat per la
denúncia activa de tot plegat, buscant alter-
natives a la manca d’espais socials. Per això,
som aquí, al carrer de Les Sogues, núm. 25,
en una casa-taller propietat de
l’Ajuntament, abandonada ja fa uns anys,
plena d’escombraries, de brutícia i de rates.
Hem decidit alliberar aquest espai i trans -

formar-lo en un centre social, obert a la vila.
Obert a totes aquelles persones i col·lectius
que treballen per la transformació social,
per la construcció d’uns nous valors, o que
simplement no tenen lloc on fer-hi les seves
activitats.». El passat 6 de juny l’Ajuntament
de Vilanova i la geltrú els va notificar la res-
olució de què han d’abandonar l’espai oku-
pat anomenat «La Soga» i és per això que
demanen el suport per tal d’evitar-ho. Esteu
atents a les convocatòries.

CSO La Soga
+Contra-Infos 26/6/07

El centre social La Fusteria ja té
data de desallotjament

Entre l’1 i el 15 de juliol els mossos poden efectuar l’ordre
SARRIÀ/BARCELONA.- Des del CSO La Fusteria
(Pstge Canet nº11 Sarrià) ens informen:
«Bones a totes i tots, finalment, com ja
portem anunciant des de fa un temps,ha
arribat la notícia, ja tenim data de desallot -
jament. Aquest, a petició directa dels
mossos d’esquadra, està anunciat per la
primera quinzena de juliol, és a dir, es pot
produïr qualsevol dia entre l’1 i el 15 de juli -
ol. Sóm concients que la Fustera arriba a la
seva fi, sino aquests dies, de forma immedi -
ata. Però lluny de claudicar i caure en la
renúncia als nostres ideals, aquest fet no
ens farà aturar la nostra activitat al barri,
sino el contrari, ens reafirma al haver com-
provat com un local completament aban -
donat des de feis més de 10 anys, ha
esdevingut un espai de trobada i de lluita
per al jovent combatiu de Sarrià. Sabem que

és aquest el fet que més els molesta, que
aquest espai hagi esdevingut un motor
politic de Sarrià, i és aquest el fet que
provoca el desallotjament. Molestem en
aquest barri tranquil i dormitori, no hi
encaixem i ens volen fora. Però com ja hem
dit això no serà possible amb un simple
desallotjament, la nostra lluita va molt més
enllà que entre aquestes quatre parets i per
tant aquesta, malgrat l’absencia en un futur
de la Fusteria, continuarà ben viva i com-
bativa, seguint denunciant la política espec-
uladora del consistori i defensant la cultura
popular del barri. Però encara no estem fora
i mentre sigui possible resisitirem, perquè
resisitir és vencer!» 
Properes convocatòries: Divendres 29 de
juny 20h pl.St Vicenç de Sarrià.
Manifestació.        CSO La Fusteria 26/6/07

Treballadors de Telefónica en vaga
BARCELONA.- Els treballadors i treballadores
de fins a 70 empreses subcontractades a
Catalunya per la multinacional Telefònica
(que realitzen exactament la mateixa feina)
i que afectaria a uns 1.200 treballadors,
estan cridats a un vaga general el proper

divendres 29 de juny per denunciar l’apro-
fundiment de l’estratègia de segregació,
externalització i precarització que preten
imposar la multinacional. Més info:
www.teleafonica.net

Contra-Infos 26/6/07

DE 16H A 20H (MATINS NO) AL C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous
DISSABTE 30 DE JUNY - 12H DAVANT LA MODEL - <M> L5 ENTENÇA

ACTIVITATS AL CSO LA FARGA - C/ROSSEND ARÚS, 36 <M> PÇA SANTS

Commemoració de la mort del
pres Jose Antonio Canoverdejo

EN DEFENSADELS ESPAIS NATURALS

Comencen en secret les obres
de l’autopista Super-Sur

B ILBAO.- Desde fa algunes setmanes, la gent
que s’apropa a l’entorn natural del massís del
Pagasarri, a les afores de Bilbao, s’han trobat
amb la sorpresa desagradable de la presèn-
cia d’excavadores i maquinària pesada que
traballen ja en diferents punts del massís per
on ha de passar  l’autopista Super-Sur. Tot el
moviment de terres ocasionarà la destruc-
ció dels paratges naturals de l’entorn del
Bilbao Metropolità. Un cop més, l’adminis-
tració no s’ha atrevit a inagurar les obres ofi-
cialment, i ha preferit fer-ho d’amagat. Tot i
que no s’han fet públics els plans de con-
strucció, aviat es podran veure les conse-
qüències medioambientals que tindran pels
entorns on ha de passar l’autopista, que
afectarà principalemnt el cinturó sud de
Bilbao i l’area de Barakaldo. El propi diputat
general en funcions, José Luis Bilbao, ha

reconegut en una entrevista, que la Super-
Sur no solucionarà els problemes de trànsit
de l’area metropolitana, ja que només
desviarà el tràfic de llarg recorregut i
desplaçarà alguns dels colapses que ara es
produeixen. Per altra banda, incrementarà
l’ús de la carretera i del vehicle privat fent
més difícil i insostenible la movilitat en
aquesta zona. Des de Ekologistak Martxan
Bizkaia aposten per un pla basat en la poten-
ciació del transport públic, les restriccions
de l’ús abusiu del vehicle privat, així com en
una planificació territorial i urbanística de la
comarca que distribueixi racionalment les
activitats i redueixi les necessitats de movil-
itat.Més informació 
komunikazioa@ekologistakmartxan.org 

Ekologistak Martxan Bizkaia 
+ Contra-Infos 26/6/07

L’autopista suposarà la destrucció de paratges naturals al voltant del Bilbao metropolità

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

Per ajuts econòmics al Contra-Infos



A partir de dimecres, les temperatures seran lleugerament més baixes en conjunt, sobretot al litoral i prelitoral
català. A partir de divendres les màximes tornaran a pujar i es viurà un ambient càlid en general amb xafogors
al llarg del litoral. La setmana vinent començarà força ennuvolada, amb alguna precipitació diumenge a la tarda.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 Dissabte 30 Diumenge 1 Dilluns 2 Dimarts 3

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

DIJOUS 28 DE JUNY - 19H COTXERES DE SANTS - <M> PLAÇA DE SANTS

Assemblea llibertat sindicalistes 

ACTIVITATS DE JUNY A SETEMBRE WWW.SINDOMINIO.NET/MARXA -MAQUIS

X Marxa Homenatge als Maquis ‘07

29, 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL - CSO LA VIA - BALAGUER

Jornades d’Autoabastiment

DEL 25 DE JUNY A L’1 DE JULIOL - WWW.LLIBREANARQUISTA.ES.KZ

III Mostra del llibre anarquista

DIJOUS 28 DE JUNY - 20H DAVANT DE SANT ESTEVE - OLOT

Rebuda al príncep borbó a Olot

DISSABTE30 DE JUNY - 18.30H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestació alliberament sexual

DIVENDRES 29 DE JUNY - 20H PLAÇA SANT VICENÇ DE SARRIÀ - <FCG> SARRIÀ

Manifestació La Fusteria resisteix

Desallotjada «La Fakultad» dins
la universitat de Madrid

Un dispositiu de 14 furgones fa efectiva l’ordre del rector

MADRID.- La matinada del passat divendres
15 de juny la policia nacional va forçar l’en-
trada del CSO La Fakultad dins del campus
Universitari de Madrid i el va desallotjar.
Amb un dispositiu de 14 furgons la policia
feia efectiva l’ordre judicial desprès que el
rectorat, amb Carlos Berzosa com a cap, els
denunciès. A l’interior del CSO, l’ala oest
de l’edifici de Físiques, hi havia 8 persones
que van ser escorcollades per la policia i
identificades però no detingudes. Davant
això volen expressar que:« ... ens reafirmem
en l’auto-organització i l’acció directa com
l’única forma de lluita. En aquests dos
mesos hem demostrat que hi ha altres
maneres d’organitzar-se i fer realitat els
projectes transformadors pels quals
lluitem dia a dia, dintre i fora de la
Universitat. Que l’okupació (com una de les
múltiples formes d’acció directa) és una
eina més que vàlida per a fer realitat pro-

jectes que no tenen cabuda en el seu
model d’universitat, doncs ajuda a propa-
gar la flama de la revolta, les ganes de con-
struir un món nou per al qual són impre-
scindibles relacions i maneres d’organ -
ització igualment diferent a les dominants.
També hem après que cal deixar de pensar,
de parlar del que hauria de ser i no és, i
simplement, prendre la iniciativa d’una
vegada. El 11 d’abril vam pendre aquesta
determinació i aquí estem.. sentim infor-
mar als nostres enemics que ni nosaltres ni
els nostres projectes han desaparegut, sinó
que som més, amb més idees, forces i la
determinació de dur-les a la pràctica...»
També recordar que pel proper 29 de juny
hi ha convocada una manifestació en favor
de l’okupació i en resposta als últims desal-
lotjaments. Serà a les 20h Metro:
Valdeacederas (Madrid).
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700 persones contra la 
incineradora a Sant Feliu 

SANT FELIU DE LLOBREGAT/BAIX LLOBREGAT .- Al
voltant de 700 persones es van manifestar el
passat 21 de juny, per protestar contra els
plans de crema de residus a la cimentera
Sanson que es troba dins la mateixa vila i
dins la serra de Collserola. La marxa també
denunciava l’actitud de l’administració que
no està fent res per aturar el projecte de la
cimentera propietat de CEMEX. Sota la con-
vocatória de la Plataforma Aire Net les 700
persones es van juntar a la pça de la Vila i
van recórrer carrers de Sant Feliu fins acabar
de nou a la plaça. Al final de la marxa, amb
l’ajuntament tancat, es van lliurar el mani-
fest i les esmenenes que la plataforma ha
redactat, i s’instava al ajuntament de St.
Feliu a oposar-se al projecte.

Reconversions i benefici industrial
Segons els convocants aquest projecte és un
atemptat a la salut de la ciutadania santfeli-
uenca, ja que la incineració de residus com -

porta la dispersió a l’aire de metalls pesants,
dioxines i furans. Qualsevol procés de com -
bustió de residus deixa anar aquestes sub-
stàncies, altament nocives, inclús la que es
realitza a les instal·lacions amb aquesta
finalitat. Segons els membres de la
Plataforma: «Aquest fet encara és més alar-
mant, ja que si a una instal·lació feta per
incinerar ja s’alliberen aquestes substàncies,
què passarà a una fàbrica amb una finalitat
comercial totalment diferent.» Alguns sec-
tors apunten a que aquest procés de recon-
versió industrial de les cimenteres es deu a
tres factors; la incapacitat de complir amb el
Protocol de Kioto de la indústria cimentera,
el greu problema amb els residus que té l’ad -
ministració i la necessitat de cercar noves
fonts d’ingressos davant una previsible
caiguda del mercat immobiliari.
Més informació: www.airenet.es

Aire Net 
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Boicot a les expropiacions del TAV
LEGUTIO/ EUSKAL HERRIA.- El passat 19 de juny
a Legutio i el 20 a Durana, el Ministeri de
Foment havia convocat els propietaris de
terres per on volen construir el TAV, per tal
d’aixecar les actes prèvies a l’expropiació
forçosa. Els opositors al Tren d’Alta
Velocitat es van concentrar davant de les
portes dels dos ajuntaments per tal de
denunciar les expropiacions forçoses i les
greus repercussions del TAV. En els dos
casos els alcaldes van optar per suspendre
aquest tràmit expropiatori, i l’alcalde de
Durana va alertar de que no cedirà les

instal.lacions municipals per fer aquests
tràmits, ja que per llei s’han de fer a la finca
de cada propietari. En el cas de Durana, els
del Ministeri de Foment ni tan sols van
avisar de la utilització del saló de plens, ni
tampoc van informar del desplegament
policial que volien realitzar, demostrant
així altra vegada la prepotència que els car-
acteritza, també pel fet de no respectar les
decisions dels concells municipals com ara
el d’Urbina que s’han declarat en contra de
la construcció del TAV.  
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VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

Acció contra l’especulació a
Gràcia amb «Beverdigils»

VILA DE GRÀCIA .- A continuació reproduïm
un comunicat que ens ha arribat reivindi -
cant una acció de rebatejament d’espais:
«Vist que el nostre barri cada cop està més
a l’última moda fashion i que creixen com a
xampinyons les botigues de disseny i pseu -
do-locals de luxe, s’ha decidit rebatejar
l’eix comercial de la nostra Vila, amb un
nom que s’adiu més a l’actual realitat:
Carrer Beverdigils. A partir d’ara, els guiris,

els pijos, els especuladors,... se sentiran
més a casa. Des de ja fa temps que els
polítics, constructores, especuladors,...
volen convertir el barri de Gràcia en un
món elitista de luxe, oci i consum, més
típic d’una serie de televisió que d’un barri
pels veïns i veïnes. Nosaltres hi hem fet la
nostra contribució». 

L’escamot del Totxo 
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El veïnat de la Barceloneta
exigeix responsabilitats per 
l’enderrocament de Miles

BARCELONETA /BARCELONA .- L’Associació de
Veïns de l’Òstia i la Plataforma en defensa
de la Barceloneta han emès un comunicat
en què exigeixen la investigació de les
responsabilitats que corresponen a l’ender-
rocament de l’edifici de Miles de Viviendas.
A dues setmanes del desallotjament i pos-
terior enderrocament que va ser aturat pel
Departament de Treball degut a les múlti -
ples irregularitats; les associacions exigeix-

en la investigació de la responsabilitat dels
propietaris de l’immoble, dels tècnics de
l’empresa contractada i dels mossos
d’esquadra. Recordem que l’enderrocament
va ser paralitzat després d’una denúncia
presentada a la Conselleria de Treball per
part de la CGT, degut a les deficiències en
la seguretat de la tasca.
Plataforma en defensa de la Barceloneta +
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