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El moviment okupa al punt de mira
SANTS/BARCELONA/TERRASSA.Tant bon punt es va coneixer
la detenció de Laura Riera
com a pressumpta col 'labora"
dora del desarticula! comando
Barcelona d'ETA la matinada
del 24 d'agost, diverses persones des del barri de Sants ja
es van posar en moviment.
Creien en la innocencia de la
Laura : la detenció d'aquesta
jove terrassenca, participant
activa de moviments socials
de la ciutat, podia respondre a
un cop repressiu contra aquests moviments que qüestionen el sistema. Per esclafar
tota dissidencia, el Govern, a
través deis mitjans de comunicació, porta criminalitzant des
de fa temps diversos moviments socials, utilitzant com a
excusa una suposada vinculació amb ETA. Així dones, amb
la creenga ferma que la detenció de la Laura és fruit d'un
muntatge policial, unes 100
persones van sortir des de la
plaga de Sants per concentrar-se davant la caserna de la
Guardia Civil a I'Avinguda Madrid. Alla es trobaven la Laura,

Aurelia Comes i Peru Álvarez,
acusats també de pressumpta
col·laboració amb ETA. No es
deixaren de succe'i r mostres
de suport, des d'on s'exigia el
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construYnt el país
@ Festes alternatives

@ Cul de sac
Parodia contra les tortures als jutjats de Terrassa el passat 16 de setembre.

respecte a la pressumpció
d'innocencia deis detinguts. El
dia següent, una manifestació
on van participar unes 400
persones, va recórrer el centre
de Terrassa, des de I'Ajuntament als Jutjats de Guardia.
Pero malgrat les mostres de
solidaritat a Barcelona, Terrassa i Madrid, el dia 28, el jutge
de !'Audiencia Nacional, Baltassar Garzón, va ordenar l'ingrés a presó de la Laura i el
Peru. El dolor, la rabia i també

Els im.migrants van dormir
davant el SAIER en espera
d'una solució
SANTS.- La matinada del 6 d'agost els immigrants que dormien a la plaga Catalunya van
ser desallotajats pels antidisturbis de la guardia urbana.
Molts d'ells provenien deis
tancaments a les esglesies
del passat mes de gener i,
malgrat els acords als quals
s'havia arribat amb les administracions, la seva situació no
semblava estar en vies de solucionar-se. A partir d'aquell
moment va comengar un peripie per diferents llocs (una nit
a locals sindicals, dues nits
nits davant !'oficina d'ajut a
l'immigrant refugiat a la plaga
Espanya), sempre ambla promesa d'una reunió amb les alcaldesses accidentals que es

les ganes de seguir lluitant per
la seva llibertat es van fer sentir la mateixa tarda a la plaga
de I'Ajuntament de Terrassa,
on es van concentrar unes

SU MARI

van anar rellevant durant aquelles setmanes i l'amenaga
d'un imminent desallotjament,
per preservar les normatives
municipals que no permeten
acampar a la ciutat. El resultat
de les reunions mai era positlu, ja que la cita era ajornada
o bé la voluntat de trabar una
sortida comuna era inexistent.
En canvi, el desallotjament va
arribar la matinada del 13
d'agost, amb l'excusa d'identificar els immigrants.Aquesta
vegada es va acampar a la
plaga André Malraux, i com
sempre, es van instal·lar taules informatives per donar a
coneixer la situació i recollir
diners per l'aotogestió del
col·lectiu.
»pagina 2

300 persones. 1 les mobilitzacions continuaren. Des del
barri de Sants, conjuntament
amb altres barris de Barcelona, es va sortir el matí del dijous 30 a repartir octavetes al
metro. En elles es responia a
les declaracions fetes per Joan Clos al voltant d'una suposada vinculació del moviment
okupa amb ETA: unes declaracions que perden tot el sent
davant d'un moviment que es
reivindica públic, on les ac-

@ Contralnfos i agenda
tivitats dutes a terme als centres socials són obertes, seguint un funcionament assembleari, anti-militarista i antiautoritari. 1 que afirma no tenir
cap vinculació amb ETA ni
amb cap altre grup armat. Per
explicar tot aixo, així com demanar la llibertat de la Laura i
la fi de la llei antiterrorista, es
va realitzar una concentració a
la plaga Sant Jaume 1'1 de
setembre.
»página 3

Apla~at

el desallotjament
de la Mala Herba

DESALLOTGEN

Cartell que anuncia el desallotjament.

BADAL.- Queden pocs edificis
del segle XIX que il·lustrin la
memoria histórica i social del
barri. La Mala Herba és un
d'ells. És una masia constru'ida el 1830, la qual, després
de restar molts anys abandonada, va ser okupada el juliol
de 1999. Un cop va ser
okupada el propietari Pedro
Enrich obria un procés judicial

interposant una denúncia civil.
La sentencia del judici va ser
favorable al propietari amb la
resolució d'un desnonament
en precari, davant la qual la
Mala Herba va recórrer. El
recurs ara esta a mans de
!'Audiencia Provincial i encara
no s'ha dictaminat sentencia,
és a dir que el procés encara
esta obert.
>>pagina 3

•

~@] mJ U~

l_~--~--------------~--~l~a~B~U=.!':R~X~a~*-~-......~

..;;.s..;.;
et..;,.;
em
_b
.....r_e _20.....o__

Opinió

Pau a base de tortures?
Recentment hem pogut observar com la
Guardia Civil desarticulava un nou "Comando Barcelona", i com darrera d'aquest detenia un reguitzell de pressumptes col-laboradores catalanes, alguna d'elles, especialment la nostra
companya i amiga Laura de Terrassa,
amb acusacions molt greus. Rapidament el gruix de la premsa (escrita,
radiada i televisada) i polítics de practicament tot l'espectre parlamentari felicitaven la "impecable" operació policial i
destacaven la "demostrada" ~inculació
del moviment okupa amb ETA. No
creiem que calgui recordar el constitucional dret a la pressumpció d'innocéncia, tant polítics com periodistes saben
de la seva existencia, simplement !'ignoren expressament, són conscients de
la maxima "calúmnia que alguna cosa
queda", i aprofiten que ja s'ha obert la
veda contra l'odiat moviment okupa. Un
moviment legítim, amb ampli recolzament social i suport actiu de moltíssima
gent (sobretot jove), un moviment que
porten anys perseguint, criminalitzant i
desprestigiant, amb el somni de veure
els seus integrants entre reixes, pero no
han pogut, ni la penalització de l'okupació, ni la persecució de manifestacions i actes públics ni els diferents
muntatges policials han pogut a"illar i liquidar un moviment que a pesar deis
desallotjaments cada cop més constants i violents, manté més espais alliberats i més capacitat de mobilització
que mai. Per aixo res millor que !'excusa
del terrorisme per emportar-se per davant a qui molesta (és una estrategia
classica, provada amb éxit a Italia o
!'América Llatina els anys 70), encara
que sigui agafat pels péls, sense gairebé cap prova, en contra el que ha anat

demostrant amb anys de practica i tant
sois amb la seguretat de saber que nomes la propia versió tindra sortida, de
fet, encara que les acusacions fessin
certes, seguiría resultant gratu"ita tota la
criminalització posterior. S'ha obert la
veda contra el moviment okupa, i davant
la incapacitat (o nul·la voluntat) de resoldre els problemes socials que denuncia,
quina altra sortida que ofegar-lo amb la
presó i l'estigmatització?
Els i les sotasignants, a pesar del que
alguns voldrien, no ens alegrem amb els
atemptats, pero mai compartirem la
practica del "tot s'hi val contra el terrorisme", perqué sabem, la historia n'és plena ·d'exemples, que el remei sol ser
pitjor que la malaltia. Ara mateix tenim
constancia que la Laura ha estat apallissada fins que tota la seva esquena era
un blau, que l'han tingut dies sense
dormir, menjar ni beure, que l'han amenac;;ada de violació i desequilibrada psicologicament, que Ji han aplicat "la
bossa", en definitiva que J'han torturada,
i en tenim la certesa perque els seus
pares i el seu advocat l'han vista i practicament no l'han reconeguda per J'estat
físic i anímic en que es trobava. Sota
tortura ha firmat una declaració autoinculpatoria (possiblement falsa) i ara es
troba a la presó a causa d'aquesta.
Aquestes evidencies costen de creure,
principalment perqué ens hi neguem, és
molt més facil viure sense saber que la
policia ("que ens ha de protegir") no fa
aquestes coses, pero com mirar cap a
una altra banda quan coneixes la persona que ha patit aquestes tortures?
quan més d'un cop has fet un café amb
ella? quan saps que havia patit una
depressió i que ara per ti s'estava recuperant i la vida Ji somreia de nou? quan

Les administracions es passen la pilota
L'únic ajut institucional va arribar de part de
la Creu Roja, que va oferir un
local, pero, un cop més va
arribar tard ja que la policia
nacional va acordonar la plac;;a
i va procedir a la cacera deis
immigrants. Van detenir més
de 150 persones que van anar
al Centre d'lnternament per a
lmmigrants de La Verneda; els
que van poder fugir, es va refugiar als locals deis coi ·Jectius i organitzacions que van
obrir les portes davant aquesta situació d'urgéncia. La cacera es va allargar fins la nit i la
(ve de portada)

policia va aprofitar a ter detencions en nuclis ben allunyats
del ceRtre de Barcelona. També es van presenciar tactiques
de camuflatge , quan es van
apropar furgonetes de la guardia urbana, que no havien participat en les detencions, i d'alla van sortir policies nacionals
per detenir tots aquells que,
desorientats i sense cap lloc
on anar, estaven tornant a la
plac;;a A. Malraux. A partir d'aquell moment, la lluita es va
centrar en l'alliberament de les
persones detingudes, que els
van traslladar a altres centres

un parell d'hores abans de la seva
detenció havia estat fent unes cerveses
a les testes del barri? Suposo que és
molt més facil mirar cap a una altra banda i ter veure que no has vist res, respirar alleujada per la "caiguda d'un grup
terrorista" i esperar 40 anys per "descobrir" que, en plena democracia, estorturava amb total impunitat, sorpendre's,
indignar-se i demanar perdó en pretérit,
que és un perdó molt facil i totalment
inacceptable quan no s'ha fet res per
evitar-ho. Qué estaran pensant els algerians torturats per l'exércit francés,
davant el recent "descobriment" que van
ser torturats? Qué pensara la Laura
quan d'aquí 40 anys (probablement
molts deis quals se'ls haura passat a la
presó) es "descobreixi" que ha estat torturada i se li demani perdó?
Som molts i moltes (massa poques al
meu entendre, pero) que no ens esperarem aquest temps, que denunciarem la
situació de la Laura des d'ara, que no pararem fins a aclarir la seva situació, perqué en tota aquesta historia hi ha masses peces que no quadren, i hi ha massa en joc com per passar-les per alt. 1la
gent que coneixem i ens estimem la
Laura, el mínim que esperem deis nostres conciutadans, de la nostra societat,
és que no es quedi amb aquests dubtes.
De la mateixa manera que es va sortir al
carrer per demanar explicacions pel crim
d'Hipercor, s'ha de sortir al carrer per demanar explicacions per la Laura, perqué
la pau que volem és la pau amb veritat i
justicia, la pau on ens poguem mirar
tranquilament al mirall. Renunciar a aixo
és la pau deis covards, la pau del silenci, la pau deis cementiris.
G.S., M.R., E.P., L.B., i altres
membres del col·lectiu okupa de Sants

anaven sortint de la
Verneda denunciaven
que ni tan sois sabien si
havien estat assistides
per l'advocada d'ofici.
La majoria sortia d'alla
amb una ordre d'expulsió que s'havia de recorrer en 72 hores, pero ni ho sabien perqué
se'ls havia requisat tota
"'------""'--'......., la documentació . Un
El pregó de testes va ser aprofitat per portestar primer acord amb les
d'internament de Valencia i administracions va ser canviat
Murcia, afavorint la dispersió unilateralment, i a hores d'ara
del col· lectiu i dificultant el seu la majoria deis immigrants
seguiment per evitar-ne la de- continuen sense allotjament i
portació. Les persones que sense ser regularitzats .
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Diue-n lluita antiterrorista a la repressió
als moviments socials
·(ve de portada)

Pero l'operació policial no es
va aturar aquí. Durant els darrers dies han estat detinguts i
detingudes més presumptes
col ·laboradores del comando
Barcelona i altres segueixen
en búsqueda, dins el marc de
l'operació més llarga al voltant
de la desarticulació d'un comando. Així el tema esdevé
noticia dia rera dia, de manera
que s'intensifica la criminalització cap al moviment okupa,
al que pertanyen alguns deis
detinguts. Si a més hi sumem
les declaracions prau contundents del Ministre d'lnterior,
Mariano Rajoy, volent eliminar
qualsevol tipus de benevolencia cap aquest moviment, i
també, de pas, tot el suport
social que s'ha anat forjant durant anys, esdevé una clara o-

fensiva contra aquest col·lectiu. 1 especialment la Kasa de
la Muntanya, des d'on han
desvinculat la seva lluita amb
la que porta ETA. La darrera
persona detinguda, Sonia
Garcia, que vivia a la casa, i
que ara esta sent interrogada
sota la llei antiterrorista, s'ha
fet probablement sense cap
fonament. Podria estar motivada per la relació personal
que mantenia amb una de les
persones buscades per la
Guardia Civil. Els seus familiars i amics creuen que es
tracta d'un "escarment a 1'entorn personal d'alguns deis
encausats i una manera d'atemodr a familiars i amies".
Mentrestant la policia afirma
que l'operació encara no esta
tancada.

~@) OlJ li ~

Una masia del segle XIX
sera enderrocada per
l'afany especulador

(Ve de portada)

Mentre es resolia la via judicial, la constructora MCA 1992
S.L comprava la finca a Pedro
Enrich i entrava a integrar la
part demandant del procés.
MCA té pressa per especular,
les seves intencions són
ciares: enderrocar la masia del
segle XIX per poder edificar i
fer-se d'or amb els beneficis. A
través del Nou Reglament del
Codi Civil, la constructora ha
demahat l'execució previa de
la sentencia que havia posat
data al desnonament pel14 de
setembre de les 9h. del matí
fins les 15,30h. A última hora,
pero, el jutge ha acceptat
l'oposició deis afectats a l'exe-

cució previa de la sentencia
per la incoherencia que praporcions el Nou Reglament del
Codi Civil, ja que podrien
desalloljar i enderrocar la casa
i després acceptar el recurs.
De tata manera l'aplagament
no és gratu'it. Els habitants
hauran de pagar 100.000 pessetes per cada mes que no
desallotgin. Si es desallotja la
Mala Herba hi haura gent que
es quedara sense casa, pero
el més fotut de tot és que un
edifici que hauria de ser declarat patrimoni historie perla memoria col ·lectiva que conserva
sera enderrocat per albergar
un trist i gris bloc de pisos.

Des deis barris,
constru"int el país

Ara també es tortura
Darrera tates aquestes detencions s'amaguen obscures actuacions policials, que podrien
explicar l'afany que tenen moltes de les persones detingudes en autoinculpar-se. Si
fem memoria Zigor Larredonda, detingut arran de la
desarticulació del comando
Barcelona el gener d'aquest
any, segueix a presó. L'única
prava són les declaracions
d'un company tetes durant els
interrogatoris sota legislació
antiterrorista. Ara la Laura
Riera ha declarat haver collaborat amb el comando passant informació a Zigor, de
manera que ja. tenen una excusa per seguir mantenit a Zigor a la presó. El dubte sorgeix al voltant deis cinc dies
d'interrogatoris previs a la seva declaració, ja que durant aquests llargs cinc dies d'incomunicació que preveu la legislació antiterrarista es genera
impunitat per torturar física i
psicologicament. 1 hi ha constancia de que la Laura ha estat torturada. Així ho afirmen
els seus familiars i l'advocat,
el qual va veure-la "molt malament" després de declarar, i assegura que havia patit "més
que maltractaments". D'altra

banda, el Peru va perdre sis
quilas. durant els interrogatoris, i també diversos perjodistes han dit que quan el
membre del comando Garcia
Jodra va declarar davant del
jutge no el van reconeixer ja
que estava totalment desfigurat. Ara es tem per la integritat
física de les persones detingudes i que resten en mans de la
Guardia Civil sota interrogatori. La tortura pot esdevenir,
dones, un metode policial per
aconseguir que els acusats
s'inculpin. Organismes com
ara Amnistia Internacional han
denunciat !'existencia de tortures a I'Estat espanyol, mentre
segueix silenciada per polítics
i mitjans de comunicació. Des
deis moviments socials, de
Terrassa, Sants ... , Barcelona i
molts altres pobles i ciutats de
Catalunya es vol denunciar
les tortures que es donen sota
la llei antiterrorista, així com
demanar l'abolició d'aquesta
legislació i la llibertat de les
persones preses. Amb aquests objectius s'ha convocat
una manifestació a Terrassa
el 16 de setembre. Es vol sortir al carrer "en defensa deis
moviments socials" i "contra
la repressió".

SANTS.- Sota la consigna "Des
de Sants construi'nt la 1/ibertat
deis Pai'sos Catalans" el darrer ·dia 10 de setembre s'omplia la Plaga d'Osca. Prap d'unes 300 persones assistien a
l'acte que comenga amb una
presentació de la jornada reivindicativa convocada. Un recital de poesia amb crides a la
llibertat i la lluita, dos pilars
deis castellers de Sants, grallers/es tocant la Muixaranga
(cant d'homenatge als caiguts), una cantada popular
deis Segadors, un homenatge
a quatre santsencs que van
ser lluitadors antifeixistes durant la Guerra Civil, als quals
se'ls hi va entregar una placa
emmarcada, i la llegida d'un
manifest unitari sobre la !lengua, la situació nacional i social als Pa'lsos Catalans, etc,
on va pujar un membre de

cada col·lectiu que preparava
l'acte (entre ells, La Burxa). Es
va fer també una crítica a la
criminalització de l'okupació (i
deis moviments socials) i es
va recordar els companys i
companyes empresonades
com el Zigor, la Laura, el
Diego i la gent detinguda sota
la Llei Antiterrorista. La plaga
va quedar envoltada per diferents pancartes, per una
exposició amb plafons amb
text i fotografies sobre la
República, la Guerra Civil i la
resistencia antifranquista al
barri, una paradeta de Maulets on es podia trabar material variat, i una altra de la coordinadora antirrepresiva Rescat, on es podia comprar fruita
en almívar i melmelada artesanal i solidaria, destinant els
diners de cada compra als i
les preses.
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La millor setmana de tot l'any
'lJe nou lian acaba/ le.r jesle.r, larnem
a Jer afselembre (la !arelar com
aruellrui diu) i liem dé lomar a la
feina, pero elrecorddé la millar •elmana dé lo/ l'any no s'e.ruairii lan
facilmeni. Clln any mé.r s 'iia lama/ a
repelir elrnirac1é dé milers dé <JeÜ>J i

ueme.r, oryanilzanl-•e, lalfanl eh carrerJ i expul.ranl-ne eh colxe.r pera
rue Ji¡ c,)piyuen le.r per•one.r, fent
yre.ca, de.r dé ban mal/fizu 6en
enirarla la malinada, reciclan! maierials per canviar la ruolidiana yri.rar
dé la melr?>po/L: 'lJuranl una Jefmana,
Úanü deixa dé •er un barriper
lomar a ser una mica fa ui/a popular

Gom un carrer mé.r vam decorar f'e.rpaiimunlar /ola la

tFenyuany. :?elrue a nruallre.r enJ

infrae.rl.ruclura necesstlr.ia.

perloca, felicsYar-nru un any mé.r per

.. .i lambé pera la comunicac.ió ila ref/exió.

f'txzY dé le.r f:7e.le.r ?Uiernalive.r (o
liaur/em dé dir complemenldrie.r!) on
carla cop e.r conJob'den mé.r, ambla

'lJuranl aru•" dL'e.r Ji¡ va liaver momenls per a la yre.ca i la ballaruca. ..

parlicipaci& (lanl en f'oryanilxad&
cam en fia.rs.is/anc.ia)

de miler.r de

persanru, amb una p.roffrtUDació cada

cop mú variada i am6mú achVilals i

dé mé.r ruaisYal. !7/profiYanl l'e.rpai
per dL'verlir-nru i apendre, per
conüxe'n.r .i danar...no.r a coneixer .iper

pruar elnrulre yranel dé Jarra per un
barrimé.r liuma i •odal Clln any mé.r
1'7f¡'unlamenl lia brilla/perla Jeva
inJenJibibYal, neyanl-nru un• lava6ru
a lole.r ffums impre3cindi'ble.r {per<J

rue en canui siposa alseu propi con ...
cerl), mancanr¡a rue ambmoÚa
ima,yinaci& uam mlenlar suplir eles

de

f'oryanilzaci&. :Per acabar ayrair la

comprenúo dé lo/ eluemal rue ens lia

7ambé els pre.ru van •er en/re nruaúre.a per mOÚ rue els relinyuin lanl ffuny dé nruaúre.,

ayuanlal duran/ la Jelmana ipre3en•
lar•vru ~ foto-reparlaiye dé la
Úelmana 9ran dé la nrulra vi/a:

sense complar la Baura, rue a mifye.r fe.rte.r ens la van arrebaiar brulalmenl.
:knl pancarle.r:duranl le.r fe.rle.r no enJ podé obh'dar dé lole.r aruelle.r
in¡'u•llcs'e.r amble.r rue enJ enfronlem duran/ l'any.

Ba cuÚura popular va lenir un e.rpai de.rlacai alproyrama, de.rlacanl eh ba.lons, /imbals, dL'able.r i un
frrufraf falfer dé ca.feflr, a/yuna COJa fiav/em dé deixar per f'any rue vé.

Cllna lraca i une.r fan!Ct.ls'fue.r preyonere.van donar per inauyurada la fe.rla,
amb un ffeuyer refarcf,o6re l'liarariprevis/.

:Paisafye de.rpré.r dé la baialla: ara nomé.r rueda recoffir, de.rcansar i ... 1'any rue vé mé.r.
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: La cita: Un príncep de temps present, i no :
1 m'esta bé de dir-ho,mai no predica més
1
.. campanya de criminalit-1
:que pau i lleialtat i, en canvi, és enemic
: 1La
lzació avanc;:a : Mentre elsl
: acérrim de totes dues.
Maquiavel : :Americans encara busquen:

-------------- ..

1

1

1els responsables de tot el1
l"merder" el senyor Rajoyl
..
queja ho ha resol ..:
:sembla

.. -----------------------------~

______________

Ressenyes

----------- • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••
Es tracta d'un relat colpidor en el que el propi Bobby Sands explica l'esfere'idora
realitat que va viure als Blocs H del Centre Penitenciari angles de Long Kesh. Sol,
vulnerable i a"illat dins la cel ·la s'ampara en un bolígraf amagat i a un troc;: de paper
higienic per denunciar les penúries que viuen els presos polítics irlandesas, deixant també constancia de la seva obstinada lluita per preservar la dignitat. Bobby
Sands va iniciar el 1981, juntament amb 9 companys més, una vaga de fam que el
portaría fins la mort.
Un llibre impactant i commovedor que ens apropa a la esfere"idora realitat de les
presons i a la crueltat deis carcellers, sempre silenciada per tal de preservar la seva
dignitat.

o

Cheb Balowsky
"Bartzeloona" Propaganda

Comencem la temporada amb la presentació al carrer d'un disc mestís.
Després de múltiples concerts, cap de setmana sí, cap de setmana també,
Cheb Balowsky s'han dcidit a gravar i la discograficacatalana Propaganda els
ha editat. Per fi el públic podra sentir fussió mediterrania i ra'i fet a Barcelona.
Personalment, és la primera vegada que em paro a sentir aquests sons i
reconec haver quedat sorpres. Bartzeloona és un disc molt ric, perque representa una barreja d'estils i idiomes difícil de superar. a més, té un bon so i unes
col·laboracions que el fan créixer (Joxe Ripiau i Pomada). ara només manca
que apareguin més bandes que apostin pel risc i viatjar, com amb la música
deis Balowsky, de Barcelona a I'Aiger, i de Sicília a Maó.
Positif
Contacte: 93-441 03 65
670-95 27 35
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Desallotjament il·legal del Laboratorio
La manifestació de resposta va ser increpada per la policia i va acabar
amb una _forta carrega contra els manifestants
El Centre Social El Laborato- sa cap a aquest acte d'autori- per a possibles enfrontaments
rio va ser desallotjat el 28 d'a- tarisme, prepotencia i repres- amb escuts i piloteres.
gost a la matinada per unes sió cap als projectes auto- El fet que l'acte no estigués
20 furgonetes d'antiavalots i noms i autogestionaris del legalitzat i laja típica repressió
més de 150 agents de la poli- barri. En resposta al desallot- que pateixen els moviments
cia nacional i municipal. _..,.,...,..............,."D<~T""".....-.:P"""-:---.-=:;;:-;;;;;;o¡;~ socials a la capital, va
Van entrar violentament,
fer que des d'un principi
els agents de la policia
fortament armats, agafant
per sorpresa a la gent que
nacional identifiquessin
es trobava a la casa. En
a tothom que es concap moment es va moscentrava a la plaga exigtrar als i les okupants cap
int que circulés i dient
ordre judicial que justifi~
que alió era una concentració il·legal. Tot i la
qués la intervenció, quan
el termini legal que tenia
negativa deis policies
la gent d'EI Laboratorio
que es portés a terme
per abandonar la casa fil'acte, la manifestació
nalitzava el 17 de setemva comengar a caminar
bre. Es van anar produ"int
per els carrers interiors
La policía va desallotjar per sorpresa
de Lavapiés on es van
irregularitats durant tot el
matí, no deixant accedir mit- jament es va intentar fer una realitzar pintades i tirar globus
jantgant un cordó policíac a manifestació el 2 de setembre, de pintura a !'oficina de Bel'advocada que volia parlar pero les prop de 1000 person- nestar Social, mentre es cridaamb l'equip judicial que es tro- es que hi havia es van trabar ven consignes en contra deis
bava davant de l'immoble, ni davant l'autoritarisme policial, desallotjaments. A !'arribar a la
tampoc a la gent acabada de que volia impedir el desenvo- Plaga de Lavapiés aquesta
desallotjar que volia recuperar lupament d'una manifestació estava totalment acordonada
les seves pertinences. Els i les pacífica i reivindicativa pel per prop de 70 antidisturbis i
ocupants van ser identifica- centre de Madrid. Prop de 20 es va desconvocar la manides, pero no es produí cap de- furgonetes d'antiavalots i els festació. Tot i així un grup de
tenció. Des del Laboratorio es · ja corresponents policies de gent que es va quedar a la
denúncia el setge policial que ,Paisa (secretes) omplien la plaga va comengar a rebre inva patir el barri, les irregulari- plaga de Tirso Melina, on s'ha- crepacions i insults de la politats del procés i la il·legalitat via convocat la manifestació. cia, que al final van acabar
del desallotjament. També es Tetes les inmediacions de La- amb una carrega injustificada
va fer una crida a tetes les vapiés (barri on estava el La- que es va saldar amb dues
persones, col·lectius i ve"ines a boratorio) estaven rodejades detencions i una trentena de
mostrar la més enérgica repul- d'unitats policials preparades ferits.
c"1 28/08/01 i 2/09/01

Cercavila contra el PHN i les
condemnes (1 Solidari@s con ltoiz
Barcelona.- Diumenge a la tarda es va realitzar al centre de
Barcelona una cercavila per
protestar contra el Pla Hidro16gic Nacional i més concretament per denunciar l'imminent
ompliment de la presa d'ltoiz,
a la vall de l'lrati (Nafarroa), 'infraestructura prevista dins de
l'esmentat PHN. També es va
demanar la llibertat d'lñaki
García Koch, membre del collectiu "Solidari@s con ltoiz"
empresonat recentment per
cumplir una condemna de
quasi 5 anys per la seva participació el 1996 a l'acció del tall
de cables que va deturar durant 1 any la construcció de la

presa d' ltoiz. La convocatoria·
va comengar, davant d'un
nombrós públic, a plaga Catalunya amb la representació
de l'espectacle "Aguacero", un
muntatge teatral que arriba
des deis pobles de la vall de
l'lrati i en el que s'explica la
historia de la construcció de la
presa, de les seves irregularitats i il·legalitats; de la repressió contra els habitants de la
vall; i també la historia de la
resistencia contra un projecte
monstruós i irracional. Una resistencia que avui, amb la presa ja acabada, continua per
evitar que mai no s'ompli.
Finalment es va denunciar el

greu risc que suposa l'ompliment de la presa, tal i comassenyalen diferents estudis
geol6gics rigorosos que preveuen, en cas d'ompliment,
que la vessant de la muntanya
es despendra i provocara el
desplagament del mur de contenció (coma Aznalcóllar) i arrassaria pobles i ribes fins
practicament la desembocadura del riu Ebre. Després la
cercavila va recórrer la rambla
fins arribar al Port Vell a on va
ser enfonssat un gran vaixell
de cartró que representava el
PHN. També contra el pla es
finalitzava la "marxa blava" a
Brusel·les.
Contra-infos 11/9/01

Repressió
en els actes
de la diada
Barcelona.- Com cada onze
de setembre, nombrases personalitats s'han acostat al
monument de Rafael de
Casanovas per fer-hi la tradicional ofrena floral. En motiu
d'aquest acte, moltes altres
persones hi han anat per
mostrar que aquest no és un
dia de testa ni de celebració
sinó tot el contrari; hi ha hagut
nombrases crid6ries a !'arribada de la plana major del PP,
CiU, PSC, i la resta de partits i
sindicats que es posen vestit
de diumenge i posen cara de
dem6crates per sortir afavorits
a la foto. Entre el batibull de
gent s'han repartit octavetes
denunciant la política antiimmigrat6ria de les administracions i la repressió i expulsions a qué es veu sotmesa la
població immigrada; també
dues pancartes insistien en
denunciar la impunitat policial
que continua anys després de
la mort de Pedro Alvarez a
!'Hospitalet i de Toni Cordero a
Badalona a mans de la policía.
Entre les accions de protesta,
un petit grup de persones, al
moment de !'arribada deis representats de la Generalitat,
s'han posat bosses de plastic
al cap i han algat cartells on es
podía llegir: "PP, CIU i PSOE
torturen als i les dissidents",
"Pro u tortures", per tal de
denunciar el tractament que
estan patint els moviments socials arran de les últimes detencions i de l'aplicació de la
llei antiterrorista. De manera
pacífica han mantingut els cartells algats durant uns segons
fins que els antiavalots deis
Mossos d'Esquadra s'han llangat damunt seu, mentre Jordi
Pujol es mantenía impertérrit
als crits de la gent que protestava per l'acció repressiva deis
Mossos. Els antiavalots han
detingut a dues persones que
han estat alliberades unes heres després tot i que amb els
sorprenents i indiscriminats
carrecs d' apología al terrorisme, agressió a l'autoritat i resistencia. No és casual, tot forma part del mateix guió de repressió, orquestrat des del
Ministerio del interior. C-11.1/9/01

Parabras buedas en bocas
megas,
palabras megas en bocas
bedas,
ixos cabrons s'arriguen de
yo,
ixos tetons s'arriguen de
tú,
malditos boques, mos
quieren florer,
maldito sistema, que mos
quiere joder...

Manifestacions
-------------------------Dissabte 29 de setembre

Diumenge 7 d'octubre

Asti y agora
o silenzio cal quebrar,
asti y agora
o sistema ba á esclatar

Bancos, politices, burocrazia , melitars, del odio
surte a rispuesta,
d'a rabia naxe ista canta,
botinada musical

Mallacan

plac;;a
Universitat 17h

12 d'Octubre
Res a celebrar

plac;;a
Universitat 12h

Convoca:
Plataforma Cívica i plataforma Antifeixista

2a Festa per la llengua i la cultura popular de la vila de Sants
6 d'octubre de
2001. Plac;;a Osea

12h.

Gimcana pels menuts i menudes amb agrupaments escoltes
del barri, amb tallers de Diables, Unió Excursionista de Sants,
Castellers, Geganters i Sants 3 Radio

14h. Dinar popular
17h. Sortida del Correllengua
Trobada d'Entitats Cíviques deis Pa"isos Catalans: Diables de
Sants, Geganters de Sants, Bastoners de Sant Cugat,
Trabucaires, Castellers, Ball de gitanes de Ribes, Coral de
Perpinya, Xirimiters, Albaes.
Lectura del Manifest del Correllengua

Asti y agora
o silenzio cal quebrar,
asti y agora
o sistema ba á esclatar
Estado de derecho
Democracia parlamentaria
Moderacion
Tolerancia
Pluralismo politice
Union europea
Economia de mercado
Bla, bla, bla

Manifestació contra la
guerra deis ianquis

Manifesta't contra el capitalisme,
el sexisme, el racisme
i l'imperialisme.

Pensamiento unico, no te
dixan tablar,
pensamiento unico que
mos quiere acotolar
Zincozientos verdugos
esmelicando-sen
zincozientos verdugos
arreguindo-se-ne

--------~

Cotxeres de Sants

22h.

Concert ambLa Violeta, Dr Calypso, lnadaptats, Fraud Doctor
Entrada anticipada: 1200, Guixeta: 1500

Concerts
Divendres 19 d'Octubre

Ofensiva HCM, Rabia Positiva,
Skaparrapid, Betagarri

Cotxeres de Sants.
20:30h. Preu:1400

Dissabte 20 d'octubre

Pomada, Ogarbanzo Negro, Sagarroi,
Habeas Corpus

Cotxeres de Sants
20:30h.Preu:1400
Les dues nits:2000

12 d'Octubre: Res a celebrar
Adreces
Hamsa e/ Miquel Bleach 15
Can Vies e/ Jocs Florals 42
CS de Sants el Olzinelles
30
Casal lndepe
c/Demóstenes 9
Espai Obert el Blasco de
Garay 2
AC Arran e/ Premia 20

Mobilitza't contra el feixisme i l'imperialisme

Butlleta de Subscripció
Per subscriure't a La Burxa , envia'ns aquesta butlleta
plena juntament amb 1·. 000 ptes. al e/ Jocs Florals,
42 (08014) . Te l'enviarem a casa durant 12 números
i a més col ·laboraras económicament amb el butlletí
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Nom ............................ ...... ..
Adrega ... ...................... .. ..... .
Població ....... ...... ... ...... .. ..... ..
Telefon ..... ...... ... .. ...... ... ... .. ...

