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Sumari: El govern vol prohibir la manifestació
contra la Constitució Europea 

Les obres del metro de Barcelona van
causar l'enfosament d'un edifici el pas-
sat 27 de gener. La indignació dels
veïns per la gestió politica de la crisi es
va cristalitzar en una manifestació
convocada per l'Assemblea de Joves
d'Horta i el Guinardó i que va reunir
a més d'un miler de persones sota el
lema "habitatge digne per tothom".
La preocupació de molts veïns és que
la reforma integral del barri suposi una
nota etapa d'especulació a la ciutat.

Per la seva banda, a Puigcerdà (Baixa
Cerdanya) i als pobles de la Vall de
Ribes s'han organitzat per a fer front a
plans urbanístics i infraestructures
agressives. Així mateix a Esplugues de
Llobregat s'ha iniciat -entre accions de
protesta- les obres del Pla Caufec que
preveu augmentar la superfície edifica-
ble en 230.000 m2. En el cas del
Gironès seran 87.000 m2 els urbanit-
zats si es porta endavant el pla que
afecta les Hortes de Salt i Santa

Eugènia. Per tal d'evitar-ho s'ha cons-
tituït una plataforma per a defensar-les
formada per la CUP, associacions de
veïns i col·lectius ambientalistes entre
altres. Finalment destacar que a
Sabadell i València les assemblees de
Can Barba i la Discòrdia respectiva-
ment han expressat el rebuig a les polí-
tiques municipals que pretenen acabar
amb ambdós centres socials.
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L'aplicació de la Llei del Sector
Ferroviari ha comportat la divisió
de l'empresa pública RENFE en
ADIF (Administrador de
Infrastructuras Ferroviarias) i
Renfe-Operadora. Així, se segueix
l'esquema de divisió per facilitar
la privatització -talment com el
cas d'IZAR-, el Govern espanyol
separa la gestió de les infraestruc-
tures dels serveis d'operadora per
facilitar l'entrada de competèn-
cia.

Un dels arguments per aprovar la
nova Llei del Sector Ferroviari -
que hagués hagut d'entrar en
vigor el maig passat- ha estat l'a-
daptació a la normativa europea.
Es tracta d'un més dels processos
impulsats des d'Europa per unifi-
car diferents aspectes del mercat
intern. Aquest camí ja l'havia
mercat la Comissió Europea el
2002 en el que s'establia la "libe-
ralització" del sector que ara està
aplicant el Govern espanyol.

La lluita contra
l'especulació i per
l'habitatge digne continua 

La divisió de Renfe
accelera la
privatització del sector 

Pancarta contra la Constitució Europea a la Plaça de Sants / Foto: La Burxa

L’Assemblea de Joves d’Horta i Guinardó va convocar un miler de veïns en protesta per l’actuació de les autoritats
La privatització de Renfe avança “a tota màquina” / Foto: L’Accent

La Campanya dels Països Catalans
contra la Constitució Europea ha con-
vocat una manifestaicó el dissabte 12
de febrer per mostrar el rebuig popu-
lar a la Constitució Europea abans de
la celebració de referèndum del 20 de
febrer. La resposta de la Delegació del
Govern espanyol a Barcelona és que
no es poden fer manifestacions durant
la campanya electoral que promoguin
alguna de les opcions. La Campanya,
que agrupa més de cent entitats, con-
tinua decidida a celebrar la manifesta-
ció. I és que la mobilització és una de
les poques eines de què disposen els
moviments socials dels Països
Catalans per fer sentir el seu posicona-
ment sobre el text constitucional, ja
que en diverses poblacions els han
denegat permisos per fer actes de cam-
panya i els mitjans de comunicació
només reflecteixen l'activitat i posicio-
naments dels partits parlamentaris.
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Periòdic popular dels Països Catalans

La Delegació del Govern a Barcelona ha anunciat que no autoritzarà la mani-
festació del proper 12 de febrer per no ser convocada per cap partit polític


