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TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- El
passat 30 de març del 2010
l’assemblea Joves per
l’Autogestió (JA) va okupar un
edifici en desús i abandonat
al centre de Terrassa que va
ser batejat com Centre Social
“La Rambla”. La casa es troba
a la rambla d’Ègara n. 191 i és
propietat de la família Tort.
Després de 2 mesos i 17 dies
d’okupació els mossos
d’esquadra van desallotjar el
CSO La Rambla a les 12:30h
matinada del dia 17 de juny.
No van mostrar l’ordre en cap
moment, tot i les reiterades
peticions, als membres de
l’assemblea que es van
acostar a protestar per l’ac-
tuació il·legal de la policia i
per intentar treure les seves
pertinences. Finalment tres
persones van ser identificades
i la policia només va deixar
treure una part de les perti-
nences de l’assemblea,
quedant-se bona part tan-
cades a dintre.
Amb aquest desallotjament,
suposadament ordenat pel
jutjat d’instrucció nº 2, ha que-
dat demostrat quins són els

interessos de la justícia, de l’a-
juntament i dels propietaris. La
justícia defensa al capital, als
propietaris i als especuladors.I
no l’importa que és vulneri el
dret a la habitatge reconegut
en la seva sagrada constitu-
ció. Nosaltres ho tenim clar, si
l’estat i les seves lleis permeten
l’especulació, nosaltres no.
Per aquest motiu okupem i
denunciem les injustícies del
sistema capitalista i intentem
crear noves alternatives pel
poble des del poble.
L’ajuntament no és preocupa
pel modernisme, ja que no
procura que els propietaris
d’edificis modernistes (com en
Tort o el propietari de el CSO
La Impremta) tinguin cura del
patrimoni de la ciutat. I tam-
poc l’importa que a Terrassa hi
hagi infinitat d’edificis aban-
donats, mentre vivim un
moment de crisi, on l’atur, la
precarietat i la falta d’habi-
tatge, estan a l’ordre del dia,
fets que no deixen de ser fruit
de les seves polítiques i del seu
sistema polític, econòmic i
social.
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BARCELONA.- Malgrat que mai
ens ha alegrat que ningú entri
a la presó, malgrat seguim
dubtant que les presons de
l’Estat compleixin una funció
rehabilitadora absolutament
oblidada, malgrat conèixer
que els centres penitenciaris
han esdevingut un espai de
reclusió punitiva de la pobresa
i els petits delinqüents, cal afir-
mar que la presència al carrer
de Fèlix Millet i Jordi Montull -
sense cap mesura cautelar–
resultava un insult constant pel
conjunt de la ciutadania, que
s’ha sentit del tot estafada pel
frau del Palau. Un frau fet, en
gran mesura, amb el saqueig
de cabals públics. Des de l’a-
cusació popular, enteníem
aquesta llibertat incondicional
com un incomprensible i insu-
portable acte quotidià d’im-
punitat de delictes d’alta
volada amb la que havíem de
conviure. És per aquest motiu,
que considerem socialment
justa i estrictament ajustada a
Dret la presó per a dos delin-
qüents confessos, que l’estiu
passat ja van provar de
destruir proves i que han tingut
una ampla treva judicial per
protegir el seu patrimoni,
il·legalment adquirit. Ara bé,
no volem que Millet i Montull
siguin els bocs expiatoris que
distreguin l’atenció dels
responsables polítics d’un sis-
tema de finançament que
cada cop més apareix com el
veritable cos d’un iceberg
que està encara per desco-
brir-se i amb actuacions anò-
males de les administracions
públiques. És per això que la
FAVB, en representació d’una

àmplia xarxa d’entitats, varem
presentar-nos com Acusació
Popular en aquest cas: per a
aclarir totes les connexions i
totes les responsabilitats vincu-
lades al mateix. En uns temps
marcats per retallades
econòmiques als més febles
creiem que l’ètica i l’austeri-
tat, el control dels cabals
públics i el rendiment de
comptes de la despesa, han
de passar al primer pla. Ara
que regna l’escepticisme
sobre la utilitat de les accions
col·lectives cal recordar més
que mai que va ser l’acció
veïnal empresa des de les
entitats de Casc Antic, la que
va alertar sobre les irregulari-
tats en una requalificació, la
dels edificis veïns al Palau, que
avui ja està sota sumari i on
representants públics estan
cridats a declarar. Cal recor-
dar també que l’Acusació
Popular es finança per sub-
scripció popular i que, a dia
d’avui, ja ha recaptat de
9.800 euros, 6.000 dels quals
aniran destinats a abonar la
fiança imposada pels jutjats
per poder exercir l’Acusació
Popular. Seguirem impulsant
les accions per a exercir el
control democràtic i exigir
depuració de responsabilitats
en el present cas en nom de
totes les persones que com
nosaltres, des de la indignació
i la perplexitat, volem que
aquest afer s’esclareixi fins el
final, que es rescabali el bé
públic malmès i que es
retornin tots els diners públics
estafats i malbaratats.
Acusació Popular Cas Millet-
Palau de la Música 18/6/10
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THESALONICA/GRÈCIA.- El passat
dilluns 14 irrompem en el
supermercat de la cadena
“masoutis” ubicat a la ciutat
Thessalònica. Es van expropiar
articles de necessitat (oli,
pasta, llet etc...), vam destruir
els sistemes anti-robatori i dues
càmeres de vigilància mentre
trencàvem les caixes i
cremàvem els diners que con-
tenien.Amb aquesta elecció
volem deixar clar que amb
aquesta i altres pràctiques
l’objectiu no és mostrar-nos a
ningú com salvadors de la
societat, volem que sigui la
mateixa societat la qual es
familiaritzi i les apliqui sense
esperar al filàntrop-amic “rev-
olucionari”. Especialment en

un període com l’actual on el
sistema actual ho empeny
cap a l’esfondrament. L’acció
va ser realitzada exactament
com la teníem pensada. La
nostra fugida va ser tranquil·la
i sense imprevists.Per una altra
banda, seguint la lluita auto-
gestionària, les treballadores
d’un restaurant, ubicat a la
mateixa ciutat de
Thessalònica, després que els
propietaris van declarar que
l’empresa no era rendible i
que romandria tancada
durant els tres mesos d’estiu,
van decidir autogestionar el
negoci i van anomenar el
restaurant “Barcelonica”.
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Contra la Corrupció

Demanen la dissolució delDemanen la dissolució del
consistori de Sconsistori de S tta. Colomaa. Coloma

S T A . C O L O M A D E

GRAMENET/BARCELONÉS.- El passat
dijous 17, mig miler de person-
es van recorrer els carrers de
Santa Coloma per demanar la
dissolució del consistori. La
convocatòria de la
Plataforma per a la defensa
de la Serra de Marina i Can
Zam es va fer sota el lema ‘Ja
n’hi ha prou! Consistori dissolu-
ció!’. Després dels escàndols
de corrupció del cas Pretoria
amb l’anterior alcalde
empresonat uns dies i la susti-
tució per la jove socialista
Nuria Parlón, desde les entitats
veïnals es denuncia que un
any després no ha canviat res;
consideren inadmissible que
persones encausades al cas,

com l’ex-tècnic d’Urbanisme i
l’ex-gerent de Serveis
Municipals continuïn treballant
a l’Ajuntament. Es critica
diversos projectes urbanistics
que han facilitat la corrupció,
especialment el projecte
Cubics, que es manté i que
consisteix en la construcció de
pisos, d’un centre comercial i
d’un espai multicinema. Un
canvi de planejament
urbanístic d’aquests terrenys
va produir unes plusvàlues mil-
ionàries que sembla que van
anar a parar a mans privades.
La marxa va acabar portant
davant de l’ajuntament les
demandes de dissolució del
consistori.
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Suport urgent per a Suport urgent per a YYumauma

CP SEVILLA II/SEVILLA.- Yuma duu
ja 26 dies en vaga de fam i la
situació, lluny de millorar va
empitjorant. La nit del 11 al 12
de Juny, va sentir un fort dolor
en el cor i va demanar auxili al
funcionari de torn. No sabem
si per voluntat del metge o per
ordres de la presó, Yuma va
ser atès a través dels barrots,

negant-li així una assistència
digna i adequada. La situació
en la qual es troba Yuma
mereix una resposta ràpida
per la qual animem a la gent
a signar la carta model de  
http:// barcelona.indy-
media .o rg/newswi re/d i s -
play/397303/index.php              
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