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Sumari: Només el 29% de catalans i catalanes
amb dret a vot donen suport a la
Constitució Europea

Fins a dotze persones podrien haver
estat detingudes entre el dimecres 26
i el divendres 28 de gener a Bar-
celona en una operació policial
“antiterrorista”. Algunes de les per-
sones detingudes, però que de
moment volen restar en l’anonimat,
han assegurat que la Policia Nacio-
nal espanyola va impulsar l’operació
per tal d’obtenir informació sobre un
ciutadà basc que va viure i estudiar
una temporada a Barcelona. Les per-
sones detingudes serien companys
de classe i altres coneguts, i l’objec-
tiu de l’operació era treure’ls infor-

mació sobre la residència actual d’a-
quest noi basc. Els detinguts van
passar les primeres hores incomuni-
cats perquè estaven sota la legislació
“antiterrorista”. Però després d’unes
hores de detenció ja es van poder
comunicar amb els seus advocats i,
finalment, van ser deixats en llibertat
i sense càrrecs, ja que no requeia cap
acusació sobre cap d’ells. 
Fins al moment del tancament d’a-
quest número de L’Accent, les fonts
oficials policials i judicials han negat
l’operació, però el diari Avui ha reve-
lat que fonts extraoficials han reco-

negut les detencions.
Al cop de pocs dies d’aquesta onada
repressiva, la Policia va activar una
altra operació i va detenir a València
Asier Burgaleta, ciutadà basc resi-
dent a Barcelona i soci de l’Euskal
Etxea. Des dels moviments populars
de Barcelona s’ha demanat la lliber-
tat del jove, ja que era una persona
activa en la vida social de la ciutat. 
Aquestes operacions de la Brigada
d’Informació coincideixen amb l’i-
nici del Tomb Antirepressiu.
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El procés de regularització que es va
obrir el passat dilluns set de febrer
només afavorirà a una petita mino-
ria d'immigrants. La principal difi-
cultat amb que es troben aquells que
intenten arribar a la legalitat és l'ob-
tenció de tots els documents que els
sol·liciten, sobretot el contracte de
treball. Molts empresaris es neguen
a regularitzar-los per tal de poder
seguir tenint uns treballadors que no
poden reclamar els seus drets. A
més, la burocràcia fa que aconseguir
la resta de papers sigui un procés
lent i car, i l'Administració es con-

tradiu amb els requisits que necessi-
ten. Els immigrants denuncien que
aquest procés els evoca a les màfies,
les quals venen contractes laborals i
altres documents per valors que
oscil·len entre els 6.000 i els 10.000
euros. Les mobilitzacions no s'han
fet esperar, i el mateix cap de set-
mana de l'obertura del procés cente-
nars d'immigrants es van manifestar
pels carrers de Barcelona reclamant
"papers per a tothom" i una "regula-
rització sense condicions".
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Operació “antiterrorista”
ocultada a Barcelona

Fracassa el procés
de regularització

La manifestació del 12 de feber a Barcelona va aplegar 15.000 persones pel NO / Foto: Oriol Clavera

Pocs dies després de l’operació silenciada, en una altra operació la polici a va detenir Asier Burgaleta Molts treballadors immigrants continuen il·legals / Foto: Kale Gorria

El referèndum que se cele-
brà el 20 de Febrer per tal de
ratificar la Constitució
Europea va obtenir als
Països Catalans un 22,5%
de vots negatius enfront al
69,6% de vots favorables.
La baixa participació
(41,6%) ha provocat que
menys d'un 30% de catalans
i catalanes amb dret a vot
hagin donat suport a la
Carta Magna europea. Els
resultats més contraris al
text han estat al Principat on
el "No" ha obtingut el
28,1% i ha triomfat a un
centenar de municipis.
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Periòdic popular dels Països Catalans


