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Okupació i centres socials

CINC PERSONES S’HAVIEN ENCADENATALTERRATDE L’EDIFICI

La policia desallotja el KasalLa policia desallotja el Kasal
OkupOkup at del Prat de Llobregatat del Prat de Llobregat

EL PRAT DE LLOBREGAT/BAIX LLOBRE-
GAT.- El passat dimecres 28 a les
6.40, la policia començava a
desallotjar el Kasal Okupat del
Prat de Llobregat (KOP-Alta
Tensió). Un grup de mossos
entrava amb serres radials al
casal, okupat des del gener del
2003, i amb l'ajuda d'un vehicle
dels bombers desallotjava els
cinc que s'havien encadenat
al terrat, que tenien el suport
de mig centenar de concen-
trats al carrer.Després del desal-
lotjament dels cinc encade-
nats, que no van ser detinguts,

un grup de representants de
FECSA-Endesa ha entrat a l'edi-
fici amb treballadors d'un
equip d'enderrocament, i ha
començat a perimetrar l'edifici
per començar-ne la demoli-
ció.Posteriorment, per la tarda,
unes 200 persones es van man-
ifestar contra el desallotjament
a la pça de la Vila del Prat
entrant a l'Ajuntament davant
la mirada d'uns pocs urbanos.
Després de fer unes pintades, la
gent va marxar abans de l'ar-
ribada dels mossos.
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L’Ajunt ament de Barcelona ha fet arribar un escrit al Casal de Joves de la Prosperit at on els obliga a aturar el conjunt d’activit ats de forma immediat a.

BARCELONA.- Aquest dissabte, una
mica més de mil persones van sortir
pels carrers del centre de Barcelona
per a exigir mesures urgents i dràs-
tiques per a salvar el clima. La
marxa tenia lloc dins la campanya
'el clima no està en venda`que es
realitza aquests dies a Barcelona
com a resposta a la cimera guber-
namental que es realitza entre el 2 i
el 6 a la fira de Barcelona. Aquesta
cimera és l’última ronda negoci-
adora prèvia a la cimera del clima
de Copenhaguen que tindrà lloc al
desembre on s'haurien d'adoptar
compromisos seriosos però diversos
governs dels països desenvolupats
no estan disposats a complir acords
de reduccions d'emissions.  La man-
ifestació, encapçalada per una
desena de nens, després de recór-
rer la Via Laietana va acabar a la
pça St. Jaume per a exigir als gov-

erns que”apliqui en tot el territori una
justícia climàtica davant els interes-
sos del mercat”. Aquest dilluns un
grup de persones es va concentrar
a les 7.30h. del matí davant de l'ho-
tel Occident a on es trovaben asis-
tents a la cimera i van despertar-los
amb despertadors en una  acció
d'"alarma climàtica". 
Per una altra banda, la nit del dilluns
2 uns desconeguts trencaven els
vidres de l'empresa Konica-Minolta
que és una de les patrocinadores
de la pre-cimera. En un comunicat
critiquen el capitalisme verd que
ens vé i la màscara del desenvolu-
pament sostenible per a seguir
destruint el planeta. Durant aquesta
setmana que dura la pre-cimera hi
ha previstes més activitats. Més info: 
http://elclimanoestaenvenda.
wordpress.com 
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No a la MAT

L’OCUPACIÓ FORESTALDELBOSC DE SANTHILARI CONTINUA

Les protestes contra la MALes protestes contra la MA T T 
s’intensifiquen al Vs’intensifiquen al V allès Orientallès Orient alal

CENTELLES/ VALLÈS ORIENTAL.- El
passat dissabte 31 d'octubre,
el col·lectiu Nova Energia va
convocar un nou Aplec del
Cargol. Aquestes trobades
consisteixen a arrencar de les
torres ja construïdes de la línia
els cargols de la base mit-
jançant claus angleses. 
L'aplec es celebra poques
setmanes després de saber-se
que el jutjat contenciós
administratiu número 12 de
Barcelona instava a aturar les
obres d'una torre de la MAT a
Taradell donant la raó a l'ajun-
tamet del poble i poc després
del desballestament de qua-
tre torres a Seva perquè el ter-
reny era massa inestable i cor-
ria el risc de cedir. 

Processió fúnebre a Girona
El passat dissabte també es
va fer a Girona una processó
fúnebre contra la MAT, que va
recórrer els carrers del centre
de la ciutat per denunciar el

traçat d'aquesta infraestruc-
tura elèctrica transfronterera
de 400 Kv, que unirà
Sentmenat i Baixàs . Disfressats
com monjos, amb màscares
de calaveres i arrossegant un
taüt, els participants van vol-
ert avisar així del perill que
representa la Molt Alta Tensió,
i els seus camps electromag-
nètics,  per a la salut de les
persones i van mostrar també
el seu rebuig per com s'estan
duent a terme les obres de
construcció de les torres de la
MAT a municipis gironins com
Canet d'Adri, Viladasens,
Cervià de Ter o Palol de
Revardit. 
Per acabar l'okupació del
bosc de Sant Hilari també
continua, i el passat diu-
menge 1 de novembre es va
fer una castanyada popular
que va aplegar unes cent
persones per tal de donar
suport a la gent que viu als
arbres.     Contra-Infos 3/11/09

Els mossos d’esquadra van desplegar un gran operatiu policial. 

Lluites laborals

SANT BOI.- La manifestació d'aquest
dissabte 31 d’octubre a Sant Boi
convocada  per la CGT i amb el
lema "Aturem el terrorisme polític i
econòmic", va reunir unes 700 per-
sones segons els convocants, que
van recórrer els principals carrers
cridant contra l’atur, la precarietat,

els casos de corrupció política, els
beneficis escandalosos de la banca
i els empresaris i la repressió. Durant la
marxa es van fer crides per a con-
vocar una vaga general per fer front
a les polítiques laborals del govern i la
patronal.             
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