
TARRAGONA/TARRAGONÈS.- El pasat
dijous 17 de juny a les 4 de la
matinada, quan diversos joves
sortien d’un bar al C/
Rebolledo, va passar una
patrulla de la Guàrdia Urbana,
algunes persones, segurament
rebotades amb l’actuació
que normalment tenen els
agents, van xiular. Aquests van
baixar del cotxe. I, sense més

ni menys, el que anava a ser
una identificació il·legal, va
acabar en 3 multes de 1000e i
un company, que participa
de diversos moviments polítics
i socials de la ciutat, detingut.
A més a més, desgraciada-
ment, l’actitud de la majoria
dels agents va ser xulesca,
prepotent, fent abús d’autori-
tat, intentant confiscar-nos els

mòbils, espitjant, trepitjant el
coll d’una persona amb les
botes per negar-se a agafar la
multa, i fins i tot, quan només
reclamàvem que deixessin
anar al detingut, van treure les
porres i ens van intimidar amb
la mirada.
Ahir van multar a 3 persones
amb una multa de 1000e per
cap. Son un total de 3000e,

per no fer res. Però abans
d’ahir van multar un home
amb una multa de 800e per
passejar el gos per la platja, i
les ja conegudes de 4500e per
tirar papers al terra en una
concentració contra els bancs
i caixes, els 1500e per tirar
closques de pipes al terra, els
450e per portar el patinet sota
el braç, 300e per trepitjar la
gespa i tot un llarg etcètera
de multes totalment irracionals
que l’única funció que tenen
és recaptar, ara en temps de
crisi, encara més diners per a
l’ajuntament.
Pensem que la ciutadania ha
de dir prou als abusos per part
de la Guàrdia Urbana.
Pensem que la ciutadania a
de denunciar i dir prou a
l’afany recaptatori que te
aquesta Ordenança cívica i
no pagar cap multa més, així
com recorre totes les multes
que li imposi la Guàrdia
Urbana.

Plataforma cívica contra els
abusos de la
Guàrdia Urbana 21/6/10
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Trenca 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II
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Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires
08635

Demanen 7 anys de presó aDemanen 7 anys de presó a
un activistun activist a anti-Ta anti-T AAV V 

BEASAIN/GUIPUZCOA.- Un jove de
Beasain s’ha d’enfrontar a
una petició fiscal de 7 anys de
presó mes indemnitzacions,
per presumptament colpejar
a un policia amb un pal en el
transcurs de la visita que va
fer, el llavors Lehendakari
Ibarretxe al desembre de 2007
a Ordizia amb motiu de la visi-
ta de la presidenta de
Filipines. La nostra forma de
protesta consisitia en fer-nos
sentir i visivilitzar els nostres
lemes amb globus d’heli
perquè es veiessin les pancar-
tes. Nomès arribar Ibarretxe un
gran desplegament policial es
va encarregar de fer-nos
callar i dur-nos on no se’ns
veiés ni se’ns gravés amb les
càmares de televisió, a cops

de porra, una persona a la
que ara acusen de llençar-los
un pal de banderola, va ser
detinguda i traslladada a la
comissària de Beasain. 
Milers de persones a Bilbo

contra el TAV

Unes 2500 persones van sortir
al carrer aquest passat diss-
abte a Bilbo sota la pluja per
protestar contra la construc-
cio del TAV. La marxa estava
presidida per una gran pan-
carta que deia: “El “El TAV ya
nos está hipotecando, AHT
Gelditu!”. Uns grans números
4790 mostraven el preu a
pagar per cada ciutadà
d’Araba, Bizkaia i Gipuzkoa
per aquesta macro infrastruc-
tura.       AHT Gelditu+
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ÀREA METROPOLITANA.- Aquest
passat dilluns 21 de juny la
Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya (CON-
FAVC),  va organitzar una apa-
gada popular de la llumentre
les 22’30 i les 22’40 hores per a
protestar contra les abusives
tarifes elèctriques i el procés
opac de liberalització del mer-
cat elèctric, obert al lliure mer-
cat de preus des de l’estiu
passat, a més de les desinver-
sió de les infraestructures pel
transport de l’electricitat per
part de les companyies
elècriques. Tot i que el segui-
ment concret de la protesta
només el pot calibrar Endesa,
aquesta no és l’única acció

contra la companyia elèctri-
ca. El passat 10 de juny, una
cincuantena de veïns per-
tanyents a diverses associa-
cions van irrompre a una de
les seus de la companyia
Endesa aprop de l’Estació del
Nord per protestar per les
pujades del 4% previstes per a
juliol. Un cop a dins van
encendre espelmes sim-
bolitzant com ens deixa la
companyia i van estar cridant
durant dues hores. Finalment
van abandonar la seu sense
que cap responsable de
Endesa es dignés a xerrar amb
els veïns.
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