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Alfonso lliure!!

La xarxa de telecomunicacions oberta i lliure, guifi.net, que va començar a Osona, ha arribat aquest cap de setmana als 10.000 nodes i ja té més de 14.000 km

Lluites Veïnals

BON PASTOR/BCN.- Durant aque-
sta setmana ha sigut evident
l'estratègia de respostes de les
institucions a la protesta massi-
va (i desorganitzada) de diss-
abte passat al barri de Bon
Pastor. Davant la inseguretat
viscuda per molts veïns diss-
abte passat, al veure que s'es-
taven obrint cases sense cap
raó (per exemple, les de la
segona fase, que aniràn al
terra dintre de pocs mesos, o
d'altres que s'han obert sense
ni la intenció de viure-hi,
només per ràbia), l'Associació
de Veïns ha bufat sobre el foc,
intentant buscar uns suposats
«responsables» i «organ-
itzadors» de la protesta. «La
cabeza pensante de esta
actuación es de fuera del bar-
rio» va declarar a la premsa la
presidenta de la AVV. Com si
els habitants de Bon Pastor no
tinguessin ni el cap per pensar
al que fan. Com si se li hagués
de dir des de fora. Han organ-
itzats campanyes difamatòries
contra tota la dissidència exis-
tent al barri, i fins i tot una

dubtosa «recollida de signa-
tures» per assenyalar els
suposats culpables, adreçada
al president Montilla. Aquesta
feina pseudopolicial és la
única escapatòria que
queda, per desviar la atenció
del problema real: que els
veïns i veïnes de les Cases
Barates estàn molt cansats de
veure cases tancades sense
perspectiva de que s'assignin,
havent-hi famílies amb greu
necessitats, que ni poden
esperar, ni tenen la certesa de
rebre res de bó d'una remod-
elació que ja ha rebut massa
crítiques com per no repensar-
se. El Patronat Municipal de
l'Habitatge, pel seu cantó,
durant tota la nit de dissabte a
diumenge ha castigat el barri
amb uns enderrocs indiscrimi-
nats dels sostres de les cases
que s'havien obert, i d'algunes
més per evitar que es tornin a
«ocupar». Causant temblors,
sorolls nocturns, esquerdes a
les cases col·lindants, i
exposant als veïns a robatoris i
inseguretats. Tot per no cedir a

assignar aquestes cases a la
gent del barri. Els surt més a
compte tenir-les tancades, es
rendibilitza millor els diners
públics amb els quals s'han
construït. Les veus que
s'havien escampat, de que el
Patronat anava a enderrocar
aquestes cases abans de
temps, són falses: i avui les ha
desmentit una carta enviada
del Patronat a tots els habi-
tants de les 600 cases barates
que queden en peu a la sego-
na, tercera i quarta fase del
barri. Es quedaràn així, amb
els sostres foradats, durant 5, 6
o 10 anys. Però els sostres és
poden arreglar, i les cases
assignar, com ja havien dem-
anat alguns veïns i veïnes amb
una recollida de firmes que
ara ha quedat amagada pel
rebombori de la protesta de
dissabte passat.
Mira també:
http://bonpastor.noblogs.org
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MARTORELL.- Des del cor de la
bestia BRIANS 2.Sóc l'Alfonso i
us exposare les novetats de la
meva situaciò. Despres de
l'entrada a presò el passat 8
d'abril del 2010, vaig patir,
com totes, quan entren a la
presò el periode de clasifi-
caciò tortuos i humiliant.
Després de que la Junta de
Tractament proposès, amb la
signatura de la direcciò de la
presó el «tercer grau» com a
clasificaciò inicial, la resolució
des d'Institucions
Penitenciàries, va ser la de
asignar-me el «segon grau»
amb la següent justificaciò:
«Reunint tots els requisits per la
clasificaciò en tercer grau se'l
clasificarà en segon grau pel
seu perfil antiautoritari i el seu
entorn radicalitzat», castigant
aixi la meva manera de pen-
sar i actuar, per molt que em
diguin el contrari.
Així doncs, amb la sorpresa
des del grup de tractament
de la presò, em volien aplicar
l'article 100.2 del régim peni-
tenciari, que em permet fer
sortides per a treballar. El fet
de que jo estigui en excedèn-
cia pel càrrec sindical amb la
C.G.T., li ha valgut al grup i, de
moment extraoficialment, a la

jutgesa de vigilancia peniten-
ciaria per a la aplicaciò
d'aquest artícle, i aixi acon-
seguir la meva «llibertat» de
Dilluns a Divendres de 8h. a
20h. També, per anar solven-
tant les dificultats que em pro-
dueixen els viatges d'anada i
tornada al centre d'extermini
s'ha anat configurant tota una
xarxa de solidaritat amb mi,
que agraeixo infinitament i
que sempre estaran en el meu
cor. Perque per mi és molt
important anar cumplint els
seus horaris per desacreditar
totes aquestes mesures opre-
sives, humiliants i absudes que
en volem aplicar i, per altra
banda, els torturadors estan
esperant qualsevol errada per
aplicar-les amb tot el seu pes
a sobre meu.
Tambe tinc recorregut el

segon grau a la jutgesa de
vigilància penitenciària per tal
que ella decideixi l'aplicaciò
del mateix o el que li demano,
que és la clasificació en tercer
grau, ja que això em repercu-
tiria en l'apropament a
Barcelona i conseguir la meva
«llibertat» pels caps de set-
mana.
Gràcies a totes per mostrar
d'una o d'altra forma la soli-
daritat amb mi, que m'arriba
en moltes formes i desde difer-
ents canals. 
MES QUE L'ODI A QUI EM TREU
LA LLIBERTAT ES L'AMOR A QUI
ME LA DONA I JO AMB VOS-
ALTRES EM SENTO LLIURE.
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CARLA DE L’ALFONSO DES DE LA PRESÓ
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DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okup ació a
Barcelona dimart s i dijous  


