
Veïnat contra l’especulació

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- El carrer
Carabassa, un dels més ben
conservats i més fotografiats de
Ciutat Vella, torna a estar ame-
naçat. La pau ha durat poc. Set
anys després que tot el barri i
bona part de Barcelona es
mobilitzés contra un projecte
d’urbanització que hauria muti-
lat la seva imatge del segle XVII,
l'Ajuntament ha concedit una
altra llicència d'obres. Aquesta
permet aixecar dos pisos més en
una finca que havia tingut sem-
pre només planta baixa, al
número sis. El beneficiari n'és l'ar-
quitecte Xavier Terrisse, que hi
vol emplaçar el seu  despatx
professional. El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dic-
taminar l'any 2006 contra la
llicència  que l'ajuntament havia
concedit el 2001 per aixecar tres
plantes a la mateixa façana del
carrer. En aquella ocasió hi va
haver una mobilització general
dels veïns del barri i de la

Federació d'Associacions de
Veïns de 
Barcelona, que van aconseguir
3.000 signatures contràries al pro-
jecte. Aquella campanya va
durar més d'un any i hi va haver
actuacions setmanals al mateix
carrer que van comptar amb la
presència de músics com Manu
Chao. La mobilització popular
va aconseguir, finalment, salvar
la imatge secular del carrer. Ara
l'Ajuntament ha dut les coses
amb més sigil i les obres s’han ini-
ciat sense cap informació als
afectats. Els veïns van presentar
una instància a l'ajuntament el
14 de juliol passat per obtenir
informació sobre les obres.
Aquest va replicar que no tot el
carrer Carabassa està protegit i
va prometre que facilitaria el
projecte, però a data de 13
d'octubre encara no s'ha pro-
nunciat i les obres ja fa mesos
que van endavant. 
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LA RIBERA/BARCELONA.- El passat diss-
abte 17 d'octubre, durant tot el
dia, va realitzar-se una bonica jor-
nada al Forat de la Vergonya. Des
de les 10 del matí es va anar aple-
gant gent a la plaça i van
començar a muntar-se txiringos
de contrainformació i lluites socials
diverses. Al migdia, es va poder
dinar allà un bon parell de paelles
i, a partir de la tarda, es va obrir
micròfon per totes aquelles per-
sones i col·lectius que vulguessin
donar a conèixer alguna cosa ref-
erent a les seves lluites; hi van par-
ticipar entre d'altres en Juanjo
Álvarez (pare de Pedro Álvarez),
membres de la campanya del

kubotan i gent de diversos barris.
En paral·lel a tot això, a l'Ateneu
Llibertari del Casc Antic s'anaven
passant diferents documentals
sobre lluites barrials i socials. Ja al
vespre un concert a la plaça va
donar per finalitzada la jornada,
que en els seus moments va arrib-
ar a comgregar prop de 200 per-
sones. A destacar, l'ambient i caire
de l'esdeveniment, d'un Forat
reivindicat com espai de lluita i
resistència a l'especulació, pres
per la gent, sense permisos munic-
ipals; com bé deia una pancarta:
"Aquest esapi ara seria un
pàrquing si no fos per la lluita". 
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Memòria històrica

SANT ANDREU DEL PALOMAR.- Un cen-
tenar de persones es van con-
gregar el passat dissabte 17
d'octubre a la plaça del
Comerç de Sant Andreu de
Palomar per tal de retre home-
natge a Jordi Martínez de Foix,
andreuenc, independentista i
comunista assassinat durant
l’anomenada transició
espanyola. Amb la presència
de tota la seva família i una
gran quantitat d’amigues i
companyes, l’acte organitzat

per l’Assemblea d’Endavant
Sant Andreu-Nou Barris serví
per recordar totes aquelles
persones que han mort en la
seva lluita per la independèn-
cia i el socialisme als Països
Catalans.
Enguany, era el cinquè cop
conscecutiu que l’Assemblea
local organitzava l’acte, que
ho va fer en col·laboració amb
La Trinxera, igual que l’any pas-
sat. 
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EL PRAT/BAIX LLOBREGAT.- El proper
dijous 22 d’octubre a les 10 del
matí finalitza el termini donat pel
jutjat número 5 del Prat de
Llobregat per que abandonem
voluntàriament el KOP-Alta
Tensió. Hauran de venir a fer-nos
fora. Convoquem a tota la gent
que s’hi vulgui solidaritzar i evitar
el desallotjament d’aquest espai
alliberat a concentrar-se a les 9
del matí al davant del Kasal.
Fa més de sis anys, el 25 de
gener de 2003, un centenar de
persones vem okupar la central
elèctrica de FECSA-Endesa del
Prat de Llobregat. En aquests
anys ha estat molt el treball per
donar vida a aquest espai i
incomptables les activitats i ini-
ciatives culturals obertes a la
població endegades per nom-
broses persones i col•lectius del
Prat i de molts altres llocs. Fa
quinze anys que l’okupació és
present al Prat com una eina per
buscar alternatives al camí que
ens volen marcar. (...)
Avui, com ahir, les problemà-
tiques, necessitats i inquietuds
continuen sent les mateixes: dret
a l’habitatge, espais autoges-
tionats on organitzar lliurement
les nostres vides, necessitat de
lluitar i desobeir un sistema en
que no creiem. (...) 
El passat 23 d’abril tots els
esforços d’aquests anys queden
vistos per sentència sense que ni
tan sols exercíssim un altre
suposat dret denominat de
“defensa”. Simplement no exis-
teix perquè no disposem de din-
ers per tenir-lo. Una justícia
coherent amb una lògica capi-
talista irracional. Ens han aplicat
una llei hipotecària a mida dels
que ens volen hipotecar les

vides. Intent d’atracament amb
tota la seva constitució avalant-
ho. Mai hem cregut en la seva
justícia però es demostra que ni
ells mateixos creuen. Cada veg-
ada queda més despullada,
més en evidència. Sense diners
no hi ha dret a la “defensa”. Així
de simple. Ja ni s’amaguen en
guardar les aparences, ja ni s’ar-
risquen a que qualsevol legitimi-
tat pugui guanyar la seva legali-
tat per una de les seves escletx-
es. Tot i que intenten tapar-les
sempre sortiran unes altres i allà
estarem per escolar-nos. Diners
que, per suposat, si que té una
multinacional com Fecsa-
Endesa, que tot i dir-se propi-
etària havia abandonat aquest
espai durant molts anys. Ara
només el volen per enderrocar-
lo i guanyar més diners del solar
que en quedi. (...) Hem cregut
en el nostre treball, en la nostra
capacitat d’organització i en
l’idea de que nosaltres podem
gestionar lliurement les nostres
vides. Alliberar espais on apren-
dre del nostre esforç, resoldre els
nostres conflictes, treballar per
construir alternatives i dissidèn-
cies, superar les nostres con-
tradiccions per nosaltres
mateixos, defugir els seus interes-
sos partidistes, econòmics i
estatals. Sabem que podem. 
S’equivoquen els que pensen
que tot el que construïm es
tanca en quatre paretS. (...)
Continuarem difonent la idea i
recolzant-nos entre tots aquells
que lluitem perquè un dia la vos-
tra lògica il•lògica es vegi
despullada i s’entengui que real-
ment vosaltres i el vostre sistema
és el problema.
Ass del KOP Alta tensió 20/10/09

CONCENTRACIÓ EL DIJOUS 22 D’OCTUBRE AL MATÍ DAVANT L’ESPAI
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Col·lectius i contrainformació

BARCELONA.- El passat dissabte 7
d'octubre, unes  400 persones es
van manifestar pels carrers del
centre de Barcelona en la primera
mani d'alliberament transsexual,
transgènere i intersexual. Aquesta
marxa es va dur a terme per a
denunciar el fet que la OMS con-
sidera la transsexualitat i el trans-
generisme com a patologies men-
tals, classificant-los sota el terme
de “Trastorns de la Identitat
Gènere? a la Classificació Inter-
nacional de Malalties. Aquesta
classificació de malalties és el
model de referència dels profes-
sionals de la salut mental de tots els
Estats. Tal i com expliquen en el
manifest, les persones trans d'arreu
del món es veuen obligades a
passar per equips oficials de
psiquiatres que avaluen la seva
identitat de gènere tant per

accedir a tractaments hormonals
com al canvi de nom i sexe als
documents oficials. L’Estat
Espanyol assumeix aquesta defini-
ció psiquiàtrica amb la recent-
ment aprovada “llei d’identitat de
gènere" que obliga a obtenir un
diagnòstic de “disfòria de gènere"
per tal de poder canviar el nom i la
menció de sexe en els documents
oficials, excloent a menors de 18
anys, inmigrants i discapacitats
psíquics. Pensen que ara que la
Classificació Internacional de
Malaties està en procés de revisió
és el moment de lluitar per a que
es retiri el “Trastorn de la Identitat
de Gènere" d’aquest manual, de
la mateixa manera que l’any 1990
l’homosexualitat va deixar de con-
siderar-se una malaltia en aquesta
classificació.       Guerrilla Travolaka 
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