
Veïnat contra l’especulació

BARÓ DE VIVER/BARCELONA.-Una vin-
tena de famílies sense recursos
han ocupat diversos pisos situats
al carrer Tiana i Via Trajana.
Aquests pisos feia anys que
estaven buits tot i ser de protecció
oficial (VPO) i són propietat del
patronat de l'Habitatge. Farts de
la negligència de l’administració
que els condemna al carrer i la
desesperació han decidit actuar i
donar patada a la porta.
Aquesta és una pràctica duta a
terme, també, en d’altres llocs de
Sant Andreu, ja que anys enrere

també es va fer en algunes zones
de les cases barates del Bon
Pastor.A Bará de Viver la situació
és curiosa: les despeses comu-
nitàries es divideixen entre les
cases habitades legalment, és a
dir, aquestes han de pagar la part
proporcional de les cases buides i
les habitades no legalment. Però
el Patronat no deixa que aque-
stes últimes paguin perquè seria
reconèixer de facto que hi viuen.
Més informació:
http://eixida.wordpress.com 
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SANTA COLOMA DE GRAMANET/
BARCELONÈS.- L’assemblea realitza-
da per la Plataforma per a la
defensa de la Serra de Marina i
Can Zam a Can Sisteré el passat
dijous 29 d’octubre va tenir per
objecte facilitar informació actual-
itzada sobre els conflictes i reivindi-
cacions que van motivar la mani-
festació del dia 18 de juny de 2009
on es demanava la dimissió de
Bartomeu Muñoz.En aquesta
assemblea també es va tractar el
Pla de treball de l’any i, a la vista
dels greus fets esdevinguts a
l’Ajuntament, es va acordar per
unanimitat redactar el present
escrit i traslladar-ho a la resta d’en-
titats de Santa Coloma i a la ciu-
tadania en general."Fa pocs dies
s’ha conegut l’empresonament
incondicional del fins ara alcalde
de la ciutat, Bartomeu Muñoz, i del
fins ara tinent d’alcalde i regidor
d’Urbanisme, Manuel Dobarco,
imputats per diversos delictes de
corrupció. Les entitats sotasignats

hem decidit convocar a tota la
ciutadania a participar en la man-
ifestació pel dijous 5 de novembre
de 2009 que sortirà a les 19 hores
de la plaça de la Vila i recorrerà els
carrers de la ciutat sota el lema:
Fora polítics corruptes! Ara, el
poble!Alhora també ens adherim
a les següents propostes: Dissolució
del Consistori per regeneració
democràtica i nomenament, per
part de qui correspongui, d’una
junta gestora fins a les properes
eleccions municipals. Aturament
immediat i establiment d’una
moratòria de totes les obres i pro-
jectes en execució i en fase de
planejament, especialment dels
que estan sota sospita.Publicació
de les declaracions de patrimoni
que per Llei van fer els membres
d’aquest consistori quan van
accedir al seu càrrec i compara-
ció d’aquestes amb la seva
situació patrimonial actual.
Plataforma per la Defensa de la
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COMARQUES.- Que la crisi l'estem
pagant els treballadors i trebal-
ladores en tenim evidències cada
dia. Ja som més de 650.000 trebal-
ladors en atur a Catalunya i hi ha
més de 100.000 famílies que tenen
tots els membres a l'atur. Pensem
que la única sortida és la lluita des de
baix. L'oposició frontal als ERO i a la
destrucció dels llocs de treball.
Ajuntar tots els conflictes per poder
fer pressió conjuntament. És per tot
això que hem convocat una marxa
que uneixi persones en atur i afec-
tades pels acomiadaments. Unitat
entre tots els treballadors i trebal-
ladores que no som qui hem creat
aquesta crisi ni qui l'ha de pagar.

Per tot això que demanem:
- Prohibició d'acomiadaments.
Nacionalització sense indemnització
de les grans empreses que tanquin i
reobertura sota control dels trebal-
ladors i associacions.
- Readmissió dels acomiadats pels
ERO fraudulents.
- Reducció dràstica de la jornada
laboral sense reduccions salarials.
- Prestació d'atur indefinida fins a la
recol·locació efectiva.
- Bosses de treball rotatives i transpar-
ents, sense discriminació i cogestion-
ades per ajuntaments, assemblees
d'aturats i associacions de veïns.

Marxa contra l'atur i els 
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Barcelona.- Avui dimarts 3 de
novembre estava previst celebrar el
primer dels judicis que s'han de dur a
terme les setmanes properes. ERC
ha decidit retirar l'acusació de
deslluïment de béns immobles que
havia interposat contra nou estudi-
ants arran d'unes pintades
aparegudes a la seva seu durant
una acció simbòlica el 28 d'abril pas-
sat. La Fiscalia espanyola però, lluny
de tancar el cas, ha decidit passar
l'acusació de faltes a delicte perquè
li consta que durant aquesta acció
es va trencar una porta, pel que el
judici s'ha posposat. Aquest era el
primer dels judicis previstos per aque-
sts mesos vinents a més d'un cente-
nar d'estudiants de diverses universi-
tats. Tots ells estan acusats d'haver
participat en les mobilitzacions con-
tràries al procés de Bolonya que van
portar-se a terme el curs passat.
Per altra banda, el passat 7 d'oc-
tubre, l'equip de govern d'aquesta

universitat va fer pública la seva neg-
ativa a celebrar com cada any la
tradicional festa major.
L'anulació de la festa major, sumant-
hi la reducció de l'ajut per a col·lec-
tius que fa la UAB provocarà una
greu crisis a la majoria de col·lectius.
És per això que des de les estudiants
exigim: * Un replantejament de l'es-
tratègia de l'equip de govern.* Un
nou programa d'ajuts per a Col·lec-
tius, equitatiu i responsable, que per-
meti als més de 80 col·lectius no
dependre econòmicament de la
festa Major. * Un canvi de rumb de
les institucions universitàries que per-
meti una participació més oberta i
democràtica. I és per això que,
després de les diverses reunions real-
itzades amb l'administració de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
hem decidit tirar endavant una
nova festa major, aquesta vegada
autogestionada en la seva totalitat. 
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CLOT/BARCELONA.- Després del desal-
lotjament de Vilakula el passat
dimarts on els mossos van entrar
il.legalment per la vivenda d'abaix
on viu la Rosa, aquesta veïna que
pateix mobbing tornava a patir la
violència de la propietat quan uns
obrers van començar a rebentar la
part de dalt, Vilakula, acabada de
desallotjar. La Guardia Urbana va
al·legar que el propietari tenia el per-
mis per fer-ho, ja que després d'un
desallotjament pots fer obres
menors. Dos dies més tard, dijous, s'a-
conseguien aturar les 'obres' després
d'una denúncia al jutge de guàrdia.
Vilakual va quedar totalment mutila-
da i inhabitable.A continuació
reproduim part d'un comunicat
sobre el dia del desallotjament: "Per
això, hem reaccionat al desallotja-
ment de la casa okupada Vila Kula,

que portava 6 anys okupada i ha
marcat el novè desallotjament a
Barcelona durant el mes d'octubre.
A les 8 de la matinada, durant el
desallotjament, vam cremar con-
tenidors per tancar parcialment els
carrers València i Passeig Maragall,
als dos costats del massiu dispositiu
policial i totes les secretes que es
trobaven a la zona per prevenir una
resposta així. Hem de riure particular-
ment del grup d'urbans amb motos
que estaven una illa lluny d'un dels
incendis, que no van poder aturar-
nos.Durant la nit, hem trencat els
vidres d'un banc al c/Rogent, a
prop de la casa desallotjada i hem
atacat el districte de St. Martí amb
bombes de pintura malgrat els dos
polis que es trobaven a dins. Perquè
viure és resistir i obeïr és morir."
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DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS D’11 A 13H

Oficina d’Okup ació a Barcelona 

SANT VICENÇ DELS HORTS.-
L'Ajuntament (socialistes i partit
popular), encapçalats pel sr.
Carlos Cháfer i l'Alcaldessa
Amparo Piqueras s'ha querel-
lat contra l'Assem-blea Popular
Contra la Pujada Abusiva
d'Impostos. Després de dos
anys de lluita en contra de la
pujada abusiva dels impostos
(més d'un 300% el 2008) han
intentat fer oïdes sordes a les
reivindicacions plantejades
per l'Assemblea Popular a
pesar d'estar protegides per
més de 6000 signatures ciu-
tadanes.  Han intentat con-
tínuament impedir els actes
convocats per l'Assemblea

(reunions, concentracions i
manifestacions), posant traves
perquè es poguessin realitzar.
Han negat contínuament el
diàleg i la recerca de solucions
a aquesta injustificada pujada
d'impostos. 
Malgrat tots aquests intents la
lluita continua. Des de l'Assem-
blea Popular contra la pujada
d'Impostos de Sant Vicenç
dels Horts, fem una crida a
totes les organitzacions,
col·lectius, moviments socials i
persones diverses a mostrar la
seva solidaritat amb els com-
panys i companyes imputades
de l'Assemblea.  

Contra-Infos 3/11/09

L’AJUNTAMENTDENUNCIAL’ASSEMBLEAPOPULARPELCONFLICTEDELSIMPOSTOS

Querella contra una lluitQuerella contra una lluit a veïnal a veïnal 
a Sant Va Sant Vicenç dels Horticenç dels Hort ss


