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Els fets del 4F del 2006

L'arquebisbe de Granada ha afirmat que si una mare és cap aç d’abort ar, l'home té autorit at per a fer el que vulgui amb ella i amb el seu cos.

5 anys sense en Roger

GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL.- Rodri-
go Lanza va entrar de nou a la
presó el passat 28 de desembre
i ho va fer al centre penitenciari
Quatre Camins, per complir la
resta de condemna imposada
arran dels fets del carrer Sant
Pere Més Baix del 2006.
Recordem que durant la matina-
da del 4 de febrer de 2006 es van
produir uns confusos incidents a
la porta d'un local  okupat de
Barcelona on s'hi celebrava una
festa, amb el resultat d'un guàr-
dia urbà greument ferit que
roman en coma. Van resultar
detingudes tres persones que
sempre han al·legat que no
tenien res a veure amb els fets i
que van tenir la mala sort de pas-
sar per allà en aquell moment.

L'ajuntament va canviar d'un dia
per l'altre la versió que donava
dels fets; testimonis i peritatges
resultaven contradictoris, i el judi-
ci va estar farcit d'irregularitats.
Rodrigo Lanza, un dels acusats,
després de passar dos anys en
presó preventiva, va ser declarat
culpable al judici i va ingressar a
presó ara fa quinze dies. 

Nou vídeo dels fets
El grup de suport ha editat un
vídeo on el mateix Rodrigo expli-
ca, poc abans del seu ingrés a
presó, la història que viscut.
Podeu visualitzar-lo a través de
l'enllaç al blog.
http://absoluciondetenidos4f
.blogspot.com
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INGRESSA A QUATRE CAMINS PER COMPLIR LA RESTA DE LA CONDEMNA

Rodrigo Lanza a la presóRodrigo Lanza a la presó
des del 28 de desembredes del 28 de desembre

EL CABANYAL/VALÈNCIA.- La Plata-
forma "Salvem el Cabanyal"
va fer la setmana passada
una crida a la resistència ciu-
tadana per impedir la destruc-
ció del barri pesquer de la ciu-
tat de València. L'acció que
proposen els membres de la
plataforma consistiria en
"abraçar les cases" i es por-
taria a terme en cas de que el
govern municipal, encap-
çalat per Rita Barberà del PP,
ordenès continuar amb els
enderrocs, tal i com va
començar a porta a terme
amb l'empresa Cabanyal
2010 S.A. 

Enderrocs denunciats
El passat 4 de gener el Ministeri
de Cultura va ordenar paral-
itzar aquest enderrocs com-
plint una setència del Tribunal
Suprem de 25 de maig del 09,
que avalada per diversos
informes, demanava al
Ministeri de pronunciar-se
sobre l'expoliament d'aquest
barri. La continuïtat dels
enderrocaments estaria
suposadament amparada per
un Decret Llei dictat pel
Consell valencià desprès de
que es coneguès la decisió
ministerial.
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ELS ENDERROCS CONTINUENTOTI LADENÚNCIADELMINISTERI DE CULTURA

Crida a la resistència Crida a la resistència 
ciutciut adana a El Cabanyaladana a El Cabanyal

Denúncia dels enderrocament s al barri històric de El Cabanyal.

Antiracisme

ES NEGAA EMPADRONAR A PERSONES EN SITUACIÓ IL·LEGALA L’ESTAT

El consistori de VEl consistori de V ic contra laic contra la
població immigrantpoblació immigrant

VIC/OSONA.-L'ajuntament de la
ciutat de Vic ha pres la decisió
de negar-se a empadronar els
immigrants que no tinguin el
permís de residència. 
Fins ara, a pràcticament tots
els municipis, la pràctica
habitual és empadronar
tothom que hi visqui i que ho
demani, però cal recordar
que la darrera reforma de la
Llei d'Estran-geria, que acaba
d'entrar en vigor, impedeix
precisament de fer això, i fins i
tot preveu la possibilitat de
sancionar els funcionaris
municipals que empadronin
una persona en situació irreg-
ular. 
A partir d'ara, quan una per-
sona immigrant s'hi vulgui
empadronar, li demanaran el
permís de residència. En cas
de no tenir-lo, disposarà de
tres mesos per a presentar-lo,
al termini dels quals, si no ho
ha fet, serà denunciat a la
Policia Nacional, que és qui té
les competències d'estrange-
ria i podria obrir un expedient
d'expulsió. Cal recordar que la
decisió presa correspon als
tres partits que governen l'a-
juntament: CiU, ERC i PSC. A la
nota de premsa feta pública
pel consistori de Vic, s'explica

que aquesta mesura pretén
"garantir la legalitat de tothom
que viu a la ciutat" i es presen-
ta envoltada amb la retòrica
políticament correcta de
recordar-nos que Vic és una
"ciutat d'acollida". 
També s'hi diu que aquesta
normativa no vulnera cap
dret de la població, però aquí
rau precisament el quid de la
qüestió. Encara que no hi
hagués denúncia a la policia i
amenaça d'expulsió, el fet de
no estar empadronat té greus
conseqüències pel que fa a la
impossibilitat de rebre ajuts
socials i, sobretot, perquè
sense empadronament no es
pot tenir accés als serveis san-
itaris ni es pot matricular la
canalla a cap escola. De
manera que una possible con-
seqüència futura d'aquesta
mesura podria ser la de tenir a
Vic una certa quantitat de
població infantil que ni pot
anar al metge ni pot anar a
l'escola. 
I d'això l'Ajuntament en diu, a
la seva nota de premsa, «vetl-
lar per garantir el correcte
empadronament de persones
nouvingudes» i que «en cap
cas es vulnera res».
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Amadeu Casellas iniciarà Amadeu Casellas iniciarà 
una nova vaga de famuna nova vaga de fam

BARCELONA.- Abans d’acabar
l’any, el pres anarquista
Amadeu Casellas va anunciar al
seu grup de suport i a través de
diverses cartes, que volia reem-
prendre la vaga de fam. Tal
com ell explica, es troba bé i se
sent fort per emprendre una

nova lluita per la seva llibertat. 
La propera vaga de fam
començarà a partir del 20 de
gener.  Alhora, el 23 de gener
s’ha convocat un espectacle
multidisciplinar amb múltiples
grups a l’Ateneu Popular 9Barris.
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Llibertat Amadeu Casellas


