
BARCELONA.- El Ministeri Fiscal ha
demanat per en Jona 8 anys de
presó i una pena multa de més
de 3000 euros sota les acusacions
finals de manifestació il.lícita, des-
ordres públics i atemptat a l'au-
toritat. Els fets van tenir lloc el 5
d'octubre del 2006, en una mani-
festació organitzada pels veïns
del Forat de la Vergonya. Uns dies
enrera sense previ avís i evitant
qualsevol tipus de diàleg, les
màquines de l'empresa contrac-
tada per l'Ajuntament van
acabar entrant al barri per destru-

ir tot el que s'havia fet a la plaça
els últims 6 anys. Una setmana
després dels fets, el 13 d'octubre
de 2006, els Mossos d'Esquadra
van procedir a la detenció d'en
Jona. La seva estada als cala-
bossos de la comissaria de les
Corts va ser totalment vexatòria ja
que va estar despullat aguantant
tota mena d'agressions verbals.El
van acusar de llançar coets con-
tra la policia i li van atribuir delictes
de desordres públics, danys i
atemptat a l'autoritat.
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L’AJUNTAMENT DESALLOTJA ELS JOVES EL MATEIX DIA DE L’OKUPACIÓ

OkupOkup ació i desallotjamentació i desallotjament
d'un nou CSO a Td'un nou CSO a T errassaerrassa

TERRASSA.- Aquest passat dilluns
29 de març va ser okupat un
antic complex de fàbriques
enmig de la ciutat que estan
en complet abandó a mans
de l’Ajuntament. L’espai va
ser alliberat per l’assemblea
JA (Jovent per l’Autogestió),
al matí i el desallotjament es
va produir en mans de la poli-
cia municipal de Terrassa a
quarts de nou del vespre del
mateix dia. El projecte era
crear un espai autogestionat
de confluència cultural,
social, política i lúdica a la ciu-
tat, obert a la creació de nous
projectes i activitats pel
jovent, que la ciutat no ofer-
eix, i alhora lluny de la lògica
consumista, institucionalista i

especulativa. És una vergonya
que l’ajuntament tingui aquell
espai en complet abandó
quan hi ha manca d’espais
públics i socials i manca
d’habitatges. Convoquen una
roda de premsa dimecres 30
de març a les 12 hores davant
l’ajuntament de Terrassa per
explicar com es va produir el
desallotjament i per a explicar
la postura de la assemblea
davant la resposta de l’ajun-
tament i la seva policia munic-
ipal.
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LLEIDA.- Una trentena de per-
sones es van concentrar dime-
cres passat davant de la sub-
delegació del govern per
mostrar la seva oposició a la
visita que han realitzat avui els
monarques espanyols a Lleida
en motiu de la reinauguració
de la Llotja.
Tot i el caràcter pacífic de la
concentració, els Mossos
d'Esquadra van reaccionar
desmesuradament encapsu-
lant la concentració i barrant
el pas als manifestants, a més
d'impedir l'entrada i la sortida

de gent a la concentració. Al
finalitzar la concentració, un
grup de mossos de paisà van
seguir a les persones manifes-
tants i van procedir a la identi-
ficació d'una d'elles. Durant
tota la concentració es va
cridar contra la monarquia i
l'actitud de vassallatge que
mostra constantment el PSC
convidant als reis a esdeveni-
ments d'aquest tipus, a més
de crits contra els Mossos
d'Esquadra.
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SALAMANCA.- Des de fa unes set-
manes es va decidir okupar un
nou centre social el "Salvaje
Oeste", per a poder donar
cabuda a totes les activitats cul-
turals i socials de la capital
salmantina. El treball del que
parteix qualsevol CSO és molt
dur, són necessàries nombroses
assemblees i discussions sobre
l'organizació per a poder oku-
par un espai. Però aqui no
acaba el treball, encara ens
queda molt per davant per a

aconseguir que aquest espai
s'estabilitzi com un CSO de refer-
ència a la ciutat i romangui
obert durant un període llarg de
temps. Això últim és, potser,la
gran assignatura pendent del
moviment social salmantí. Per a
poder evitar un ràpid desallotja-
ment es demana col·laboració,
suport i difusió per a aquest nou
centre.
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Contra-Infos 30/3/10

S'inaugura el nou CentreS'inaugura el nou Centre
Social OkupSocial Okup at a Salamancaat a Salamanca

Okupació i Centres Socials
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Vallcarca.- El mes de març
acava a Vallcarca amb 6
desallotjaments, més de 30 per-
sones sense casa i 4 solars nous.
El passat dimecres 17 de març
es van desallotjar 3 vivendes al
carrer Mare de Déu del Coll. El
desplegament policial va ser
intens i s'hi van quedar tot el dia.
El dimecres 24 de març va ser
desallotjat el Segon Assalt. Si
feien menjadors i sopadors
cada dia i era el punt de troba-
da del barri. L'endemà al matí
dia 25 la guardia urbana va
desallotjar una altra vivenda,
també al carrer Mare de Déu
del coll. L'endemà divendres 26
de març es va okupar un nou
centre social, el Quart Assalt per

tal de reubicar la cuina i els
menjadors populars. El diu-
menge es van fer unes paelles
al descampat on abans hi
havien els horts col.lectius. Però
el dilluns al matí el Quart Assalt
també es va desllotjar. Queden
un munt de vivendes i l'espai del
Tercer Assalt, que s'utilitza de
local per assajar tant musica
com teatre, per ballar salsa i per
reunir-se. Vallcarca segueix viva
tot i que sembla que
l'Ajuntament ha posat la directa
per arrassar tot el barri i imposar
definitivament el seu pla
urbanístic. 
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BARCELONA.- El passat dimecres
24 de març, durant el partit
del Barça contra l'Osasuna
que és va disputar al Camp
Nou, un grup de joves van
penjar diverses banderoles,
com fan habitualment als par-
tits de futbol, amb diferents
reivindicacions. Entre elles hi
havia dos estelades, una ban-
derola contra el cementeri
nuclear i una última que recla-
mava la veritat sobre la mort
del basc Jon Anza, concreta-
ment posava "JON ANZA, QUE
LI HEU FET? prou terrorisme d'e-
stat!" acompanyat de la silue-
ta de la seva cara. Als vint
minuts d'iniciar-se el partit, van
arribar uns deu vigilants de
seguretat que van arrancar la
banderola de Jon, i van
obligar als joves a despenjar
les altres i a acompanyar-los,
segons ells, per no estar assen-
tats a les seves localitats. En
arribar als passadissos d'accés
a la grada, els esperaven una

vintena d'agents de la
Brigada Mòbil dels Mossos
d'Esquadra que els van treure
els joves del camp, i els van
retenir una hora més. A partir
d'aquell moment la situació
va canviar, i el motiu de la
retenció va passar a ser la
banderola de Jon Anza.
Durant aquest temps, els van
tornar a registrar i identificar,
aquest cop d'una manera
més violenta i amb intimida-
cions constants que buscaven
l'humiliació i la provocació.
Finalment, els mossos van
posar una denúncia als joves
per «portar una pancarta que
exalta la violència» segons
deia textualment l'acta poli-
cial. La policia autonòmica és
va negar a entregar-li una
còpia al denunciat,tot i que
va firmar-la.
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C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

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


