
MADRID.- Dilluns de la setmana
passada era desallotjat a
Madrid el "Patio Maravillas",
tot i això l'ajuntament de la
ciutat asegurava que mante-
nia obertes les conversacions
amb el col.lectiu que gestion-
ava aquest centre social oku-
pat, ja que el consistori no
tenia res a veure amb el
desallotjament. 
Segons l'ajuntament de la
ciutat els han ofert la possibil-
itat de traslladar-se a alguna
"parcela municipal" ja que
urbasnisme no té cap
immoble a disposició, tal i
com demanen els menbres
de l'assemblea del centre
social. 
Dotze hores després des del
seu desallotjament del carrer
Acuerdo, el Patio Maravillas

inaugurava una nova seu al
Carrer Pez número 21.
Acompanyats per les 1500
persones que es concentra-
ven pacíficament a l’espera
de la resolució final a la Plaça
del 2 de Maig. 
L'edifici abandonat durant
diversos anys, pertanyia a una
immobiliària que es troba en
situació de fallida, quedant
l'immoble en una situació
d'embargament judicial. 
El Patio Maravillas continuarà
amb les negociacions amb
l'ajuntament  provant de tro-
bar una solució ‘legal’ per al
projecte mantenint les activi-
tats que ja venia realitzant el
Patio Maravillas a la seva
antiga seu. 
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EL PATIO MARAVILLAS CONTINUA INSTAL·LATA MADRID AL CARRER PEZ

Desallotjament del ‘Patio’Desallotjament del ‘Patio’ ii
okupokup ació d’un nou espació d’un nou esp aiai

Okupació i centres socials

L’ESPAI DEL CARRER MURO DE LOS NAVARROS ERA UN ANTIC TALLER

El CSOAEl CSOA La Huelga és el nouLa Huelga és el nou
espespai okupai okup at a Sevillaat a Sevilla

SEVILLA.- Un nou espai alliberat
s'ha obert a la ciutat de Sevilla,
aquest centre social okupat
autogestionat l'han anomenat
"La Huelga". Està situat al carrer
Muro de los Navarros nº38, és un
antic taller que portava anys
abandonat. El passat dia 9 es va

celebrar la primera jornada de
portes obertes que va servir
perque persones i col.lectius
afins es passesin per conèixer l'e-
spai i ajudar en la neteja i
acondicionament de l'espai.

CSOA La Huelga
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C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS D’11 A 13H

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

EUROPA.- A partir de l'1 de gener de
2010 l'Estat espanyol tindrà la
presidència de la Unió Europea
(UE). El govern de Zapatero inten-
tarà utilitzar la presidència de la
UE com una operació de màr-
queting per rellançar la seva
presidència i seguir venent la
farsa que la crisi s'ha acabat. La
crisi actual, lluny de ser una crisi
conjuntural passatgera, és una
veritable crisi sistèmica, econòmi-
ca i financera, social, ecològica i
energètica, i alimentària. No
estem al final de la crisi i el més dur
encara està per arribar. La Unió
Europea és antidemocràtica, ja
que les decisions es prenen allun-
yades de la ciutadania i sense
cap possibilitat de control
democràtic, en connivència
amb els grups de pressió proem-
presarials. 
Per tot arreu les mesures dels gov-
erns de la UE busquen que la crisi
la paguin les i els assalariats i apro-
fundeixen les polítiques neoliber-
als. La combinació entre precari-
etat, salaris de misèria, dificultats
per accedir a un habitatge
digne, que afecta de forma par-
ticular a la joventut, i l'augment
incessant de l'atur transforma la
crisi econòmica en una veritable
crisi social que deixa a l'estacada
milions de persones, amb dificul-
tats per arribar a finals de mes i
satisfer les necessitats bàsiques. 
El capitalisme depredador
destrueix el territori i és el causant
d'una crisi ecològica global, que
amenaça la pròpia supervivèn-
cia de l'espècie i que té en el
canvi climàtic la seva mani-
festació més alarmant, la política
de la Unió Europea és aprofundir
la lògica productivista de l'actual

model, el foment d'infraestruc-
tures que destrueixen el territori, i
afavoreix els intents de rellançar la
energia nuclear. Això es plasmarà
en més repressió contra la
disidència ja que la crisi i el
malestar social acumulat provo-
ca un increment les mesures
repressives per part dels Estats de
la UE i la retallada de llibertats
democràtiques bàsiques, sovint
amb el pretext de la "guerra con-
tra el terrorisme", que busquen
criminalitzar i contenir la dissidèn-
cia.
Front aquesta situació, la mobil-
ització social és imprescindible.
Només aturarem les actuals polí-
tiques amb l'autoorganització dels
sectors populars i la nostra presèn-
cia al carrer. Perquè la crisi la deix-
em de pagar les i els treballadors,
hem d'oposar-nos a les polítiques
neoliberals i trencar amb els seus
Tractats i estratègies, mobilitzant-
nos per al repartiment de la rique-
sa, del treball (a la feina i a casa),
per la defensa del medi ambient,
per la fi de qualsevol forma d'o-
pressió i discriminació per raons de
gènere, nacionalitat, ètnia i opció
sexual, i per la desmilitarització, la
pau i la solidaritat amb els pobles
de tot el món.
Per aquest motiu els col.lectius,
organitzacions i plataformes cata-
lanes que ens hem trobat a
Sabadell el 14 de novembre fem
una crida per començar a organ-
itzar una resposta a l'Europa del
capital i impulsar una àmplia vari-
etat d'iniciatives de protesta
durant aquests sis mesos, i a
organitzar-nos dia a dia i en tots
els terrenys.

Assemblees unitàries + 
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Contra l’Europa del Capital

COMENÇA LA CAMPANYA DE MOBILITZACIONS SOCIALS

«No a l’Europ«No a l’Europ a del capita del capit al, al, 
la crisi i la guerra»la crisi i la guerra»

Contra la impunitat policial

AtAtaquen una comissaria delaquen una comissaria del
barri de Los Ángeles a Madridbarri de Los Ángeles a Madrid

MADRID.- La nit de dia 24 de
desembre del 2009, va ser
atacada una comissaria al
barri de Los Ángeles, a
Villaverde, Madrid. Els autors
han difòs el següent comuni-
cat penjat al portal
Indymedia Madrid que repro-
duïm a continuació: «Per què
hem atacat una comissaria?
Perquè s'ho mereixen. Pels
seus abusos, xuleria i humilia-
cions als i les detingudes. Per
la seva  insistència en contro-
lar, video-vigilar i identificar a
la gent. 
Per la seva funció de defen-
sors armats d'un ordre social i
econòmic injust. Perquè és
fàcil i està a l'abast de qual-
sevol. Per això hem tirat

ampolles incendiàries contra
un cotxe particular de l'interi-
or del parking de la comisaria
de la policia municipal de
Puente Alcocer. Després han
arribat els cosins grans anti-
avalots; un altre dia ens
quedarem a esperar... Ens ha
alegrat molt coincidir en
aquella nit amb d'altres ger-
mans i germanes incendiàries
a Mèxic, Xile, Barcelona,
Galiza,... i fins i tot a la urbe
que ens ha tocat patir,
Madrid.
Una abraçada solidària a tots
i totes les companyes preses.
El nostre millor homenatge és
continua la lluita.»

Madrid Indymedia 
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ELS MOSSOS ELS VAN COLPEJAR I AMENAÇAR DE MORT

AMB UNA PISTOLAA LA BOCA EN UNA DETENCIÓ PER ERROR

El TEl Tribunal Suprem rebaixa laribunal Suprem rebaixa la
pena a tres mossos per torturespena a tres mossos per tortures

BARCELONA.- Al novembre de
2008, l'Audiència de Barce-
lona va condemnar a 6
Mossos per arrestar a un home
romanès i propinar-li una pallis-
sa. Segons es considera en la
sentència, durant la detenció,
Lucian P. va rebre cops per tot
el cos. 
També els mossos li van insultar,
i ni tan solament es van identi-
ficar com policies. En un
moment determinat, li van
ficar una pistola en la boca i li
van assegurar que l'anaven
matar. Per si el succés no fos
prou escabrós, l'Audiència va
considerar provat que els
mossos ho van detenir per

error, al confondre-li amb un
lladre. I, per a més inri, van
detenir a la seva núvia, que es
trobava embarassada. 
Ara però, el Tribunal Suprem
ha decidt rebaixar la condem-
na als Mossos, al.legant que no
hi va haver «acarnissament»
per part dels agents. L'alt tribu-
nal considera que no es
donen els requisits per a
aplicar l'agreujant d'acarnissa-
ment, que requereix «la
causació d'uns mals inneces-
saris, això és, aquells resultats
de l'acció que no siguin neces-
saris a la finalitat perseguida
per l'autor».             
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