
LES CORTS/BARCELONA.- Aquest cap
de setmana el col·lectiu Salvem la
Colònia ha convocat unes jor-
nades amb el nom de Pla R. La
intenció era rehabilitar la Colonia
que s'ha anat deteriorant per la
deixadesa de l'Ajuntament i
l'Incasol, amb l'amenaça d'expul-
sió per la gent que hi viu.
Actualment s'està a l'espera del
desenvolupament de la primera
fase, amb el reallotjament de
desenes de famílies i l'enderroc de
les cases un cop buides.  La jorna-
da pretenia dignificar les parts més
abandonades, rehabilitant
façanes i parterres amb arbres i
acabar amb la celebració d'una
calçotada i més activitats. Però a
la regidora del Districte  Montserrat
Sánchez semblava encaparrada
en no permetre en no permetre un
acte 'tan alterador de l'ordre
públic' i va decidir tenir tot el cap
de setmana un dispositiu policial
per controlar qualsevol mínim
moviment dins de la colònia. Així,
des del dissabte 20 a les 7 del matí,
es van poder començar a sentir els
primers enviats de municipals
passejant-se per la colònia i no van
marxar, fins la nit del diumenge 21.
Van arrencar tots els cartells de
difusió de l'acte i un cop la gent es
va anar juntant i començant a tre-
ballar van començar els prob-

lemes i les amenaces. Tot i així en
moments sense presència policial
els veïns van fer les feines de pinta-
da de façanes. Diumenge aug-
menten les provocacions. 

Calçots versus porres
Diumenge al matí amb activitats
píbliques convocades la presència
policial era més gran i van dir que
no deixarien treure res al carrer. A
l'hora dels calçots, van aparèixer
els antidisturbis UPAs que van tallar
l'àpat en sec. Un nou intent va ser
reprimit per una nova inbcursió de
30 antidisturbis que seguien 'ordres
expreses' del districte. Finalment es
van retirar sota els crits veïnals de
"tenir cadires al carrer no és cap

delicte" o "cap cadira és il.legal".
Desde el col.lectiu de la Colónia
insisteixen en que no necessiten
demanar permisos ni autoritza-
cions per fer el que sempre han fet,
sortir amb les cadires i gaudir dels
carrers del seu barri. "A la
Barcelona, marca registrada i de
disseny, la llibertat d'expressió està
restringida per a les grans empreses
que poden fer i desfer els actes
que els hi vinguin en gana, mentre
es reprimeix un acte popular i
inofensiu com el de diumenge" i es
preguntaven quin preu te un dis-
positiu policial d'aquesta magni-
tud.

Salvem la colònia 
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Alfonso llibertat

DUES PERSONES ES PENGEN DEL PONT DE LA PLAÇA CERDÀ

LL’Alfonso rep l’ordre d’ingressar’Alfonso rep l’ordre d’ingressar
immediatimmediat ament a la presóament a la presó

BARCELONA.- Aquest dimarts a les
7:30h del matí, dues persones
s'han penjat del pont que està
davant de la "Ciutat de la Justícia"
a la plaça Cerdà on unes 30 per-
sones més es concentraven per
donar suport i difusió a l'acció que
es portava a terme. Les dues per-
sones penjades han desplegat
unes pancartes on es podia lle-
gir:¿Tres anys de presó per defen-
sar-se d'una agressió?' i 'Llibertat
Alfonso, l'autodefensa no és cap
delicte'. 
A l'acció a la plaça Cerdà els
mossos han identificat a totes les
persones que donaven suport a
l'acció i han detingut a les dos
activistes que penjaven del pont
al tancament de la edició sortien
en llibretat les detingudes a la
comisaria de les Corts on desde
les 17 hores esta convocada una
concentració en suport a les
detingudes.En marcat en la ma
teixa reivindicació de "No
donarem el nostre braç a tòrcer
fins que l'Alfonso sigui lliure" el dis-
abte 20 de març del 2010, un grup
de persones solidàries amb
l'Alfonso s'han concentrat davant
la seu del “Memorial
Democràtic”, durant la inaugu-
ració d'aquesta. L'edifici està ubi-
cat a l'antiga seu del
Departament d'Interior situada a

la Via Laietana 69. 
Durant la concentració, s'ha tallat
la Via Laietana més de 45 minuts,
s'ha estat cridant per la llibertat de
l'Alfonso i quan s'ha intentat entrar
dins la seu, els guàrdies de
Seguretat i els Mossos d'Esquadra
han impedit l'accés a base d'em-
pentes".Quan han arribat els
antidisturbis dels Mossos
d'Esquadra, han fet un cordó poli-
cial davant la porta per impedir
l'entrada de les manifestants.Un
cop finalitzada la concentració,
els Mossos d'Esquadra han practi-
cat diverses identificacions i fins i
tot han causat danys a dos mani-
festants quan els han atropellat
amb el seu vehicle per tal d'identi-
ficar-los.Pretenen amb aquesta
inauguració que ens creguem
que la repressió era cosa del fran-
quisme?Paral·lelament a les
accions de difusió al carrer, avui
dimarts 23 de març s'esgotava l'ul-
tim intent jurídic per aturar l'immi-
nent ingrés a presó per l'Alfonso
amb la presentació de l'indult
que, automàticament hauria de
parar l'ingrés a presó. La sorpresa
ha estat quan des de jutjats els
han comunicat que l'ingrés havia
de fer-se efectiu avui mateix ja
que demà el tornarien a posar en
cerca i captura.
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El 21 de març é el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia en memòria d’uns esdeveniment s tràgics ocorregut s durant el règim l’Ap artheid .

Veïnat contra l’especulació

48 HORES DE PRESÈNCIA POLICIAL PER UNA CONVOCATÒRIA DE REHABILITACIÓ

AntiavalotAntiavalot s de la guàrdia urbana impedeixens de la guàrdia urbana impedeixen
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MANIFESTACIÓALABARCELONETA

500 persones500 persones
rebutgen el Plarebutgen el Pla
dels dels AscensorsAscensors
BARCELONETA/BCN.- Aquest passat
dissabte 20 els carrers del barri
de la barceloneta es van omplir
de veïns i veïnes en una nova
demanda d'aturar definitiva-
ment el 'pla dels ascensors'. Les
500 persones que van recórrer
els carrers del barri també vam
exigir que els barris siguin per a la
gent que hi viu i no una porció
de la ciutat venuda al turisme.La
jornada va començar ben
aviat. Els veïns han fet una boti-
farrada per recordar que grà-
cies a la movilització veïnal el
"pla dels ascensors" està aturat
políticament; la botifarrada va
donar pas a la manifestació
amb 500 veïns, entre ells els
pares i mares del C.E.I.P
Mediterrània, els alumnes del
qual porten tres anys en barra-
cons. A la Plaça de La
Barceloneta, es va fer una
exposició amb veus en primera
persona dels problemes del barri.
Després la manifestació sortia
cap a Plaça Sant Jaume sota
càntics com "és el nostre barri i no
un pastís immobiliari" o "més
col·legis i menys hotels". Allà es
donava per acabada recordant
les expulsions de veïns del barri.
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