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Entrevista Sebastià Girard, redactor de France 3 a Perpinyà 

El 6 de setembre, finalment, es va fer pública, la sentèn-
cia absolutòria per a vuit joves detinguts per la Brigada
d'Informació de la policia espanyola a Sants, en una
acció de protesta contra el tancament de la seu de l'em-
presa Miniwatt de la Zona Franca, propietat de la multi-
nacional LG-Philips. La jutgessa Montserrat Birulés
analitza en la sentència la detenció d'un grup de persones
vinculades als moviments socials durant una tall de tràn-
sit al barri barceloní de Sants contra el tancament de la
multinacional i emmarcada dins les jornades de lluita
convocades per la Xarxa contra els Tancaments i la
Precarietat. En acabar l'acció agents de la Brigada
d'Informació de la policia espanyola van carregar contra
els joves i en van detenir nou en diferents carrers del
barri. Tan la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat,
com el Comitè d'Empresa de Miniwatt i els mateixos
encausats han valorat molt positivament la sentència,
que consideren fruit de la campanya de solidaritat i de les
diferents mobilitzacions que s'han dut a terme amb el
lema de “Solidaritat amb els solidaris amb Miniwatt”. A
més, la Comissió Antirepressiva de Sants ha denunciat el
paper de control i repressió a la dissidència política que
porta a terme el Grup IV de la Brigada d'Informació de
la policia espanyola, i la importància d'una nova sentèn-
cia que posa en entredit les seves actuacions “il·legals”
contra diferents moviments socials.
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La commemoració de la caiguda de
Barcelona s'ha centrat en el debat de l'es-
tatut. Mentre els partits polítics institucio-
nals han aprofitat l'ocasió per plantejar les
seues propostes de reforma, l'esquerra
independentista i els moviments socials
han eixit al carrer per denunciar la farsa
dels estatuts i les seus reformes. La diada
d'enguany ha destacat perquè s’han rea-
litzat multitud d'actes arreu de les comar-
ques principatines, tot i que els principals
actes de Barcelona han estat menys con-
correguts que altres anys.
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Absolts els joves de Miniwatt

L’estatut protagonitza la
Diada del Principat

Manifestació antifeixista a Barcelona, l’any passat / Foto: Oriol Clavera

L'organització ultradretana
España 2000 s’està trobant
amb més impediments dels
previstos per fer de
València una ciutat senye-
ra per al feixisme estatal.
Els seus plans d'organitzar
una macromanifestació el
proper 12 d'octubre pels
carrers més cèntrics d'a-
questa ciutat, van ser avor-
tats parcialment gràcies a
una petició prèvia de dos
particulars d'una manifes-
tació amb similar recorre-
gut i a la mateixa hora.

Davant aquest fet, des de
la Delegació de Govern
s'ha hagut de denegar l'ac-
te previst pel partit d'extre-
ma dreta que presideix
l'empresari valencià José
Luís Roberto, propietari
de l'empresa Levantina de
Seguridad. 
Així i tot, des de la matei-
xa Delegació de Govern ja
s'ha informat a Roberto
que en cas de variar el
recorregut i l'hora se'ls
concedirà el permís.
D’altra banda, el passat

divendres 16 de setembre
van ser detingudes una
vintena de persones a dife-
rents comarques valencia-
nes vinculades a organit-
zacions d'extrema dreta.
Entre els detinguts hi ha
un empresari d'Alacant
que, segons les informa-
cions aparegudes als dife-
rents mitjans, finançaria
aquests grups amb la
venda d'armes i material
neonazi.
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Periòdic popular dels Països Catalans

Els veïns de la finca del carrer Verdi 28
del barri de Gràcia de Barcelona han
aconseguit que una sentència judicial de
l'Audiència Provincial avali que estan
vivint “un cas clar de mobbing inmobi-
liari”. Malgrat celebrar-ho, ja que pot
generar jurisprudència per altres casos,
lamenten la laxitud de la sentència que
només condemna a una multa de 360
euros a la propietat de la finca. Els veïns
van patir talls en el subministrament
d'aigua, en la llum de l'escala i en els

intèrfons entre altres coaccions com la
contractació d'un detectiu privat per
indagar aspectes de la vida privada d'un
dels inquilins.
La sentència ha arribat després del
recurs presentat a l'Audiència
Provincial ja que el jutjat d'instrucció 27
havia dictaminat el passat abril que
“existien coaccions però no es podia
considerar un cas de mobbing”.
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Una sentència judicial reconeix
el mòbbing immobiliari 
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Manifestació feixista el
12 d’octubre a València

Imatge de l’acció contra el tancament de Miniwatt


