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

Trenca les
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo
Centre Penitenciari Brians II

Carretera de Martorell a Capellades km 23
Sant Esteve Sesrovires

TRES DETINGUTS I SET FERITS QUE NECESSITAREN ATENCIÓ MÉDICA

Pallisses dels mossos Pallisses dels mossos 
a Va Viladecans iladecans 

VILADECANS/BAIX LLOBREGAT.- Aquest
passat divenndres 9 d'Abril, els
mossos d'esquadra apallissaren
vàries persones en desallotjar una
casa okupada a Viladecans. La
vivenda portava més de quince
anys en desús i abandonament,
però en el moment de destapar
l'okupació, ha aparegut el
suposat propietari, que es negà a
cap tipus de raonament o nego-
ciació amb la gent de dintre de
la casa. Els tres okupants por-
taven tres dies dins la vivenda,
però el propietari pressionà per a
un desallotjament express. El grup
de suport va tornar a intentar xer-
rar amb el propietari sota la
presència de vàries patrulles de
urbanos i mossos. Després de tres
hores de discussió i quan els oku-
pants anaven a marxar per
própia voluntat,van apareixer
quatre furgons d'antiabalots (a
més de varies patrulles més de
policia local i mossos), que han
carregarren sense cap mirament
contra la gent del carrer. Alguns
valents intentaren interceptar el
pas dels antiabalots posant-se
devant de la porta d'entrada a
la casa i per aquest motiu
reberen una forta pallisa.
Mentre apallissaven aquesta
gent, des d'una de les finestres de
la casa, els okupants cridàven

que parèssin, que això no era
necessari, que estaven disposats
a sortir pacíficament com ja
havíen parlat minuts abans. Fent
cas omís, continuaren apallissant
a tot el qui trovaben al seu pas,
mentre que un altre grup entrava
a la casa trencant totes les portes
i donant puntades de peu a
perteneces personals i mobiliari.
Els antiabalots van fer servir tèc-
niques de tortura: clavaren bar-
res de ferro, retorçaren extremi-
tats, van ofegar, estiraren dels
cabells, golpejaren amb porres,
puntades de peu i arrosegaren a
la gent pel terra com si fosin sacs
de brossa.
A la gent del carrer que estava
fora els van acorralar impedint-
los el pas. El resultat: tres persones
detingudes i set ferides, algunes
de les quals necessitaren assistèn-
cia mèdica: dits trencats, un noi
hemofílic sangnant...L'única
ambulància que va arribar al lloc
dels fets va ser trucada pels
propis atacats, ja que els mossos
d'esquadra es van negar a fer-
ho.
Per altra banda, algunes de les
persones agredides han estat
acusades pels mossos de agres-
sió a l'autiritat i atentat.
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Okupació i Centres Socials

BLOGUEJOS DE TRÀNSIT, EXPROPIACIONS, OCUPACIONS I UNA MANIFESTACIÓ DE

3000 PERSONES

Accions contra la cimera deAccions contra la cimera de
Ministres d’educacióMinistres d’educació

MADRID.- La cimera de Ministres
Europeus d'Educació que s'està
celebrant aquests dies a Madrid
ha estat resposta amb una multi-
tud d'accions. Organitzats entorn
el «Bolonia Fucking Up Group», un
munt de col.lectius, estudiants de
diferents païssos i gent diversa ha
sortit al carrer per a denunciar
novament el pla Bolonia, la gestió
de la universitat com una empre-
sa i la repressió del moviment estu-
diantil. La setmana de movilitza-
cions es va començar dijous 8 a la
Casa Amèrica on activistes van
penjar vàries pancartes com
«Tomando las calles rompiendo el
silencio», «Contracumbre Madrid
2010. Bolonia keeps on burning» o
«Ni LOU ni Bolonia, ni precariedad,
fuera las empresas de la
Universidad». Al dia seguent, 50
persones van ocupar les oficines
centrals del banc Santander amb
cartells  com «Hoy invita Botín» o «
Vuestros bancos, nuestra crisis».  El
dissabte 10 un altre grup de 50
persones van entrar a la Casa del
Libro i després de llegir un comuni-
cat criticant la mercantilització de
l'educació van expropiar diferents
llibres d'editorials com Planeta. Els
segurates van increpar els

activistes i van agredir algú que
cobria l'acció; finalment la gent
va sortir sense problemes i es va
dispersar pel barri. Molts dels llibres
expropiats van ser alliberats al car-
rer en la forma de «crossbooking»
i altres aniran a biblios socials.

Manifestació de tres mil persones
El dilluns 12 per la tarda, 3000 per-
sones van recórrer el centre de
Madrid protestant per la cimera.
La policia va rebre als manifes-
tants amb escorcolls a les sortides
del metro d'Atocha. La mani-
festació va comptar amb nom-
brosos estudiants vinguts d'arreu
d'europa com austríaccs, grecs,
italians i portuguesos sota el lema
«La educación no va a pagar la
Europa del Capital» Finalment,
aquest dimarts 13 es van fer dos
bloquejos de tràfic de cara a difi-
cultar l'arribada a la cimera. A les
9h. trenta persones tallaven
durant una hora, entubats a
semàfors, el Pg. del Prado, mentre
20 furgons policials controlaven la
protesta. Una hora més tard un
altre grup tallva el trànsit a l'alça-
da de Cibeles.
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No al Pla Bolonia

Activistes entubat s tallen el transit per evit ar la Cimera de minisrtes

POBLESEC/BCN.-Ahir dilluns 12
d'abril al matí els mossos feien un
altre desallotjament il.legal,
aquest cop de l'immoble situat
al número 14 del passatge
Poeta Cabanyes. A fora de l'ed-
ifici s'estava celebrant un
esmorzar popular per a presen-
tar el nou Centre Social Okupat
al barri del Poble Sec: 'S'acaba
la normalitat'. L'actuació policial
va concloure amb 5 detingudes
i dos hospitalitzades.
L'immoble portava més de qua-
tre anys deshabitat per a la vol-
untat especulativa del propi-
etari. Al 2004 es va intentar oku-
par per a recolzar els veïns i les
veïnes que patien mobbing.
Altres intents d'omplir de vida
aquest espai abandonat han
estat reprimits durament mit-
jançant la violència de
"matons". Durant l'esmorçar on
es feia pública l'okupació del
nou projecte van arribar dues
patrulles de mossos d'esquadra,
i quasi simultàniament el propi-
etari que començà a persuadir
als mossos d'esquadra per a
provocar un desallotjament
express, cosa que aconseguí, a
pesar del testimoni en ferm d'un
veï del carrer que havia
conegut la gent okupant
durant la darrera setmana. Més
tard, arribaren 5 furgones de
mossos d'esquadra de la BriMo
per a procedir al desallotjament
fent ús de la violència; davant la

mirada atònita de nombrosos
veïns i veïnes arrosegaren la
gent sentada davant la porta a
base d'empentes, cosses, cops
de puny i recursos  com
retorçades de braços i colls. El
resultat van ser nombrosos
lesionats i dos hospitalitzats. Tot i
que un d'ells va restar a terra
inconscient a causa d'una pun-
tada de peu rebuda al cap i
una altra persona ha rebut un
cop que li ha fracturat el nas, les
ambulàncies trigaren estona en
arribar i no poderen accedir al
lloc pel bloqueig policial.  A
continuació, la brimo procedia
a llençar a terra la porta, endur-
se detingudes cinc persones i
escombrar del carrer les
solidàries. El col.lectiu està fent
una recopil.lació de imatges i
videos sobre la violència policial
que es poden enviar a "infovio-
lenciapolicial (at) gmail.com" el
més aviat possible. En un comu-
nicat titulat "S'acaba la normali-
tat, perquè llibertat no és poder
elegir sinó elegir poder" critiquen
la prepotència del propietari
J.M.P., professor de comptabili-
tat i finances de la
Universitat.Per la tarda, unes 70
persones es van concentrar
davant la comissaria dels
mossos de Les Corts denunciant
les pallisses policials i per esperar
la sortida dels detinguts.
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5 DETINGUDES I 2 HOSPITALITZATS EN DESALLOTJAMENT AL POBLESEC

Els mossos apEls mossos ap allissen de nouallissen de nou
en altre desallotjament expressen altre desallotjament express


