
BadiaBadia/Vallès.- Prop d’una
trentena de persones afectades
per hipoteques de Badia es van
concentrar davant les oficines
d’ADIGSA aquest passat diven-
dres 22 per a exigir que se’ls
aturin les ordres de deshauci
que afecten a tantes families
que no han pogut pagar les
seves hipoteques. Desde fa un
any, nombroses famílies que no
han pogut pagar en aquesta
cojuntura d’atur i crisi s’han
organitzat com a Assambla
d’Afectats per Hipoteques de

Badia i venen exigint a l’admin-
istració que aturi els deshacis
planejats per les caixes per a
que no quedin les famílies al car-
rer. En un comunicat que han
tret enumeren una sèrie d’ex-
igències en la seva negociació
amb les administracions com
que s’aturin els deshaucis que
estan tirant endavant la Caixa
de Catalunya i la Caixa del
Penedès, o coses com que els
nous lloguers que estan nego-
ciant s’allarguin a 15 anys.
ADIGSA és l’empresa pública

que gestiona els habitatges
socials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya;
després de la concentració van
passar a ocupar les oficines on
finalment van forçar la reunió
amb la secretaria general
Carme Trillas que es va ‘com-
prometre’ a aturar els desnona-
ments pendents.
+info: www.enfocant.net
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Dijous 28

Dimecres 27

Divendres 29

DIssabte 30

Diumenge 31

Dilluns 1

Dimarts 2

El tempEl temp ssLL’agenda’agenda
DIMECRES27 DE GENER - 20H PLAÇA SAMT JAUME -  BARCELONA

Concentració «No al cementiri nuclear»

DIJOUS 28 DE GENER - 19H JARDINETS DE GRÀCIA - <M> DIAGONAL

«Contra l’Europ a de l’atur i de la 
precariet at, repartim el treball i la riquesa»

DISSABTE 30 DE GENER - 20H PLAÇA UNIVERSITAT

Manifest ació contra la pujada del transport
públic

DISSABTE 30 DE GENER - TOT EL DIA - C/ROSER, 30 - <M> POBLE SEC

Jornades de migracions a la Rosa Negra

DIUMENGE31 DE GENER - 12H - C/REINAAMB AV. TARONGERS (VALÈNCIA)
Manifest ació «Salvem el cabanyal»

MÉSINFORMACIÓA:  HTTP://DESDELSBOSCOS.BLOGSPOT.COM

L’okup ació contra la MA T continua

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
www.sindominio.net/zitzania

93 530 68 76 <dimart s> - zitzania@sindominio.net

Especulació urbanística

Mobilitzacions dels Mobilitzacions dels AfectAfect atats per hipotequess per hipoteques El col·lectiu de pres@s basques en vaga de El col·lectiu de pres@s basques en vaga de famfam
Estat espanyol.- El Col·lectiu
de Presos i Prese Polítiques
Basques (EPPK) va iniciar el dil-
luns 25 una vaga de fam per
tal de reivindicar l’estatus
polític que els correspon.
L’acció de protesta s’emmar-
ca dins de les mobilitzacions
que els presos i les preses estan
duent a terme des de princip-
is d’any. La tiren endavant
presos i preses tant de presons
espanyoles com franceses i en
ella es vol denunciar la
situació de presos i preses polí-
tiques basques que es troben
en aïllament s’exigeix que se’ls
reagrupi amb altres repressali-

ats bascos. La mobilització
afecta a més de 700 persones
preses.Des del començament
del 2010, s’han succeit les
accions de denúncia per part
d’aquest col·lectiu. Del 4 al 11
d’aquest mes, es va realitzar
una setmana de comuni-
cació, destinada a explicar els
motius de la mobilització. La
setmana següent, fins el dia
15, els i les preses van realitzar
“txapeos”. Del 18 al 22, s’han
realitzat també diferents
accions més; en concret, el
dia 18 es va aprofitar per a
denunciar amb contundència
la desaparició de Jon Anza,

membre de l’EPPK durant 21
anys, produida un dia 18 de fa
9 mesos. 
Així continuaran el dia 18 de
cada mes dins de les
presons.Al comunitat fet
públic, es menciona concre-
tament la situació de
Lorentxza Gimon i la vaga de
fam indefinida que està duent
a terme a la presó de Roanne,
a França, on és l’única presa
basca. La presa porta en
vaga de fam, des del passat 2
de gener.

Kaosenlared + 
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Els Presos i Preses Vascos

EL BARÇA I L’ALCALDE DE VILADECANS ACUSATS D’AGRESSIÓ ECOLÒGICA

El projecte ‘Barça Parc’El projecte ‘Barça Parc’ amenaça zonesamenaça zones
naturals del Deltnaturals del Delt aa

Viladecans/Delta del
Llobregat.- SOS Delta de
Llobregat, Depana, Les
Agulles-Ecologistes en Acció i
Salvem Oliveretes han presen-
tat al.legacions a la modifi-
cació del Pla general metro-
polità (PGM) que ha de per-
metre encabir un complex
lúdic, esportiu, comercial i
Hoteler del Futbol Club
Barcelona i de l’ajuntament
de Viladecans al costat de la
reserva natural de Remolar-
Filipines.Mes de 30 al.lega-
cions s’han presentat per a

qüestionar el projecte del
Barça Parc, un projecte dedi-
mensions i característiques
exposades que van en detri-
ment dels valors naturals que
alberguen les zones humides
del delta del Llobregat, que
son les terceres més grans a
Catalunya. Es dóna la ‘casual-
itat’ que els terrenys exactes a
on es vol fer el projecte no
estan estrictament protegits
(xarxa natura 2000 o PEIN) i fa
temps que el Barça els va
comprar. De totes formes, els
ecologistes del delta aseguren

que l’espai conté alts valors
ecològics tot i no ser protegit
en el seu dia. Alhora el pro-
jecte suposaria una forta
alteració acústica a una zona
de gran tranquilitat per la
fauna.Aquests col.lectius con-
voquen una xerrada informati-
va per exposar l’impacte del
Barça Parc a la reserva natural
del Remolar el divendres dia 5
de febrer a les 18:30 h. a la
Biblioteca de Viladecans,
Avda. Josep Tarradelles, 16 de
Viladecans
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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

Veïnat contra l’especulació


