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ENMARCADA DINS LA CAMPANYA PELS TANCAMENTS DELS CENTRES D’INTRERNAMENT

Nova concentració de protesNova concentració de protes --
tta davant el CIE de Va davant el CIE de V alènciaalència

VALÈNCIA.- Avui dimarts 27 d'abril,
membres de la Campanya pel
tancament dels Centres
d'Internament per a Estrangers
(CIE) es concentraran en els
voltants del CIE de la calli
Zapadores a València per a
mostrar el seu suport a les víc-
times de reclusió i a les seves
familiars, i per a exigir al Govern
que tanqui aquest i tots els CIE.
La Campanya pel tancament
dels Centres d'Internament per
a Estrangers, un espai on con-
fluïxen persones i organitzacions
que lluiten contra la violació
dels drets de les persones immi-
grants, té la intenció de con-
centrar-se en aquest lloc cada
últim dimarts de mes a les 12 del
mig dia, i fa una crida a la ciu-
tadania perquè es mobilitzi i
s'adhereixi a aquestes accions
de denúncia. Amb aquesta
acció de protesta, que es
desenvoluparà de manera
absolutament pacífica, l'organ-
ització espera poder contactar
amb les persones recloses i fer-
los arribar informació per escrit,
sense obstacles per part de la
Policia tal com va ocórrer fa un
mes, en la primera concen-
tració. Les organitzacions impli-
cades en la campanya mostren
la seva preocupació no ja
només per la mera existència
d'aquests centres d'interna-

ment, que estan inscrits en una
lògica perversa de criminal-
ització de la immigració i que
formen part de la logística que
organitza les expulsions massives
d'éssers humans de territori
espanyol; també alerta davant
les condicions de tracte de les
víctimes de reclusió en aquests
centres, donats les ir regularitats
relatades per aquestes person-
es, esdevingudes en CIEs com
els de Madrid, Barcelona,
Màlaga i València. Davant
aquests fets, la Campanya
també ha exigit a la Delegació
de Govern – tal com establix la
llei – que les organitzacions impli-
cades accedeixin a l'interior del
CIE de Zapadores para verificar
el seu estat i les condicions d'in-
ternament de les persones
recloses.
La Campanya recorda que els
Centres d'Internament per a
Estrangers constituïxen presons
que priven de llibertat a dones i
homes pel fet de ser estrangers,
sense haver comès delicte
algun.Els col·lectius adherits
exigeixen l'abolició dels CIEs en
l'Estat Espanyol i en tota Europa,
el cessament de la criminal-
ització de la immigració, de les
redades policials i de les expul-
sions de persones migrants.
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No a la llei d’estrangeria

Continuen les detencionsContinuen les detencions
d'estudiantd'estudiant s a Madrid s a Madrid 

MADRID.- La Policia Nacional va
detenir durant la passada set-
mana un total de sis persones
que suposadament van par-
ticipar en la contra-cimera de
ministres d'educació d'aquest
mes d'abril. Les acusacions
són de desordre públic i furt.
Algunes d'elles van anar a la
comissaria a declarar per la
seva pròpia voluntat per a
deixar palesa de la seva no
participació en l'acció de la
qual els acusaven i els agents
policials els van detenir. Más
de setze persones estan sent
vigilades després de negar-se
a declarar davant la policia i
acollir-se al dret de declarar
davant el jutge. Després de la
detenció del primer activista
desenes d'organitzacions,

associacions i assemblees han
expressat la seva solidaritat
amb la causa i s'han adherit al
comunicat de la plataforma
Bolonya Fucking Up Group,
que denuncia la pressió exer-
cida per les Forces i Cossos de
seguretat de l'Estat. En el
comunicat es plantegen “la
desmesura i l'oportunisme
davant la desmobilització
conseqüent després de les jor-
nades” reflectint una vegada
més «que aquest cas no és aïl-
lat». 
Per a adherir-te al comunicat
escriu-nos a bolognaburns-
madrid (at) gmail.com 

Plataforma Bolonya Fucking

Up Group
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No al Pla Bolonya

VILAFRANCA/PENEDÉS.- Més de
400 persones van participar el
passat diumenge 25 d'abril a
una cercavila contra el
racisme, convocada per 17
entitats i per protestar contra
l'acte que la feixista i racista
Plataforma x Catalunya de
Josep Anglada celebrava a
Vilafranca del Penedès. La
marxa sortia a les 12:30 de la
Plaça de la Vila, i després de
recórrer els principals carrers
de la vila, es dirigia cap a la
zona esportiva, lloc on hi
havia congregats els pocs
més de 100 membres de la
PxC, protegits per un ampli
desplegament dels mossos
d'esquadra. Al final de la cer-
cavila es llegia un manifest de
rebuig a l'acte de la PxC i un
cop desconvocada, els
mossos van carregar contra
alguns dels manifestants a
cops de porra i ruixant-los

amb esprai. Aleshores els
membres de la PxC van aprof-
itar per llençar algunes pedres
contra els manifestants cosa
que causà un petit aldarull
que va acabar amb algunes
persones contusionades. Unes
hores més tard, dues persones
del poble van ser detingudes
per mossos de paisà acusades
de desordres públics i
d’atemptat a l’autoritat.Des
de la Coordinadora
Antirepressiva del Penedès
manifestem responsabilitzen
als mossos dels incidents pro-
duïts, ja que la carrega poli-
cial va ser del tot gratuïta. La
manifestació ja havia estat
desconvocada i la gent esta-
va abandonant els lloc dels
fets. Els detinguts finalment
van ser alliberats dimarts amb
càrrecs.
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Antifeixisme

L'AjuntL'Ajunt ament activa unament activa un
nou hotel al Ravalnou hotel al Raval

BARCELONA.-Cinc dies després de la
dimissió de la regidora de Ciutat
Vella, Itziar González, l'ajuntament
ha decidit llençar endavant el
projecte de macrohotel al Raval.
Concretament és vol constriur
darrere de l'edifici de les
Drassanes, al costat del portal de
Santa Madrona. Ramon García-
Bragado, regidor d'Urbanisme, va
donar el primer pas del nou hotel -
l'aprovació per decret- el passat
27 de febrer. El projecte, no
obstant això, no es va presentar
fins al passat 21 d'abril en la comis-
sió d'Urbanisme del districte.
Segons sembla s'estaven
busacant prous suports polítics per

tal que el projecte fos aprovat i
finalment han sortit dels files de
CIU. L'hotel es pot construir mal-
grat la moratòria hotelera d'aque-
sta zona de Ciutat Vella perquè
diuen que es va promoure abans
que entrés en vigor. Els veïns van
enviar al maig del 2008 un petit
projecte, tant a la regidoria de
Ciutat Vella com a la regidora
d'Educació Montserrat Ballarín,
per tal de destinar els terrenys on
ara és vol construir l'hotel a un con-
junt de parc i escola d'educació
infantil. Val a dir, que en la mateixa
àrea a hores d'ara s'està construint
un altre hotel. 
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Prou especulació

ZITZANIA@SINDOMINIO.NET - 93.530.68.76 (DIMARTS)

Ajut s econòmics al 
butlletí Contra-Infos

La manifest ació va recorrer els carrers de V ilafranca


