No a la llei d’estrangeria

No a l’Sgae

Veïnat contra l’especulació

Segueix endavant la vaga de L'Ajuntament de BCN cedeix
fam al CIE de la Zona Franca
la sala Paral·lel a l'Sgae
Barcelona.- Es té constància que
la vaga de fam es manté en peu,
a càrrec, com a mínim, d'uns cinc
interns del Centre d'Internament
per Extrangers de la Zona Franca.
Cal destacar que, segons s'ha
pogut saber, la policia els continua acovardint. Dijous passat, el
director del CIE, fora de si, va
retenir durant una estona diverses
persones solidàries que acudien a
visitar els presos, i els va amenaçar
de detenir-les. Finalment, es va
quedar només en una amenaça,
que pretenia acovardir l'estreta
solidaritat que s'està teixint amb els
interns del CIE. Durant la nit del
divendres al dissabte, almenys
una persona va ser maltractada
per un policia. Des de la direcció
del CIE, cada vegada s'estan
posant més obstacles a les persones que acudeixen a realitzar-hi
visites i a parlar amb els familiars.
Val a dir també que divendres
passat van tornar a posar moltes
dificultats per a realitzar les visites, i
van amenaçar de restringir-les.
Fins i tot, diverses persones se les va
fer fora a empentes del lloc on
esperaven per accedir a les visites.
El que al principi va ser una vaga

de fam d'unes 150 persones s'ha
convertit en una protesta de
menys persones perquè la policia
que custodia el centre, i també el
director, han amenaçat amb
deportacions si continuava la
protesta. I efectivament, han
deportat a un bon nombre de
persones, i han acovardit els
interns amb la presència aquesta
setmana d'antiavalots amb les
porres a la mà. Els interns han
denunciat a través dels seus familiars que les condicions d'higiene
són pèssimes, que viuen amuntegats fins a sis interns per cel.la, i que
no s'avisa els interns, familiars, i
advocats dels interns del dia i la
hora en què seran deportats. El
passat dissabte 12 de juny va tenir
lloc una manifestació pels carrers
del Raval. En la marxa hi van participar entre 150 i 200 persones i va
recòrrer els carrers del barri cridant
consignes i parlant amb la gent.
La marxa va acabar al Paral.lel,
on hi havien diversos escenaris
que van ser presos pels manifestants donant així a conèixer el
conflicte que existeix dins el CIE.
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Pancarta de solidaritat amb els vaguistes del CIE de Zona Franca

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- Des de
la Xarxa de Ciutat Vella i
EXGAE,
denunciem
que
l'Ajuntament de Barcelona
dóna la cessió de la Sala
Paral·lel a la SGAE, una entitat
de gestió privada, en detriment de la necessitat d'espais
de creació cultural gestionats
per entitats i artistes del barri i la
ciutat.
Recordem que la Sala Paral·lel,
anterior Scènic, va ser expropiat per l'Ajuntament per 11 milions d'Euros que va pagar la
ciutadania de Barcelona; que
durant aquest temps la SGAE
va hipotecar la Sala Paral·lel
per 4,8 milions d'Euros, el que
és indicatiu de la finalitat de
lucre de l'operació; que el
Districte de Ciutat Vella necessita d'espais de creació independents en clau barrial i que
la majoria d'artistes del Districte
no formen part ni estan interessats en incorporar-se a la
SGAE; que l'Ajuntament es va
comprometre a dotar el districte de Ciutat Vella d'una
fàbrica de creació cultural al
Teatre Arnau, que actualment
es troba en venta, sense que
tinguem notícia que el consistori tingui la voluntat d'adquirirlo.
La SGAE pot fer aquest
operació gràcies a la opacitat
de la seva pròpia gestió.
Sostrau als seus legítims destinataris -els autors i editors que
en són socis- els diners que
hauria de repartir entre ells, i
destina aquests diners a la privatització i la especulació
immobiliària i cultural, de manera que priva a la ciutat d'un
equipament pagat amb fons

públics.
La SGAE, al mateix temps que
continua comprant teatres, en
els últims mesos ha començat
una reducció de plantilla que
afectarà a una quarta part
dels seus treballadors. Ells
denuncien en una carta dirigida a la Ministra de Cultura, que
la SGAE "se ha empeñado en
hipotecar las futuras recaudaciones que pertenecen a sus
socios en un proyectos desproporcionados para los recursos
de la Entidad".
I també els socis denuncien en
diversos fòrums (per la estructura de la entitat, el 87% d'ells
no pot expressar-se, ni té dret a
que les seves propostes siguin
agregades en l'ordre del dia),
ARTeria es financia amb els
drets d'autor recaudats però
no repartits i amb el canon digital.
Atès aquests fets, exigim:
- La fi del tracte de favor que
l'Ajuntament de Barcelona ha
dispensat a la SGAE amb la licitació de la Sala Paral·lel.
- La sanció a la SGAE pel retard
acumulat en l'operació per
incompliment de contracte.
- El compromís de l'Ajuntament
que aquest equipament passarà tant aviat com sigui possible a un model de gestió cívica i de futur compartit entre
entitats i col·lectius d'artistes de
Ciutat Vella.
Ni la comunitat creativa, ni els
veïns i veïnes de Barcelona
serem actors i espectadors de
la especulació, dels canon i de
la prepotència.
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Continua l'oposició veïnal a
l'hotel del Palau
BARCELONA.- Dimecres passat es
va fer pública la querella pel
cas de l'hotel del Palau, en
què el fiscal acusa els saquejadors confessos de l'entitat,
Fèlix Millet i Jordi Montull, de
tràfic d'influències i apropiació
indeguda. Els veïns estan satisfets per aquesta querella, i
també perquè es vulgui cridar
a declarar el conseller
d'Economia, Antoni Castells, i
diversos alts càrrecs de
l'Ajuntament de Barcelona.
Tampoc obliden, però, la seva
màxima pretensió: que s'anul·li
la requalificació feta a les finques on s'havia de construir
l'hotel i que es recuperin d'una
vegada per a equipaments.
Equipaments per a serveis del
Palau, com va demanar la
nova presidenta de la fundació, Mariona Carulla, i que
els veïns veuen bé, i també
per al barri. Sigui quina sigui la
fórmula triada per fer-ho,
l'oposició veïnal exigeix que
no es demori més la recuperació com a equipaments
de les finques on s'havia de fer
l'hotel del Palau. Volen que
l'actual planejament s'anul·li
del tot i les finques recuperin la
qualitat
d'equipaments.
Segons l'advocat dels veïns,
Daniel Jiménez, això es pot fer
a través d'un nou conveni,

entre
la
Generalitat,
l'Ajuntament i l'actual junta
del Palau, i d'alguna fórmula
amb què «la fundació adquirís
les finques». Avui, les finques
són propietat de l'empresa
Olivia Hotels, per bé que té
barrada la possibilitat de fer-hi
l'hotel per la suspensió de la
tramitació i perquè la potestat
de fer-hi res ara és de les
administracions. Resolta la
complexa qüestió de la propietat, una altra fórmula seria
tornar les finques a la qualificació primigènia d'equipament docent i després fer un
nou canvi de qualificació per
ajustar-la a l'ús d'equipament
que correspongués. Els veïns
recelen dels moviments de
l'Ajuntament i la Generalitat
després de fer-se pública la
querella. L'Ajuntament va
assegurar que tiraria enrere la
qualificació perquè tornés a
ser d'equipaments, mentre
que la Generalitat anunciava
a corre-cuita, que embargaria
una part de les finques per
recuperar el patrimoni perdut,
arran de la requalificació i l'aturada del projecte. En tot cas,
els veïns mantenen les
demandes interposades en el
seu moment contra el dictamen de Patrimoni.
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C/ FONOLLAR,10
DIMARTS DE

- <METRO> JAUME I
18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okupació a
Barcelona dimarts i dijous

