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Lluites d’Arreu

TOTES ELLES ESTAN ACUSADES D’USURPACIÓ

7 Detingut7 Detingut s en dos s en dos 
desallotjamentdesallotjament s expréss s expréss 

BARCELONA.- El passat dissabte
al matí es van intentar okupar
dos edificis abandonats a
Gràcia i a Sants. A Sants es va
okupar una casa al carrer
Creu Coberta. Poca estona
després va aribar una patrulla
dels mossos que aprofitant un
descuit va entrar dins l'edifici i
va detenir les 5 persones que
hi havia a l'inetrior. Els van
traslladar a comissaria i van
sortir a última hora de la tarda
ambs el càrrec d'usurpació.
En el cas de Gràcia es va oku-
par un edifici que ja havia
estat anteriorment okupat i
que des del desallotjament
seguia abandonat. Un veï va
avisar rapidament als mossos i
aquests van arribar al cap de
molt poca estona. La patrulla

va dir a la gent que estava
dins de l'edifici que havia
donat l'avís als antidisturbis,
però que si la gent sortia en
aquell moment no se'ls
detindria. Els de dins van
decidir no sortir. Al cap d'unes
dues hores van arribar 4 fur-
gonetes de la brigada mòbil,
van desallotjar l'edifici i van
detenir les dues persones que
hi havia a l'interior. Se'ls van
endur a les Corts tot i que a la
gent que hi havia a fora no
se'ls va comunicar aquesta
informació. Després de passar
la nit a comissaria el diu-
menge al matí van sortir amb
el càrrec d'usurpació. Dos dies
després el propietari va tirar
els sostres de l'edifici de man-
era il.legal. Contra-Infos 4/5/10

Okupació i Centres Socials

BARCELONA.- A voltant de  300
persones es van aplegar sota
les xemeneies del Paral.lel, seu
d'Endesa, per oposar-se a la
construcció del Magatzem
Temporal Centralitzat de
residus nuclears. la Plataforma
contra el cementiri nuclear
(CANC) van exposar a través
de diferents parlaments de
pagesos, artistes i el Jóvens de
l'Ebre les seves raons de pes
contra aquest projecte que
ha sigut rebutjat, institucional-
ment per desenes de municip-
is i 10 Consells Comarcals. Per
altra banda, esgotat el temps
de presentar al.legacions, el

Ministeri d'Indústria n'ha recollit
gairebé 3.000 contra la ubi-
cació del cementiri a
Ascó.Precisament en aquest
indret, al mateix dia es cele-
brà una reunió d'institucions i
empresaris favorables a la
candidatura, entre ells desta-
caven figurants de CCOO,
UGT i les cambres de comerç i
la patronal de Tarragona.
Com mosques en un un pot
de mel, s'afanyen per llepar
alguna monedeta a espatlles
dels pobles.
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MADRID.- Vàries organitza-
cions van exigir a Repsol YPf
que realitzi un canvi brusc
de la seva política d'invasió
dels territoris indígenes.
Mentre a dins la Junta, que
es celebrà a Madrid el pas-
sat 30 d'abril, l'ONG Intermón
demanava l'aplicació d'un
codi de conducta i rela-
cionament amb els pobles
indígenes, a fora, l'ONG
Survival Internacional
denunciava les operacions
de Repsol al Bloc 39 on hi

viuen grups indígenes no
contactats. 
En aquest sentit, també a
Catalunya diferents organ-
itzacions difoneren un comu-
nicat i una carta oberta a
Antoni Brufau exigint "la reti-
rada immediata del Bloc 39
per evitar consumar un etno-
cidi".
Més info:www.repsolmata

Repsolmata + 
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DENUNCIEN L'AMENAÇA DE LA COMPANYIA ALS POBLES AÏLLATS
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Emboscada contra caraEmboscada contra cara --
vana solidaria a Oaxaca vana solidaria a Oaxaca 

OAXACA/MÈXIC.- El dimarts dia
27 d’abril a les 11 del matí va
sortir de la ciutat de
Huajuapán de Leon una cara-
vana formada per un cente-
nar de persones en diversos
vehicles, formada per mem-
bres de diferents organitza-
cions socials i de drets humans
mexicanes i internacionals
amb l’objectiu de trencar el
cèrcol que sofreix el municipi
autònom de San Juan Copala
a la zona indígena triqui de
l’estat de Oaxaca. Aquest
municipi es troba voltat per un
control paramilitar armat des
del mes de gener per part de
l’organització Unión de
Bienestar Social de la Región
Triqui, lligada al PRI que gover-
na a l’estat, i denunciada en
repetides ocasions com a
paramilitar, responsable de
nombroses agressions i assassi-
nats a la zona. Aquest cèrcol
impedeix la realització de
classes així com també ha tal-
lat el subministrament d’aigua
i l’arribada de mercaderies al
municipi. Té com objectiu
impedir el lliure autogovern de
la zona, que s’ha declarat
municipi autònom. Al voltant
de les 14,50 es van trobar amb
el control paramilitar que els
va impedir el pas i van dis-
parar contra la caravana

amb el resultat de dues per-
sones mortes per arma de foc,
una membre de l’organització
CACTUS de Oaxaca i un
observador internacional orig-
inari de Finlàndia. També va
Resultar ferida de bala una
dona que va ser traslladada
amb una ambulància que
també va ser tirotejada pels
mateixos paramilitars. Segons
els primers testimonis en l’a-
gressió hi van participar més
de 15 persones armades.
Diverses persones es van ama-
gar durant el tiroteig i encara
no han aparegut. La cara-
vana va ser anunciada públi-
cament pels organitzadors
provocant la resposta del líder
de l’organització UBISORT que
va anunciar que impedirien al
preu que fos el pas de la car-
avana. La violència a la zona
triqui, ha provocat en aquests
anys un munt d’assassinats,
mai investigats ni sancionats
que ha permès l’acció dels
grups paramilitars amb total
impunitat. Aquest fet tan greu
és una mostra més que aque-
sta violència, dirigida contra
les organitzacions opositores,
es fa amb la connivència del
poder estatal, monopolitzat
pel PRI, impedint una solució
dialogada als conflictes.
Contra-Infos 4/5/10 

Nous CSO al centre deNous CSO al centre de
MadridMadrid

MADRID.- El passat dissabte 24
d’abril va tenir lloc la inaugu-
ració del CSO CasaBlanca,
nou centre social okupat al
centre de Madrid. Més de mig
centenar de persones assistien
a les jornades de portes
obertes convocades per
l’assemblea del nou centre
social, okupat uns dies abans.
El projecte és la continuació
de la saga de CSO La Escoba,
La Alarma, el Malaya i La
Mácula. Diuen que després
de cinc okupacions es reafir-
men en el seu projecte d’es-
pai alliberat. El nou espai, al

carrer Sta.Isabel num 23, és
propietat de la mateixa
empresa titular del Teatre
Albéniz i també està vincula-
da a la trama Malaya. Per
altra banda, aquest passat de
setmana també es feien les
primeres activitats al nou CSA
La Tabacalera del barri de
Lavapiés; entre elles la
cel.lebració del ladyfest, festi-
val feminista autogestionat.
Més info:
www.csocasablanca.org
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