
VALÈNCIA.- La Plataforma
Salvem el cabanyal ha convo-
cat una manifestació el proper
diumenge 31 de gener a la
ciutat de València. Amb aque-
sta marxa es vol protestar con-
tra la decisió de l'alcaldessa
Rita Barberà de continuar
endavant amb els enderroca-
ments a la zona tot i l'ordre del
Ministeri de Cultura, que obliga
a l'Ajuntament a suspendre el
pla urbanístic del Cabanyal.
Aquesta intervenció urbanísti-
ca suposaria la demolició de
1.654 cases en benefici de la
prolongació de l'avinguda
Blasco Ibáñez fins al mar. 
Bona part d'aquests immobles
estan catalogats com Bé
d'Interès Cultural (BIC) per la
seva profusió d'elements arqui-
tectònics propis d'un mod-
ernisme popular i mariner que

va arrelar al Cabanyal a prin-
cipis de segle XX. Aquesta car-
acterística ha estat clau en la
decisió del Ministeri de prote-
gir-los i considerar «expoli» el
seu enderrocament, la qual
cosa ha sigut contestada des
de La consellera de Justícia,
Paula Sánchez de León, que
va amenaçar amb despullar al
Cabanyal dels seus galons pat-
rimonials: «Podríem arribar a
modificar la normativa de la
declaració que hem fet de Bé
d'Interès Cultural per a fer pos-
sible l'execució d'un pla que
ha suposat tant esforç». Des de
Barcelona, l'espai Pais
Valencià ha organitzat un
autobus per assistir a la mani-
festació en defensa del
Cabanyal.
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ATENES(GRÈCIA).- El dissabte 23 de
gener una manifestació antir-
racista del Centre Cultural de
Abelokipi a Atenes va ser ata-
cada durament per un grup
feixista anomenats «nacional-
istes autònoms». La mani-
festació havia estat organitza-
da en resposta a la contínues
agresions feixistes, que van
intentar la passada setmana
cremar el centre cultural, que
duu 50 anys funcionant. Abans
de l'inici oficial de la mani-
festació, a les 12, quan només
es trobaven els organitzadors
en la plaça Panormou, 40 feix-
istes els van atacar amb pals,
deixant tres ferits, entre els quals
es trobava una dona que ha
estat hospitalitzada. Durant l'at-
ac els antidisturbis es van
quedar quiets mirant, i fins i tot
es van moure per a deixar fer.
No obstant això, els manifes-
tants van aconseguir respondre
a l'agresió, tot i els esforços poli-
cials per aturar-los. Enmig de la
baralla, la policia finalment va
intervenir, tan sols després que
es va saber que un agent esta-
va entre els atacats. La policia
va detenir 35 feixistes, que han
sigut acusats d'alteració de l'o-
dre públic,la menor acusació
possible sota aquestes circum-
stàncies. Això no estranya en
un país on l'Estat tolera l'acció
feixista fins al punt que es creu
sovint que els grups feixistes són
de fet organitzacions terroristes
paraestatals.
L'atac ha succeït en un
moment d'escalada de violèn-
cia feixista, que ha crescut més
encara des que el govern va
anunciar una llei que legal-
itzarà a centenars de milers

d'immigrants de segona gen-
eració, atorgant-los dret a vot.
L'extrema dreta ha llançat una
campanya d'odi a fi de detenir
el procés. Abelokipi, el districte
en el qual va tenir lloc l'atac, és
un lloc tradicional d'accions
feixistes, on fins i tot hi ha hagut
amenaces a punta de pistola a
la gent que repartia pamflets
en els col·legis. Això no significa
que el barri sigui feixista. De fet,
després que la dona de 50
anys fora traslladada a
l'Hospital de la Creu Vermella,
els metges i infermers van sortir
al carrer a unir-se a la mani-
festació en protesta per la vio-
lència feixista. La manifestació
va formar una marxa en protes-
ta cap a la comissaria central
d'Atenes, que també està al
barri. 
A més, l'escalada de violència
feixista ha suposat l'incendi de
la Sinagoga de Chania que ha
acabat amb milers de manu-
scrits i llibres. Per l'incendi (dos
en un mes), la policia ha
detingut a un grec i dos
britànics, per ser part del grup
antisemita que va perpetrar
l'atac. El grec ha confessat,
mentre que els britànics
neguen qualsevol vinculació
amb l'acte; es busca també a
dos nord-americans pel mateix
cas. No obstant això, la policia
rebutja seguir la connexió amb
l'incendi del Centre Social
d'Immigrants de la ciutat que
va ocórrer en les mateixes
dates. Es van trobar esvásticas
en el centre incendiat, i es creu
que un tros de sabó és la sig-
natura del grup
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MONTREAL/CANADÀ.- En ocasió de
la conferència sobre la recon-
strucció d'Haití a Montreal i el
Consell de Ministres de
Relacions Exteriors de la UE avui
a Brussel·les, centenars de xarx-
es i organitzacions socials inter-
nacionals han censurat la inter-
venció militar d'EEUU i deman-
den la cancel·lació del deute
extern del país caribeny.
Davant la Conferència de
Donants per a Haití, centenars
d'organitzacions i moviments
socials socials del món
mostraren la seva preocupació
que «la resposta internacional
no sigui coordinada sobre la
base del respecte per la sobira-
nia i en ple acord amb les
necessitats i demandes del
poble haitià». En una carta
dirigida als governs participants
a la cimera de Montreal s'ex-
posa que «els governs que
componen la Missió de les
Nacions Unides per a
l'Estabilització d'Haití (MINUS-
TAH), revisin les equivocades
polítiques que han implementat
a Haití». La condició de vulnera-
bilitat del país als desastres nat-
urals no està deslligada d'aque-
sts països, que històricament
van soscavar la sobirania del
poble haitià. «Així es va generar
un deute històric, social, ambi-
ental i cultural en la qual aque-
sts països i institucions multilater-
als van tenir una gran quota de
responsabilitat, pel que s'ha de
reparar-se aquests deutes»,
emfatitza la carta. Els signants
de la missiva rebutgen la militar-
ització del país com «una falsa
resposta al recent desastre i a la
mesura unilateral d'Estats Units

d'enviar més de 20.000 soldats a
protegir els seus interessos
econòmics i geopolítics».
«L'ocupació de les tropes en els
últims sis anys, mitjançant la
MINUSTAH, no va contribuir
efectivament a l'estabilització ni
a la provisió d'infraestructura i
béns públics, i gens indica que
el manteniment d'aquestes
polítiques sigui efectiu d'aquí
des d'ara». La campanya per
l'abolició del Deute Extern Qui
deu a qui?, un dels promotors
de la carta, exigeix «l'anul·lació
immediata i incondicional del
deute extern reclamada a
Haití, el pagament del qual
afecta milions de vides
humanes». Igualment, reclama
que «els recursos destinats per a
l'auxili i la reconstrucció no
generin nou endeutament, ni
que siguin imposades condi-
cions o qualsevol altra forma
d'imposició externa que desvir-
tuï aquest objectiu». Així mateix
rebutgen que les empreses
multinacionals aprofitin aquesta
tragèdia per a encarar multimil-
ionaris negocis mitjançant la
reconstrucció del país, com va
succeir a L'Iraq, o explotar la
mà d'obra barata i aprofitar-se
dels recursos naturals». El comu-
nicat internacional acaba
dient que . «El poble haitià s'ha
aixecat en tantes ocasions a
partir de la seva pròpia voluntat
que qualsevol cooperació
només pot ser efectiva si conta
amb la plena participació de la
població».
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