
LES CORTS/BARCELONA.- Divendres
passat, 2 de juliol, unes 30 per-
sones es van concentrar a la
cantonada de Travessera de
les Corts amb carrer Morales,
on es troben els pisos on han
de ser reallotjades part dels i
les habitants de la Colònia
Castells. La concentració es
va fer en motiu de l’acte d’en-
trega de claus dels pisos a les
persones amb dret a reallotja-
ment i va ser presidit per Jordi
Hereu i Montserrat Sánchez,
regidora del districte de Les
Corts. Cal recordar que prop
de 35 famílies no han entrat
en els requisits per a ser reallot-
jats i quedaran directament al
carrer. 
Una pancarta amb el lema
“Per fer un barri de rics han de
fer fora els pobres. Polítics rec-
tifiqueu. Salvem la Colònia”
visibilitzava els concentrats,
convocats per Salvem la
Colònia Castells, que no van
parar d’escridassar en contra
de les polítiques urbanístiques,
les pràctiques corruptes de les
administracions i en favor de
que la Colònia quedi tal i com
està. Davant de la pressió que
està vivint el consistori, amb
imputacions en casos de cor-
rupció i la pífia de la Diagonal,
els organitzadors de l’acte
van decidir fer-ho a l’interior
del pàrquing de l’edifici i així
evitar la fotografia amb la
protesta.
Segueix el degoteig de cases

tapiades
Mentrestant, a la Colònia a
diari es tàpia i s’inhabilita algu-
na casa, fent cada cop més
irreversible el procés de
destrucció de la mateixa. Així i
tot, Salvem la Colònia Castells,
segueix convocant a jornades
i actes per tal de fer visible la
seva oposició al pla urbanístic.
Sense anar més lluny, l’última
setmana de juny es van cele-
brar les IV Festes Populars, en
les que un ric programa va
aglutinar durant 4 dies a força
gent de dins i fora de la
Colònia.
Cal tenir en compte que la
situació actual fa conviure la
gent que segueix lluitant per a
que la Colònia es quedi en
peus, amb gent que no
només ha decidit marxar sinó
que col·labora activament en
la seva destrucció amb ajun-
tament, guàrdia urbana,..
Després de les festes, de fet,
una família d’aquestes últimes
va amenaçar a gent de
Salvem la Colònia i posterior-
ment va denunciar els fets als
mossos tergiversant completa-
ment els fets. Durant els dies
de les festes van provar en tot
moment que la guàrdia
urbana intevingués a la força
per acabar amb els actes al
carrer.
Per més informació: salvemla-
colonia.blogspot.com
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VALÈNCIA/L’HORTA.- La cercavila
va agrupar un bon grapat de
veïns de Ciutat Vella de
València que recorregueren
els llocs i locals més
emblemàtics del barri. La cer-
cavila va eixir puntualment a
les 20h des del solar de l’antic
Teatre Princesa, on un por-

taveu de l’agrupació d’arqui-
tectes Sostre va exposar quina
era la situació actual d’aquest
solar. La cercavila s’aturà
davant l’actualment destarta-
lat edifici del Col·legi Major de
la Seda, patrimoni de Velluters
oblidat per l’ajuntament i
reivindicat pel veïnat. Una por-

taveu de Ca Revolta explicà
el significat de l’edifici per al
barri -ja que l’ofici de la seda
dóna nom al propi quarter- i
advertí de la necessitat d’una
intervenció municipal per tal
d’evitar un nou cas Princesa
en el cor de València. També
es va fer balanç de l’a-

portació de Ca Revolta en el
barri i dels nous projectes i
lluites que tenim per davant.

http://www.endavant.org
http://www.carevolta.org/arb
re/index.php
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DEL 6 AL 12 DE JULIOL - FELLINES (EMPORDÀ-GIRONA)
Trobada Antiindustrial en Defensa del 
Territori (ACAMPADADERESISTENCIES.BLOGSPOT.COM)

DIISSABTE 10 DE JULIOL - 11:30H. DAVANT PALAU DE LA MÚSICA

Manifest ació: Itinerari per la història ocult a
dels grans hotels a Ciut at Vella

DEL 24 AL 25 DE JULIUOL - BERGA

XIII Marxa d’homenatge als Maquis 
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ProtestProtest a a l’entrega dea a l’entrega de
claus als reallotjatclaus als reallotjat s de las de la

Colònia CastellsColònia Castells

YYuma deixauma deixa
la vaga dela vaga de

famfam
CP SEVILLA II.- Yuma ha avan-
donat la vaga de fam,
després de 40 dies, quan va
aconseguir que la direcció de
la presó escoltés i accedís a
les seves reivindicacions.
Yuma va poder rebre la visita
d’un amic, que la direcció li
negava. Li donaran permís
per anar al gimnàs, entre d’al-
tres activitats, amb la possibili-
tat de poder sortir al pati amb
els demés presos.
Yuma es trova bé de salut tot i
haver-se aprimat 20 kilos, amb
els ànims reforçats després de
la seva lluita, tot i que sap que
no serà la última batalla que
tinguii amb institucions peni-
tenciàries.
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