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TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Les
obres del polígon industrial de
Can Bages, degut a la fallida
econòmica, van estar atu-
rades des del desembre de
2008 fins a finals de 2009, data
en que es van re-emprendre
amb la intervenció de Caixa
Terrassa. Des de l’inici de les
obres la Plataforma Aturem
Can Bages i l’Altraveu hem
denunciat, entre d’altres irreg-
ularitats, la manca d’una
gestió de residus i en concret
dels abocaments incontrolats
d’uralita, material que conté
elements molt tòxics i que ha
de ser tractats per empreses
especialitzades.
Degut a la falta de control en
el tractament d’aquest
residus, en la primera fase de
les obres es van enviar diver-
sos informes a l’Agència
Catalana de Residus, identifi-
cant amb coordenades GPS
els llocs d’abocament. Entre
d’altres mesures, l’Altraveu va
promoure una moció al con-
sistori sobre la gestió d’aquest
residu, que va ser aprovada
per unanimitat el setembre de
2009.
Malgrat això, aquesta set-
mana hem observat que en
les obres del polígon s’estan
enderrocant edificacions
amb teulada d’uralita, sense
les mesures obligades per
tractar aquest residu altament
tòxic per a la salut. A més en
aquest espai les noves empre-
ses constructores han ubicat
una trituradora de runa. Molt
ens temem que part de la
uralita ja està barrejada amb
d’altra runa i utilitzada en els
anivellaments que es fan

durant les obres.
Aquests fets són molt greus i
demostren la poca respons-
abiltat dels constructors i pro-
motors i la manca de control
administratiu sobre les obres
d’aquest polígon. Cal recor-
dar que a la demanda d’un
estudi d’impacte ambiental
feta per l’Altraveu sempre s’hi
han oposat PSC, CiU i ERC.
Això ha permès la vergonyosa
política de deixar fer sense
controlar, esperant que ningú
se n’adoni de les irregularitats.
Des de l’inici d’aquestes
obres, L’Altraveu ha presentat
diverses denuncies i expedi-
ents, sobre la falta d’un trac-
tament adequat dels residus
d’uralita, a les administracions
competents: Ajuntament,
Agència Catalana de Residus
i Departament d’Urbanisme
de la Generalitat de
Catalunya. De fet, gairebé ni
n’han fet cas doncs com hem
explicat segueix mancant un
control efectiu de les obres.
Un exemple: el juliol de 2009 es
va presentar al Departament
d’Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya un expedient
de protecció denunciant les
deficiències que esmentem i
encara no hem obtingut
resposta.
Entenem que les forces polí-
tiques del consistori haurien de
tenir una sensibilitat especial
per la conservació de l’entorn
i per garantir l’adequació i
control de les obres que s’hi
fan. Constatem amb
desil·lusió la falta d’interès en
exercir la funció de control
que els pertoca.
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BARCELONA.- En el marc del
primer Congrés d’Identitat de
Gènere i Drets Humans que es
desenvolupà la setmana
anterior a Barcelona, dissabte
5, va ternir lloc una mani-
festació pública als carrers de
Barcelona, convocada per la
Xarxa Internacional per la
Despatologización Trans per
exigir la retirada de la trans-
sexualitat dels manuals de
classificació de malalties.La
manifestació forma part de la
campanya STP 2012, la qual
lluita perquè l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i
l’Associación Americana de
Psiquiatría (APA) deixin de
considerar la transsexualitat
com una malaltia. Així mateix,
exigeixen al govern espanyol
l’eliminació del diagnòstic de
“disfòria de gènere” i d’un
tractament mèdic de, com a
mínim, dos anys com requisits
per a accedir al canvi de nom
i menció de sexe legal, regulat
en la llei d’Identitat de gèner,

aprovada el 2007.La campa-
nya internacional per la
despatologizació de la trans-
sexualitat, Stop Trans
Pathologization, ha tingut un
alt impacte a l’agenda del
moviment de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals, fins al
punt que l’octubre passat van
desenvolupar-se manifesta-
cions a més de 40 ciutats de
tot el món.La manifestació va
comptar amb l’assistència de
més de mil activistes dels cinc
continents i es va desenvolu-
par en un ambient àmplia-
ment participatiu i cultural-
ment divers. Va concloure en
la Plaça de Sant Jaume amb
una performance i la lectura
d’un manifest a favor dels
drets humans de les persones
trans, la denúncia de la trans-
fòbia i la demanda de la
despatologització de la trans-
sexualitat.

Xarxa internacional per la
despatologització trans 8/6/10
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Okupació i Centres Socials
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VILLALBA/MADRID.- El passat diss-
abte 5 de juny la policia va
reprimir brutalment les mobil-
itzacions per evitar el desallot-
jament del CSOA La Fàbrika
de Los Sueños que porta 3
anys alliberat a Collado
Villalba. Per la tarda, unes 250
persones participaven en una
assemblea en una cèntrica
plaça de Villalba. En la
mateixa es va decidir sortir en
marxa pels carrers de la local-
itat, amb diverses pancartes i
cridant consignes, mentre es
reparteien octavetes. La poli-
cia local va arribar intentant
detenir la marxa. Amb l’arriba-
da més tard de la Guàrdia
Civil, van actuar brutalment
dissolent els participants.
Durant la intervenció policial,

va haver nombrossos cops de
porra, puntades i altres cops
indiscriminats, 2 nois van resul-
tar ferits de certa rellevància,
dels quals un va requerir
assistència mèdica pels cops
al cap i a les cames, i  a l’altre
company li “va trepitjar” el
peu un vehicle policial. Molta
gent es va refugiar als bars
mentres que els nombrosos
identificats han estat denunci-
ats per ‘manifestació
il.legal’.La gent de la nau
industrial okupada, que es
troba propera a la serra de
Guadarrama, denuncia la
repressió i la privatització del
carrer, i no aturaran les
protestes front l’amenaça de
desallotjament.
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BARCELONA.-Dimecres 26 de
maig es van posar a la venda
els bons que han de servir a la
FAVB (Federació
d’Associacions de Veïns de
Barcelona) per sufragar les
despeses de l’acusació popu-
lar que fan en nom de un
seguit d’entitats i que va inter-
posar en el Cas del Palau
també conegut com a Cas
Millet. Es tracta de la compra
d’un bo de 50e que es pot

dipositar a fons perdut o bé
amb dret a devolució. La
campanya conclou el proper
10 de juny i per sol.licitar un bo
solidari cal reservar-lo per
internet a
ap.millet@coop57.coop, per
telèfon al 93 268 29 49, i per fax
al 93 295 45 01.També directa-
ment a les seus socials de la
FAVB i de Coop57. 
+info a: www.coop57.coop. 
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CASTLEREA/IRLANDA.- Dimecres 2
de juny 200 persones es con-
centraven davant la presó del
poble de Castlerea on es
troben empresonats dos
activistes. Els dos companys
han patit la repressió per la
seva lluita contra el gaso-
ducte que Shell vol construir a
la comunitat de Rossport; la
petrolera pretén atravessar el
poble passant per sota de les
cases de la gent. Pat havia
dut a terme accions de blo-
queig amb la seva barca i Neil
documentava com a peri-
odista. En accions de protesta
amb empentes amb la poli-
cia, els activistes van ser

detinguts i se’ls va acusar de
diversos atentats; en un judici
amanyat van ser condemnats
a més de 6 mesos i ara es
troben empresonats. La jorna-
da de solidaritat davant la
presó va contar amb actua-
cions i es va bloquejar una
estona una benzinera. Els dies
seguents tenia lloc un campa-
ment a la zona contra la Shell
impulsat entre altres per la
marxa ciclista ‘La ReVuelta’
que dona la volta a la illa
denunciant diversos projectes,
alguns activistes venien ped-
alant desde l’estat espanyol.
www.inventati.org/bicilab
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