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He visto las calles ardiendo otra vez 
Un moviment okupa enfortit planta cara al carrer als intents 
d'acabar amb projectes de cultura popular a cop de porra, 

especulació i capitalisme 

Barcelona: LA HAMSA a cada barri 
 

El passat 4 d'Agost a les 
3.30 de la matinada forces 
especials de la policia 
s'infiltren en el CSO La 
Hamsa on redueixen i 
expulsen al grup de  

persones que resistien des de feia més de 100 
dies els intents de la policia de fer valer el dret 
que tenen els poderosos a especular i explotar a 
les persones. 
 

La reacció no es fa esperar 
okupant-se unes hores més 
tard un dels edificis més chics 
i postmoderns de la Barcelona 
d'aparador i luxe que tant 
agrada a alcaldes servils del  

Poder, la Pedrera.  
 
Aquella  mateixa tarda, l'empipament produït per 
l'agressió i violència que significa la defensa dels 
interessos dels rics sobre els populars, es va 
dirigir al sabotatge de sucursals bancàries i 
enfrontaments amb forces antidisturbis. 
 Uns dies després una manifestació multitudinària 
de suport va mostrar la decisió de molts per 
seguir sent molests i rebels.     

 

 

Iruñea: Euskal Jai Aurrera! 
 

Després de 4 dies 
amb el casc vell de 
Iruñea pres per la 
policia, es desallotja 
el Gaztetxe Euskal  

Jai.  
 
No és casual que escollissin el dia 16 per 
a començar el desallotjament, el mateix 
dia que el Gaztetxe havia convocat una 
assemblea veïnal per a traspassar les 
claus de la plaça a les veïnes i veïns del 
Casc Vell.  
 

La forta violència 
policial contra 
veïns, okupants i 
solidaris va 
provocar carreres i 
enfrontaments 
durant dies.  
 
Una massiva 
manifestació de 
més de 10000 
persones 
arribades de tot 
l'estat i euskal 
herria van mostrar 

el seu suport i solidaritat amb el Gaztetxe 
de Iruñea amb la mateixa decisió amb que 
el fàstic i la ràbia els feia aixecar els ulls 
cap a la púrria que ens explota, domina i 
castiga en nom del diners i el poder. 

 

 

 


