
Amb 300 no n’hi ha prou
Això que tens davant els teus ulls, penjat de la paret de qualsevol centre social okupat,
bar, facultat, escola o que has rebut per mail, és el número 300 del Contra-Infos. Ja són sis
anys contrainformant setmana a setmana i ho volem celebrar amb totes i tots vosaltres
aquest divendres a l’Hamsa amb una bakanal que no podràs oblidar. La festa servirà també
per anunciar i finançar la pròxima aparició d’un nou anuari, el quart, en el qual es recullen
totes les notícies aparegudes durant el passat any. Tot i no que no som ni assassins de
dracs, ni creiem en cursilades amoroses, ni som capitalistes o especialment consumistes,
no sabem perquè, però l’anuari sempre acaba sortint per Nadal o Sant Jordi. Com ens hem
penjat i el Nadal ha passat... ja sabeu la data de sortida del quart anuari.    
Potser molts us preguntareu qui som/fem el Contra-Infos. Doncs bé, som un grup de per-
sones que ens trobem cada dimarts al mític Espai Obert. Quedem a les 10, però arribem a
les 12 i mentre uns comenten la setmana i les novetats de tot tipus, el nostre home del
temps es queixa de la boira que hi ha a la sala. Amb les notícies que la gent ens envia, les
que arriben per altres bandes i el que ens explica la gent per telèfon, passem el matí
redactant. A la tarda tot són presses (maquetar, traduir...) però al final, sovint pels pèls, el
C-I acaba sortint i si la nostra fotocopista no se’n cansa continuarà sortint. 
Si has llegit fins aquí i ets una de les cinc primeres persones que arriba a l’Hamsa diven -
dres, t’acostes a alguna de les contra-informadores de la barra i dius: “Ei, penya, Canadà
mola” seràs obsequiat amb una super-samarreta contra-informadora. 
Per un dia que fem una editorial nostra, desde la redacció del Contra-Infos volem aprofi-
tar per donar les gràcies a totes aquelles persones i col·lectius que aportant notícies,
col·laboracions, suport, diners i distribuint, penjant i llegint el butlletí heu contribuit a fer
d’aquest projecte una realitat. I dediquem aquest número especialment als nostres corre -
sponsals a Cuba, Girona, Mèxic, Cochabamba o Valls i a totes les contra-informadores des -
perdigades arreu del món.                                                                       Contra-Infos 23/3/04
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B u t l l e t í  S e t m a n a l  d e  C o n t r a - I n f o r m a c i ó

El Fiscal General de l’Estat, Jesús Cardenal, ha atacat de nou. Ha ordenat als fiscals que persegueixin als manifestants de les seus del PP del 13 de març. Algunes de les fiscalies asseguren que no compliran l’ordre.

LLUITES CONTRALA INVASIÓ DE L’IRACEDITORIAL

BARCELONA .- El passat dilluns 15 de març José
Luis Rodríguez Zapatero anunciava que
abans de l’1 de juliol, en cas que l’ONU no
dirigís l’actuació de les tropes invasores a
l’Irac, ordenaria la retirada dels militars de
l’Estat espanyol. El govern dels Estats Units
ja està preparant el terreny diplomàtic per
evitar la retirada de tropes, no pel seu pes
logístic, sinó per l’efecte en cadena que
podria provocar en els governs i societats
d’altres estats. També sembla que el govern
del PSOE podria augmentar les tropes envi-
ades a l’Afganistán per contrarrestar la
suposada retirada de l’Irac. 

U N NOMBRÓS DESPLEGAMENT POLICIAL EVITÀ E L DIA ABANS UNA CONCENTRACIÓ DAVANT LA PRESÓ

Els Solidari@s amb Itoiz es manifesten en suport als dos empresonats

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

IRUÑEA/NAFARROA.- “Ahir (pel dia 17) no vam
poder manifestar-nos per demanar la lliber-
tat de l’Ibai i l’Iñaki, degut a la brutalitat de
la policia, però avui i ambv un permís dem -
anat fa 10 dies per un judidci que finalment
s’ha aplaçat sí que ens hem concentrat. Avui
dijous tant l’Ibai com l’Iñaki han escoltat els
nostres crits, tambors, xiulades... des de dar-
rera els murs de la presó. A les 18:30 unes 100
persones es concentraven davant els jutjats i
la presó per protestar per el recent empres -
onament d’Ibai Ederra. Dos ninots de grans

dimensions i percussió acompanyaven els
nostres lemes. Mentres, tant la policia foral
com la policia nacional, armats fins a les
dents, vigilaven molt d’aprop la concen-
tració. A les set i quart ha començat una
kalegira des de la presó fins el casc antic (...).
Entre la policia es trobava el “cara perro”
que en una càrrega davant la presó als san-
fermins de 2001 va agredir sexualment una
jove. Aquesta va posar denúncia, però el
jutge va decidir que la jove mentia i la va
obligar a pagar les costes del judici. Durant

la mani en cap moment han cessat els crits
“Itoitz ito EZ”, “Ibai eta Iñaki askatu”,
“Itoitzetik ez dira pasako”, “espetxeak apur-
tu”, “presoak kalera, amnistia osoa”, “abajo
los muros de la prisiones”, “ura, ura, ura, el
pantano a la basura”. Durant la mani s’anava
unint gent que es mirava flipada des dels
balcons o comerços la parafernalia policial,
però que no han dubtat en unir-se a la kale-
jira. A la plaça Navarreria s’ha llegit un comu-
nicat en euskera i castellà.”

Solidari@s con Itoiz 18/3/04

MILERS DE PERSONES PARTICIPEN A L BOICOT, MANIFESTACIONS I ACAMPADES

Les «empreses voltor» que saquegen
l’Irac després de la invasió militar són
protegides pels mitjans de comunicació
Una sucursal de La Caixa és sabotejada per la seva actuació a Irac. Actes de rebuig també a Tarragona

En aquest context tingueren lloc la setmana
passada diversos actes de rebuig a la guerra i
a les empreses que estan desagnant l’econo-
mia iraquiana, empreses com La Caixa o
Dragados, que ja estan operant a l’Irac. En el
cas de La Caixa l’actuació és especialment
greu, ja que forma part del nou Banc del
Comerç iraquià on una dotzena d’entitats
elegides a dit pel govern de Bush es dedicaran
al saqueig del botí de guerra, és a dir, a la
gestió dels recurs natuals petrolífers de la
regió envaïda per la força militar. Aquests són
els famosos beneficis inimaginables que el
governador de Florida Jeb Bush va prometre.
Els actes convocats durant aquesta setmana
anaven dirigits a destapar aquesta situació,
amb acampades a la plaça Francesc Macià i el
Pla de Palau, i una jornada de boicot preven-
tiu el passat 18 de març, amb una cercavila
d’un miler d’universitaris, que va passar per la
seu de La Caixa i d’El Corte Inglés mentre

difonien amb octavetes i enganxines els
negocis relacionats amb la indústria militar
d’aquestes marques comercials i bancàries. 
La censura als mitjans
La gran manifestació convocada a Barcelona
va reunir desenes de milers de persones que
varen recorrer la Via Laietana el dissabte a la
tarda fins arribar davant la Delegació del
Govern al Pla de Palau. A la capçalera es
podia llegir “Amb les víctimes de Madrid,
Bagdad i Palestina. Fora les tropes i les emp-
reses de l’Irac”, però la crítica a les empreses
va ser celosament ocultada per molts mit-
jans de comunicació. De fet, la ocultació
dels noms de les empreses directament
denunciades va ser unànim als mitjans de
comunicació. La referència a La Caixa no es
va veure enlloc, tot i haver-hi moltes pan-
cartes que directament assenyalaven a l’en-
titat bancària com a co-responsable del
saqueig després de la invasió. Les pressions

varen ser enormes, tan des de La Caixa com
des d’El Corte Inglés. Hem de tenir en
compte que es tracta de dos dels principals
finançadors publicitaris de mitjans de
comunicació públics i privats. 
Sabotejada una oficina de La Caixa
Una seu de La Caixa de Pensions del carrer
Rector Triadó de Barcelona va ser suposada-
ment sabotejada amb un artefacte incendiari
el dissabte a la nit, segons es va poder veure
a una reivindicació publicada a la web
d’Indymedia, on es llegia: “Vam col·locar l'ar-
tefacte incendiari a l'oficina de la Caixa amb
la intenció d'enviar a aquesta multinacional
un missatge clar: Fora de L'Iraq i fora de les
nostres vides. Cap canvi de cares al teatre del
Poder polític podrà aturar mai l'avanç pro-
gressiu i violent del poder econòmic, autèn-
tic responsable de l'espectacle mercantil i de
l'engranatge social que ens sotmet.
Per aquest motiu animem a totes les per-
sones solidàries i fartes d'asumir el paper de
ciutadà obedient a atacar negocis i entitats
implicades en l'ocupació a l'Iraq així com a
qualsevol estructura i mecanisme de poder
que perpetui aquest sistema. Per la solidar-
itat internacional entre oprimits/des i la
reapropiació de la nostra força de lluita
individual: ¡guerra social!”
A Tarragona també hi va haver boicot a La
Caixa el dissabte a la tarda, però amb un
altre estil. Diverses desenes de persones
varen fer una performance davant la seu
central, posant-hi enganxines i llançant bitl-
lets tacats de sang.     Contra-Infos 23/3/04

REPRESSIÓ Jornades antirepressives a Terrassa
TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Arrel de la mesa antirepressiva de
l’Encontre, celebrat a Sants el juny de l’any passat, un conjunt de col·lec-
tius antirepressius i de suport a gent presa s’han anat reunint amb la idea
de sumar esforços i intercanviar informació. El primer fruit d’aquest
espai ha estat les jornades de formació antireperessiva celebrades a
Terrassa aquest cap de setmana passat. Al llarg dels dos dies es van fer
tallers de formació jurídica i d’assistència psicològica a gent maltracta-
da, l’advocat Sebastià Salellas va exposar els canvis al Codi Penal real-

itzats pels governs del PP i també es va fer un anàlisis més polític de com
la repressió afecta les dinàmiques dels moviments socials, en base al cas
concret succeït a Terrassa, població que s’ha convertit en un veritable
laboratori repressiu, i que en els darrers anys ha patit desenes de deten-
cions, judicis, amenaces i fins a tres empresonaments. Al final, els
col·lectius i persones assistents van fer una valoració molt positiva de
l’experiència i van decidir mantindre la comunicació per tal d’impulsar
nous projectes.                        Comissió Antirepressiva de Sants 23/3/04



Nova okupació 
a Molins de Rei
MOLINS DE REI/BAIX LLOBREGAT.- “El passat 8 de
març es va okupar una casa al carrer Rafael
de Casanoves núm. 11. Un cop més un grup
de joves de la vila ens veiem obligats a oku-
par un immoble abandonat per tal d’obrir un
centre social i engegar un projecte amb
ganes i il·lusions. Els motius que ens porten a
prendre aquesta decisió són, un altre cop, la
real manca d’espais dels i per als joves sense
un cert grau d’autonomia, autogestió i auto-
organització, sense voler estar tutelats per
cap institució o partit polític; un fet força
difícil davant la política especulativa que
impera en aquesta societat i on l’adminis-
tració municipal ha demostrat reiterada-
ment les seves mancances. També ens sen-
tim enganyats per fets com el desallotja-
ment del CSO Federació Obrera.” 
Assemblea del CSO + Contra-Infos 16/3/04

Acció a Pau pels
corredors ecològics 
PAU/ALT EMPORDÀ.- El matí del dissabte 20 de
març, membres de Salvem l’Empordà, van
realitzar una acció consistent en mostrar un
fotomuntatge de com quedaria la serra de
Vardera si es desenvolupessin totes les ur-
banitzacions que hi ha previstes dels difer-
ents municipis, i al mateix temps es va fer
una “enformigonada” simbòlica per mostrar
com quedaria el nostre territori per interes-
sos purament especulatius. La possibilitat
que d’aquí a molt poc temps es desencalli el
projecte de Pau, una macro-urbanització de
més de 250 habitatges i la continuïtat de les
obres de la zona industrial de Roses, per les
9 urbanitzacions previstes de Palau-saver-
dera que representen un total de 500 habi-
tatges fan que si es perd aquesta franja d’e -
spai lliure de Vilajuïga- Pau- Palau-saverde-
ra-Roses, es perdrà irreversiblement la con-
nexió ecològica entre el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural
del Cap de Creus, afavorint els processos de
mort d’aquests.          Salvem-Empordà.org + 

Contra-Infos 23/3/04

500 PERSONES A PICAMOIXONS

Calçotada per un
servei de tren digne
PICAMOIXONS/ALT CAMP.- Unes 500 persones
és van aplegar el diumenge 21 de març a
l’estació de tren de Picamoixons per recla-
mar a RENFE la millora del servei ferroviari
de la comarca, que parin més trens i servei
de guixeta cada dia a l’estació de Valls. Els
organitzadors de la jornada eren la Fede -
ració d’Associacions de Veïns de Valls i
Pedanies, que ja porten anys reclamant
aquest millor servei i han recollit més de
3.000 signatures. Aquestes signatures van ser
entregades a l’ajuntament de Valls i RENFE
per tal de presionar i aconseguir per una
part l’implicació de l’ajuntament i de l’altra
mantenir una conversa amb la companyia.
RENFE mai va contestar el veïnat i l’ajunta-
ment s’apuntà al carro de la reivindicació.
Tot i que la idea principal era fer la calçota-
da just a l’encreuament de vies (línia Bcn-
Valls-Lleida i la línia Bcn-Tarragona-Lleida),
només es va portar a terme durant els 15
minuts en que es va llegir el manifest, això va
obligar que un tren s’hagués de desviar. Dies
abans la Delegació del Govern a Tarragona
prohibia el tall i l’alcaldesa de Valls, Dolors
Batalla (de CiU), informava que havia pactat
amb RENFE i que no es tallarien les vies a
canvi de que la companyia es comprometés
a “estudiar la situació”. La jornada va gaudir
en tot moment d’un sà ambient ludico-
reivindicatiu acompanyat de la Mulassa i
dels Xiquets de la colla Vella i de la Joves de
Valls que van fer un parell de pilars, tot això
sense oblidar el motiu de la calçotada.
Mentre tot això passava, RENFE mantenia un
servei de seguretat que cubria el marge de
l’andana, no fos cas que la gent s’animès.
La situació actual
Ara per ara el servei es centra en la frag-
mentació del territori per fer infraestruc-
tures noves com la de l’AVE, estacions que
han estat “maquillades” pintant la façana
(mentre el seu interior va caient en una
degradació total) i on la majoria de les quals
ni tant sols gaudeix de personal per infor-
mar ni als passatgers ni als maquinistes, cosa
que fa que els trens passin segons el rellotge
de pulsera d’aquests darrers. La darrera
estació ha estat la de Valls (recordem que és
capital de comarca) que d’un dia per l’altre
es va quedar sense servei continu de guixeta. 

Contra-Infos Alt Camp 22/3/04

Assetjament Policial a les Falles Autònomes
VALÈNCIA/L’HORTA.- Durant tot el dimecres 17, diverses dotacions de policia local i de paisà
van estar voltant pel local okupat on es realitzaren les activitats i concerts de les Falles
Autònomes 2004. L’assetjament va ser tal que fins i tot van arribar a donar patades a la porta
per intentar entrar, sent inútil el seu esforç. El local,  una nau en el centre de la ciutat, va ser
okupat per donar una alternativa a totes les macrofestes organitzades per l’ajuntament i els
seus casals fallers. Dimecres es van poder fer els concerts malgrat l’assetjament policial que
hi va haver a la tarda. El dijous, encara es preveien intents d’entrar en el local per part de les
forces de l’”ordre”.                                                                    Contra-Infos València 18/3/04

JORNADA ANTIREPRESSIVA A L CAT DE GRÀCIA

Acte de suport als tres joves de Gràcia
que seran jutjats a l’Audiència ‘Nacional’
GRÀCIA/BARCELONA .- El Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) aplegà unes 170 persones en un
acte que denuncià l’operació policial i mediàtica que l’abril de 2002 afectà els tres joves i la
criminalització de l’Assemblea de Joves i l’independentisme del barri. Després del sopar i de
l’actuació dels bastoners de Gràcia, diferents parlaments dels represaliats, de l’AJG, de mem -
bres dels col·lectius del barri rebutjaren el judici dels joves, i remarcaren el caràcter polític
de la decisió de traslladar el cas al tribunal especial de Madrid malgrat l’evident manca de
material provatori. Així mateix, denunciaren també la repressió arreu del país, com els casos
de Torà o els més recents de Vallès, que explicà un jove sabadellenc. També hi hagué un
record per als presos polítics, i especialment per a en Zígor Larredonda, que es troba en vaga
de fam. Un animat concert clogué la jornada.                     Endavant + Contra-Infos 23/3/04

VALÈNCIA .- El procés judicial iniciat contra un
jove de Maulets per una pintada el Dia
Internacional de la Dona continua endavant
amb un canvi en la petició fiscal. Recordem
que els fets jutjats són del dia 8 de març,
quan el jove començava una pintada a una
asseguradora del centre, i va ser assaltat per
un policia que no es va identificar com a tal.
Va poder deslliurar-se’n amb ajut d’altres
manifestants. El dia següuent, quan sortia de
casa per anar a la feina,va ser detingut i por -
tat als calabossos de la policia nacional. 
En un primer moment del procés, el fiscal
acusava el noi del delicte de «resitència a
l’autoritat», pel que li demananva nou mesos
de presó i una sanció econòmica per faltes.
Però durant la vista oral del passat dia 22,
que començà al matí amb retard, el fiscal

sembla va canviar el seu parer,es retractà i
ara l’acusa d’una «falta de desobediència a
agents de l’autoritat» (634, Codi Penal), pel
que li demana 50 dies de multa (6 euros/dia),
acusant-lo també de falta contra el patri-
moni. Davant d’això, la defensa va argumen-
tar durant el judici que, si els fets són només
constitutius de falta, la detenció és il·legal, i
suposaria una «extralimitació» dels agents,
actuació que va generar un «dret de resistèn-
cia».  Mentre durava la vista oral del procés a
la Ciutat de Justícia de València, a les seves
portes una concentració en demanava l’ab-
solució immediata. En algunes facultats uni-
versitàries, com la d’Història, es van fer atu-
rades de classes simbòliques en solidaritat
amb el jove independentista.  

L’Avanç + Contra-Infos 23/3/04  

E L FISCAL CANVIA LA SEVA PETICIÓ DE DELICTE PER FALTES

Judici i concentració de suport al jove de
Maulets detingut la diada del 8 de març

tel: 93.442.62.53 
«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

LLUITES VEÏNALS

Assalt a una casa okupada de Gràcia

SANT ANDREU DE LA BARCA/BAIX LLOBREGAT.-
L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 11
anys de presó a Jordi P.F. i José R.G. per l’as-
sassinat d’Amar A. Els acusats van apallisar
brutalment amb un pal i un bat de beisbol el
ciutadà marroquí la nit de l’11 de juliol de
2000 als jardins Pedemonte de Sant Andreu
de la Barca. Primer el van increpar i van mar-
xar per tornar armats amb pals amb la inten-
ció de «donar-li una lliçó». L’agressió va ser
tan violenta que un dels acusats va arribar a
partir el bat de beisbol al cap del noi marro -
quí, que va morir 4 dies després a l’hospital.
Atenuants per «personalitat infantil 
i col·laboració amb la justícia»
El passat 27 de febrer un jurat popular va
considerar en el seu veredicte que els
acusats van cometre un homicidi i no un
assassinat. No van apreciar alevosia en el seu
comportament. En la mateixa línia van

desestimar el mòbil racista del crim. A més a
més el magistrat president va tenir en
compte per imposar la condemna diverses
circumstàncies atenuants, entre elles la
«personalitat infantil» dels acusats que
actualment tenen 21 anys i que en tenien 18
quan van cometre el crim. El magistrat diu
també valorar que els acusats es van presen-
tar a comissaria voluntàriament. Cal consid -
erar que fins i tot la fiscalia, que en un
començament no sol·licitava l’agravant de
racisme pels fets va fer aquesta petició en
les seves conclusions finals, després de valo -
rar el desenvolupament del judici i l’actitud
dels acusats que en un moment es van arrib -
ar a fer la salutació nazi amb el braç alçat. La
condemna imposada per l’audiència és pràc-
ticament la meitat de la que sol·licitiva la
fiscalia i l’acusació particular. 

Contra-Infos 23/3/04

ANTIFEIXISME

EL JURAT DESESTIMA EL MÒBIL RACISTA I LA PREMEDITACIÓ DELS FETS

L’Audiència de Barcelona rebaixa 
la condemna als assassins d’un 
marroquí per «immaduresa»

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

VILA DE GRÀCIA .- El 16 de març una dotzena de
persones, 5 d’elles encaputxades, van entrar
per sorpresa a Punto G, una casa okupada des
de fa 6 mesos a la plaça del Nord a Gràcia. Van
accedir a les vivendes trencant una finestra
del primer pis armats amb masses i van
començar a destrossar parets, sostres, portes,
lavabos etc. Immediatament van retenir, inco-
municar i agredir les persones que es trobaven
en aquell moment a la vivenda. Van tapar la
boca als okupants, els van treure els telèfons
mòbils, els van amenaçar de mort i pegar,
deixant marques visibles. Els veïns de la plaça
se’n van adonar i van avisar a la policia, que va
arribar al cap de 20 minuts. Aquesta va identi-
ficar els agressors, però no se sap encara qui
els va contractar. Tot i això els okupants asse-
nyalen com a responsables a la immobiliària

Royal Britània, a l’empresa de paletes que va
realitzar les destrosses i als qui en general con-
tribueixen a l’especulació a Barcelona i arreu.
Els okupants expliquen d’altra banda que tèc-
nics de la immobiliària havien passat anterior-
ment per a fer valoracions i els havien ofert
diners per a que marxessin, però aquests s’hi
van negar. En aquest tipus de situacions s’estan
produint desallotjaments mafiosos de forma
cada cop més freqüent. En alguns casos s’ha
arribat a saber que l’administració mateixa
recomana a les empreses procedir per la via
ràpida en comptes d’entrar en un procés judi-
cial. I així la violació i destrucció del domicili
amb l’ús de la força s’està convertint en una
pràctica cada cop més habitual per a les emp-
reses que voles assegurar els seus negocis. 

Punto G + Contra-Infos 23/3/04

Per l’Empordà, tothom a caminar!
DISSABTE 27 DE MARÇ 
10h. Inici de la Marxa davant el Consell Comarcal a La Bisbal. 

DIUMENGE 28 DE MARÇ

9h. Comencem a caminar des del Mas Matà cap a Figueres.
13h. Cercavila fins el Consell Comarcal.
14h. Dinar popular a la Plaça Triangular de Figueres.
Comunicar assistència i informació al 972.67.05.31. 



La setmana torna a recuperar les temperatures d’hivern, que tocaran fons el dissabte, amb la possibilitat
d’algun ruixat de neu a cotes de 300 metres el divendres a la tarda. A partir de diumenge a migdia es pot
complicar la situació amb pluges molt fortes fins dimarts però amb una pujada de temperatures notable.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 Dissabte 27 Diumenge 28 Dilluns 29 Dimarts 30

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

11.047 
MILITARS IRAQUIANS ASSASSINATS

DES DEL PASSAT 20 DE MARÇ

8750 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

3235 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

678 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

PER FOC DE LA RESISTÈNCIA, SUÏCIDI O ACCIDENT

(8 durant l’última setmana)

DISSABTE 27 DE MARÇ A LES 17H MANIFESTACIÓ, PUNT DE SORTIDA DAVANT DE L’HAMSA. DILLUNS 29 DE MARÇ 8H CONCENTRACIÓ

L’Hamsa es queda a Hostafrancs

Aquest divendres 26 de març al vespre des del Contra-Infos
organitzem una festa per l’autogestió del butlletí al centre social
l’Hamsa, un d’aquells espais okupats que tots i totes portem al cor.
Volem convidar a tothom a disfrutar d’aquest primer acte de la nova
època i no pas de l’últim com molta gent diu, ja que entre tothom
podem aconseguir d’aturar el desallotjament.

Acampada per la defensa del treball estable: contra les segregacions i el desmantellament de Telefónica

CATALUNYA .- Fa poques setmanes que les
multinacionals Autotex, Novalux-Philips i
Samsung van aconseguir el vist i plau pel
tancament de les seves factories a Catalunya
per marxar a països amb una mà d’obra més
barata i més ajudes oficials. Els tancaments
han suposat la pèrdua de més de mil llocs de
treball i un important reforçament de la
patronal per continuar amb la seva política
de deslocalitzacions i xantatges als i les tre-
balladores. Printer i Nissan per altra banda
amenacen amb el tancament i acomiada -
ments respectivament si els i les trebal-
ladores no accepten reduccions de sou,
doble escala salarial i més feina a canvi de no
res. La llista comença a ser interminable:
Fisipe (El Prat), Domar (martorelles), Galler
(St. Boi), Funosa (Igualada), Panasonic... I no es
restringeix únicament a l’empresa privada, ja
fa temps que el sector públic es troba
immers en una privatització imparable (sani-
tat, ensenyament, Telefònica, Renfe...) que ha
suposat i suposa expedients de regulació
amb acomiadaments massius (Sintel), exter-
nalització, subcontractacions... En definitiva
precarietat absoluta pels i les treballadores
de totes les edats.

El paper de sindicats i del govern
El tancament d’empreses amb beneficis,
subvencions públiques i un suculent negoci
immobiliari hauria d’haver significat un
autèntic escàndol social. Res més llunyà. Cal
destacar, en el cas de Phillips i Samsung, el
paper de les direccions sindicals majori-
tàries, protagonistes de les negociacions,
que des del primer moment han fet una
crida a acceptar la derrota sense lluitar.
Diuen que no hi ha res a fer, excepte nego -
ciar les indemnitzacions. I això que la pròpia
Generalitat havia reconegut que sense l’a -
cord dels i les treballadores la llei no per-
metia aprovar els expedients de tancament.
El govern tripartit tampoc no ha esta a
l’alçada, i s’ha dedicat a pressionar els
col·lectius afectats perquè acceptessin les
indemnitzacions. En aquest sentit destacar
les declaracions del president de la Patronal,
Joan Rosell, per a qui l’actuació del conseller
Rañé havia estat “supercorrecta”.
Xarxa solidària
Tot i que fa pocs mesos que el desmantella-
ment del teixit industrial a Catalunya ha
saltat als mitjans oficials de comunicació
ens trobem amb un fenòmen que ja fa més

VOLEN ACOMIADAR UN TERÇ DE PLANTILLA DE LA REDACCIÓ CATALANA

Tancament de l’edició de Catalunya d’El Mundo
BARCELONA.- Els treballadors de El Mundo de Catalunya van rebre el passat 22 de març una
carta de l’empresa on se’ls informa que es poden acollir a un pla de baixes incentivades en
un plaç de només quatre dies. El Mundo a decidit suprimir el quadern de l’edició de
Catalunya i considera que hi ha “excedents de recursos humans”, que suposen aproximada-
ment un terç de la plantilla. Si el proper dia 28 de març no hi ha prou treballadors que s’ha-
gin acollit a la baixa incentivada, l’empresa durà a terme els acomiadaments directament.
Davant això els treballadors de El Mundo de Catalunya han decidit reprobar l’actuació del
director de l’edició catalana Àlex Salmón, han convocat vaga els dies 24,26 i 29 de març i no
signaran a partir d’ara els textos i fotos.                 Comitè d’empresa + Contra-Infos 23/3/04

Acaba la vaga d’escombriaires a Girona
GIRONA .- El passat divendres 19 de març per la nit, després d’una tensa assemblea, els escom -
briaires de Girona van decidir posar fí a la vaga iniciada dotze dies abans. D’una banda la
CGT reclamava continuar la mobilització i per l’altra UGT i CCOO eren partidaris de no
seguir-la. El compromís de l’empresa va ser també que, en principi, retiraria les sancions i els
expedients oberts per incompliments dels serveis mínims, i que readmetria els treballadors
acomiadats. La vaga havia provocat que la ciutat de Girona semblés un abocador, però el
mateix divendres per la nit els camions van sortir a fer la recollida de les milers de bosses
acumulades pels carrers de la ciutat.                                                      Contra-Infos 23/3/04

LLUITES LABORALS

CONCENTRACIÓ EL 25 DE MARÇ A PLAÇA SANT JAUME

Xarxa solidària contra 
el tancament d’empreses

de 4 anys que es va iniciar (veure anuari
2000). Davant de l’alarma que s’ha anat gen -
erant persones de diferents sindicats i emp-
reses, col·lectius, moviments socials, organ -
itzacions d’esquerres i persones indiviuals
han constituït la Xarxa Solidària contra els
Tancaments amb l’objectiu de treballar acti-
vament per evitar l’aïllament de les lluites. El
passat 19 de febrer més de 300 persones,
moltes d’empreses afectades, es van reunir

al Casinet d’Hostafranchs per continuar
endavant amb la Xarxa i convocar una mani-
festació contra els acomiadaments i la pre -
carietat. Conviden a tothom a solidaritazar-
se amb els i les treballadores en lluita, exigir
fermesa als sindicats majoritaris i al govern a
que no permeti més acomiadaments, fent-
se càrrec de les empreses si fos necessari. 

xarxacontratancaments@moviments.net +
Contra-Infos 23/3/04

BARCELONA .- Després de successius expedients de regulació
d’ocupació, que han fet minvar la plantilla de 75.000 a 25.000
persones, els treballadors de Telefónica es troben davant de
noves segregacions i externalització de la feina, que ame-
naçen seriosament el seu futur laboral, així com les condi-
cions de treball. Per avançar en aquesta línia, ara es treuen
de la màniga una altra maniobra financera i empresarial, per
tal d’amagar el que, de fet, té tota la pinta d’una nova se-
gregació: Telefónica Empresas España, TEE. Amb aquesta
jugada, pretenen segregar de TESAU (la Telefónica de
Espanya SA que coneixem) una de les àrees que més volum
de negoci remena, emportant-se el personal en dos temps.
El primer, fent veure que és només una reorganització
interna de TESAU, canviant la gerència dels treballadors i

treballadores afectades, i, en una segona fase, seleccionar
amb temps suficient per convèncer o descartar persones
per fer la segregació definitiva. La veritat és que aquest
enginy ja té NIF propi, és el de Telefónica Data, i això vol dir
que la cosa amaga molt més del que volen ensenyar. La seva
intenció, en plena coherència i sintonia amb tot el que hem
viscut fins ara i que hem descrit aquí, és externalitzar i seg-
regar encara més tot allò que és rendible per tal d’enfonsar
definitivament el balanç de TESAU, i acabar d’una vegada
amb les condicions salarials i laborals del treballadors i tre -
balladores, ja que poden substituir-les per treball precari.
Davant de tot això, els treballadors van decidir acampar
davant l’edifici de Telefónica de l’Avinguda de Roma, 73,
durant quatre dies. El passat dilluns 25, una quinzena de

tendes van ser plantades davant la seu de telefónica.
Durant aquests dies hi ha hagut i hauran diferents projec-
cions de video dinars i esmorzars. Durant els 2 primers dies,
prop de 300 persones han estat participant de les activitats
programades. Tenen previs aixecar el campament dijous 25
al migdia per tal de marxar cap a la concentració de les
19:00 h, a plaça St. Jaume, on confluiran amb companys i
companyes d’altres empreses que estan patint acomiada-
ments i tancaments empresarials, coordinats a través de la
Xarxa Solidària contra el Tancament d’Empreses (Printer,
Nissan, Fisipe, Domar, Funosa, Panasonic...).  L’acampada de
Telefónica ha estat silenciada per tots els mitjans de comu -
nicació, i en tot moment han estat ignorats tant per la poli-
cia com per l’empresa.                       Contra-Infos 23/3/04

FESTA DE SUPORT A Contra-Infos
DIVENDRES 26 DE MARÇ A PARTIR DE LES 22H:

-Multimedia Fotut 2004 amb projeccions
-Festa amb dj Gato Selektah fins la matinada


