
La lucha del 29 de septiembre del
2011 por la mañana

El bus combativo ha partido hacia
la Torre Agbar junto a una caravana
de unos 30 vehículos (coches, motos y
bicicletas) a donde se ha llegado
sobre la hora prevista. Una vez allí los
integrantes de la caravana nos hemos
concentrado en las puertas de Aigües
de Barcelona donde se han conti-
nuado gritando consignas contra los
recortes y contra las privatizaciones. Un
compañero de aguas de Barcelona a
intervenido para explicarnos la privati-
zaciones que se van a efectuar y los
despidos de trabajadores que eso re-
presenta. Durante el acto se han echo
explosionar diferentes tracas de petar-
dos. 

De allí se ha partido hacia el hospital
de Sant Pau donde nos esperaban en
la puerta de urgencias los trabajadores
que han intervenido para exponer que
el Comité de empresa no va ha acep-
tar ningún recorte y que esta noche
habrá concentración y movilizaciones.
También se ha informado de la mani-
festación de está tarde.

De nuevo en ruta nos hemos dirigido
al hospital Dos de Maig donde de

nuevo nos hemos encontrado con tra-
bajadores y usuarios que nos espera-
ban. Allí se ha vuelto a leer un
manifiesto por parte de los miembros
de la ruta reivindicativa y los usuarios
del Hospital nos han explicado su pro-
blemática y la nefasta actuación del
Comité de empresa que se opone a
las movilizaciones. Durante la concen-
tración se ha cortado las dos calles
donde se localiza el hospital.

Siendo las 12h. se ha partido hacia
Departament de Territori i Sostenibilitat
(Av. Josep Tarradellas 2-4-6)

Sobre la hora prevista la caravana
reivindicativa, que ha visto incremen-
tada por la presencia de más compa-
ñeros, ha llegado al Departament de
Territori i Sostenibilitat (Av. Josep Tarra-
dellas 2-4-6) donde se ha ocupado
transitoriamente las oficinas mientras se
han continuado gritando consignas
contra los recortes y por la necesidad
de una HUELGA GENERAL y se ha infor-
mado de la necesidad de luchar con-
tra el capitalismo.

Tras marchar del Departament de
Territori i Sostenibilitat la caravana, que
va engalanada con pancartas y ban-
deras de los sindicatos presentes CGT,
CNT-AIT, CNT Catalunya y IAC, se ha di-

rigido a la empresa COMSA-EMTE
donde se ha entrado en sus instalacio-
nes y se ha denunciado el cierre de la
empresa y el despido de trabajadores
y trabajadoras.

La marcha ha continuado ahora
hasta el hospital Clínic, siendo en estos
momentos seguidos por un par de ve-
hículos policiales, llegando allí alrede-
dor de la 13’30h donde se ha cortado
la calle Villarroel y posteriormente junto
a los trabajadores se ha ocupado el
hospital de forma silenciosa por res-
peto a los usuarios.

La ruta combativa con los objetivos
trazados cumplidos continúa en mar-
cha en apoyo de otras luchas que se
están dando en estos momentos. De
momento nos desplazamos hacía la
calle Sant Pau 109 en apoyo con los
concentrados contra el desahucio 

Y por la tarde...

También se organizó una manifesta-
ción en Barcelona que empezó en Vía
Laietana a la altura de fomento, pa-
sando por plaza Catalunña, subiendo
por las Ramblas y acabando en Plaza
Universidad.

El acto denunciaba la falta de or-
ganización de la clase trabajadora, lla-
maba a movilizarse en el puesto de
trabajo, en la escuela, en la calle, en
los sindicatos combativos y de clase.

Desde la CNT animamos a pasarse
por nuestros sindicatos para poder dar
una respuesta contundente y acer-
tada contra éstos que quieren hacer
que firmemos un pacto de hambre.

Salud, reflexión y anarcosindica-
lismo.
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20-N: Entre l'aug-
ment de la ultradreta
i el qüestionament
sistèmic

Autoorganització, as-
semblees i comicis
orgànics a la CNT

Anarquismo, Software
Libre y Comunidad 

Las movilizaciones no se detienen,

¿a qué esperas para unirte a la lucha?
[Nota de la redacción: El día 29 de septiembre de 2011 se convocó un día de movilizaciones. Se han intentado limar diferencias entre organizaciones sindicales
debido a la situación actual. Desde la CNT defendemos el anarcosindicalismo que rechaza frontalmente las subvenciones sindicales, la participación en comités
de empresa, defensa de una organización horizontal y asamblearia, contra el tener asalariadxs que vivan del sindicato y alguna otra cuestión. Igualmente, se ha
decidido juntarse con organizaciones sindicales que no tienen nuestra visión con tal de hacer frente a las reformas y recortes que nos están colando, y queremos
hacer un llamamiento a que todas aquellas organizaciones, colectivos e individualidades que no quieran permitir que nos pisoteen de esta manera, se animen a
participar.]

El passat diumenge 2 d'octubre a la plaça Sant
Jaume, va haver-hi un acte del partit xenòfob Pla-
taforma Per Catalunya, liderat per Josep Anglada,
conegut ultradretà ex-militant de Fuerza Nueva, de-
fensor de l'ultra catolicisme i del Franquisme. També
sempre ha sigut proper a les idees de Ricardo
S.Ynestrillas o Benito Mussolinni. A més s'hi va fer-hi
famós al defensar la pena de mort contra qui no
faci el que ell diu.
A l'acte van assistir un centenar d'afins a PxC, cosa
que el govern de la Generalitat va permetre. En
aquell moment, a la mateixa plaça, varies persones
van ser reprimides pels Mossos d'Esquadra, i aques-
tes van denunciar l'acte taxant-los de nazis.
D'altra banda, la Plataforma Antifeixista va convo-
car una manifestació de repudi contra aquests pro-
motors del racisme, el masclisme, la xenofòbia i la
defensa dels interessos de les clases adinerades.

Contra la manifestació, la qual va sortir de la Plaça
Urquinaona, els Mossos d'Esquadra, van continuar
amb la seva línia, defensant a aquest partit legalit-
zat, i van reprimir a qui es manifestava. Càrregues
policials contra varies persones, més de 100 identifi-
cats/des, a més d'una hora ben llarga de segrest a
un carrer adjacent a la Via Laietana.
Remarcar que el discurs d'aquest partit ultra està
calant en algunes persones, les quals els hi acaben
votant moltes vegades degut a la ignorància i al
seu missatge populista del que s'aprofiten. Ells no
diuen clarament el que defensen, parlen de pau i
amaguen els assassinats de la ultradreta. Tenen un
discurs per a guanyar vots mitjançant la demagò-
gia i el patriotisme barat.
A més, aquest no és l'únic partit literalment feixista
legalitzat actualment: Democracia Nacional, Movi-
miento Social Republicano, España2000, Falange

Española. Tampoc hem de deixar de banda el pas-
sat feixista de Felipe González, president del Govern
del PSOE (1982-96), qui va formar el GAL, el règim
penitenciari FIES, i ens va colar l'acomiadament
lliure; o el PP, amb personatges com Fraga, que van
tenir càrrecs durant el règim de tirà Franco.
Recordem al nostre company Roger, assassinat per
un nazi que li va clavar un ferro al coll al barri de
Gràcia de Barcelona, o a Carlos Palomino, Lucre-
cia Pèrez, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta i d'altres
que eren immigrants, antifeixistes, homosexuals,
transexuals o simplement, els hi queien malament.
La paciència té un límit. La impotència s'acaba
transformant en ràbia. La ràbia en acció.
Els nazis apunyalen per la nit, els policies defensen
els seus actes de dia.

Tao Pai Pai 

Els mossos d'esquadra defensen un partit nazi



Les importants mobilitzacions del 29
de setembre de 2011 han estat el
primer fruit del procés de coordi-

nació i d'unitat d'acció sindical de les
organitzacions sindicals combatives i
de classe. En aquestes mobilitzacions
han participat i han estat convocades
un important nombre d'organitzacions
sindicals i socials de tot el país.

Des de CGT, CNT i SO valorem posi-
tivament les més de 40 mobilitzacions
del 29S al llarg de tot el país i volem pú-
blicament agrair a totes les organitza-
cions sindicals, socials, assemblees
populars, de barri, grups de treball del
15M i persones en general, per haver
participat i haver fet possible que s'ha-
gin pogut celebrar amb èxit.

La valoració que fem d'aquesta jor-
nada és d'èxit per l'important nombre
de persones que han participat i per la
visualització de la unitat d'acció sindi-
cal i social empresa per les organitza-

cions convocants contra la mesures
antisocials imposades pels governs,
tant de l'estat com de les comunitats
autònomes. Milers de persones vam
tornar a clamar enfront de la política
de desmobilització i pacte d'els qui
vénen, des del sindicalisme institucio-
nal, anomenant-se “interlocutors so-
cials”, milers de persones van sortir als
carrers per mostrar la seva ràbia i in-
dignació contra l'atur, les retallades so-
cials, especialment en Sanitat i
Educació, les reformes en els àmbits la-
borals o la falta de recursos econòmics
suficients per totes i tots.

Després d'aquest alè del 29S, des de
CGT, CNT i SO, tornem a treballar per la
mobilització unitària en els propers
mesos.

Comuniquem públicament la nostra
participació, suport i solidaritat a les
mobilitzacions i vagues convocades en
els propers dies entorn de la defensa
de l'Ensenyament, la Sanitat i els Serveis
Públics en tot l'estat.

Finalment, des d'aquí tornem a fer
una nova crida d'unitat d'acció i suma
de voluntats a totes aquelles organit-
zacions sindicals, socials, veïnals, eco-

logistes, ciutadanes, assemblees popu-
lars, barrials i de base… que ens posi-
cionem en contra de les mesures
imposades pel capital en detriment
dels drets de totes i tots i que ho facin
des de la premissa que la lluita aquesta
al carrer. Considerem que les mobilit-
zacions impulsades des de les assem-
blees en places i barris, com la del
proper 15 d'Octubre, són una oportuni-
tat per seguir avançant en la lluita co-
muna contra l'aliança entre els poders
financers i la classe política sota el
lema “No som mercaderia en mans de
polítics i banquers”.Aquesta crida està
especialment dirigida a aquelles orga-
nitzacions que conformen realitats prò-
pies als diferents territoris en els quals
realitzen la seva actuació i amb els
quals necessàriament, en moments tan
greus com els actuals, volem i hem de
confluir per desenvolupar les accions

necessàries que condueixin a la con-
questa dels drets laborals, socials, me-
diambientals, que ens han estat
arrabassats i a un escenari de sortida
social a la crisi sobre la base del repar-
timent de la riquesa i el treball.

La lluita està al carrer – Cap a la
Vaga General

Confederació General del Treball
(CGT) 

Confederació Nacional del Treball
(CNT) 

Solidaritat Obrera
(SO)

Sol idaridad Obrera es el  periòdic bimestral  de la
Confederació Nacional del Treball  Catalano-Balear
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“Tampoco podemos caer en el
error, de decir y pensar, que mejor
que una alternativa que lucha por
la anarquía, si no cumple plena-
mente sus objetivos es mejor elimi-
narla, porque ello conduce a la
inexistencia de la confrontación, y
lo peor que le puede pasar a una
sociedad para que engorde y se
asiente todavía más, es no presen-
tarle alternativas que pongan en
tela de juicio constantemente sus
formas vivenciales. Eso sería como
dejarles el camino libre y la batalla
perdida por ineficaz.

Debemos oponernos radical-
mente con nuestras opciones anár-
quicas, tratando de conocer el
entresijo que funciona a nuestro al-
rededor, combatirla constante-

mente y denunciando sus formas
como antihumanas y antipersona-
les. Debemos considerar que todas
las formas que se oponen a lo esta-
blecido son válidas, pero no pode-
mos ni debemos llegar a
engañarnos considerando que lo
que hacemos es del todo útil, de-
bemos objetivar nuestra acción,
nunca minimizar las suyas y dar la
batalla de la mejor manera que
podamos, pero nunca abandonar,
nunca dejando el campo libre. Ya
que entre todo lo que podemos
hacer, la retirada, es precisamente
la única opción que lxs defensorxs
de la anarquía nunca debemos
asumir.”

“La escuela de la anarquía” de

Josefa Martín Luengo

CNT-SO-CGT : Nova Crida "La lluita està

al carrer. Cap a la Vaga General"
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20-N: Entre l'augment de la ultradreta i el

qüestionament sistèmic

Edurne Bagué i Pablo Medina

En aquest article posarem especial
èmfasi als partits anomenats
“nova” ultradreta. La seva exis-

tència, ja fa uns anys que es dóna tant
a nivell de l'Estat Espanyol, com euro-
peu, doncs són coneguts els vincles
entre els diferents integrants. Aquesta
línia de l'ultra dreta és una re-formula-
ció de la dreta clàssica que comporta
un perill immens ja que els seus discur-
sos es valen d’eufemismes que , en
moltes ocasions,són noves maneres de
dir que “hi ha gent que sobra”, i evi-
dentment s'estan referint als immi-
grants. Així, els focus de tensió social
són desviats dels veritables responsa-
bles de la misèria i precarietat que for-
men part de les nostres vides creant
falsos culpables. Ens trobem davant
d'un fenomen que parla en termes
confusos, no profunds ni radicals ente-
sos des de l'arrel de la problemàtica,
sinó de forma discursiva i populista, di-
rigits a tot aquell estrat de població
que es troba en la franja mitjana (des
dels treballadores/rs menys qualificats
fins als més benestants) que en con-
textos com l'actual sent en perill els
seus privilegis. 

Aquests partits tenen en comú un
cert grau d'innovació discursiva que va
acompanyat d'una nova estratègia. El
seu discurs, tot i la suavitat aparent, ens
recondueix a les conseqüències ja co-
negudes de les antigues formes d'ex-
clusió, marginació i explotació social,
ara articulat des de la cultura, el que
es coneix com fonamentalisme cultu-
ral, acompanyat de noves estratègies
d'aproximació a l'electorat. 

El fonamentalisme cultural com a
eix discursiu de la ultra dreta i les noves
estratègies

El racisme o fonamentalisme cultu-
ral s'articula en una sèrie de supòsits, els
quals se'ns presenten com naturals de
la pròpia “essència” humana. Entre els
diferents enunciats en podem desta-
car els següents: les diferents onades
migratòries serien les causants d'un pe-
rill real per a l'homogeneïtat i estabilitat
de la nació; la xenofòbia és presen-
tada com un aspecte inherent en l'és-
ser humà o les relacions entre cultures
són hostils ja que els éssers humans se-
ríem intrínsecament etnocèntrics, per
tant, les relacions socials entre diferents
comunitats culturals serien un fet invia-
ble.  

Aquest discurs excloent s'allunya
dels termes de sang i raça pel despres-
tigi social actual i per totes les lluites in-
ternacionals que hi hagut en contra
dels règims i lleis segregacionistes. D’al-
tra banda, empunyen un concepte
més perillós encara: la cultura. Des de

l'òptica del fonamentalisme cultural,
determinades comunitats no podrien
viure i relacionar-se entre si per les
seves pròpies diferencies culturals.
Aquest fet ens porta a re–pensar noves
idees, estratègies i discursos per com-
batre el nou “racisme” cultural, així
com també estar alerta per poder de-
tectar el racisme d'antuvi.

Aquests nous discursos i estratègies
van dirigits principalment a una classe
mitjana, treballadora que sent perillar

els seus privilegis i que no es posiciona
ideològicament ni a la dreta ni a l'es-
querra; els “apolítics”. Defensar la
dreta continua pesant entre la majoria
ja que recorda el passat recent de la
història. És per això que aquests discur-
sos amarats de “ciutadanisme” qua-
llen, tot i que en el fons reprodueixen
els feixistes europeus “clàssics”. Front el

perill de la pèrdua de  posició social,
aquests discursos comporten l'enfron-
tament entre els treballadors/eres nou-
vinguts amb els autòctons. Així doncs,

potencien la competitivitat entre ells,
fent distinció entre dos grups, i no el re-
colzament d'una classe treballadora
que està afectada per les mateixes lleis
i retallades. Aquesta visió d'enfronta-
ment es veu potenciada pel fenomen
de l'aparició de guetos en certs barris,
resultat del doble raser de les polítiques
d'integració. 

El discurs s'acompanya de noves es-
tratègies que encaixen dins la transfor-
mació que està patint el sistema de
partits. De ben segur que més d'una de
nosaltres s'ha assabentat d'actes polí-
tics d’aquest caire en zones que no en-
caixen. Com ja es va fer referència fa 4
anys al diari Diagonal1 “aquests partits
han escollit com espais de difusió zones
i barris populars de les ciutats amb gran
presència de població immigrants”.
PxC ho ha fet repetides vegades a  ba-
rris com Sant Ildefons,  a Cornellà. D’al-
tra banda, la varietat  dels partits
esmentats fa que no tots comparteixin
l'objectiu d'una Espanya única. Per
aquest motiu, la majoria d'ells han co-
mençat a incidir en l'àmbit municipal.
Aquest fet els facilita trobar un discurs
que faci de paraigües i que els permeti
emprar elements quotidians per als
veïns/es en els seu exercici de dema-
gògia. Ja no es parla d'abstractes pro-
pis de la política nacional sinó de
problemes concrets, posant cares als
subjectes “culpables” de la situació.

A mode de reflexió final

Seria un error atribuir tots aquests
mals socials únicament a aquests par-
tits polítics, ja que l’exclusió social exis-
tia abans del seu sorgiment. És el propi
sistema actual el que ens condueix a
aquestes situacions. Parlar d'exclusió
social ens porta a parlar de la identitat
generada a partir de l'Estat – nació, de
les desigualtats sobre les quals s'as-
senta el sistema capitalista o de l'en-
frontament intencionat entre grups
socials diferents amb la fi de mantenir
la mateixa estructura, entre d’altres as-
pectes. En aquest sentit, de la mateixa
manera que no podem donar l'es-
quena als discursos excloents, tampoc
podem d'oblidar qui construeix els
CIES, qui manté de forma intencio-
nada un mercat d'economia submer-
gida en regim d'explotació o qui
persegueix amb les seves llums intermi-
tents a d'altres persones situades en un
esglaó social inferior. Assenyalem
tots/es els/les culpables de les nostres
misèries quotidianes.

Nota:

1 Diagonal, 15 de novembre del 2007.

El proper dia 20-N se sumaran a l'extensa llista d'efemèrides les eleccions generals anticipades convocades per ZP. Enmig d'un escenari confús i de descrèdit, es plantegen

com un focus de tensió. Què passarà no se sap. De vaticini, tot sembla indicar que, dins el sistema bipartidista, ara li toca el torn a Rajoy (PP). Però no tot el panorama és aquest.

Per més que s'escarrassin en centrar-nos en aquesta pugna- d'altra banda gens nova- altres són els focus que mereixen atenció. Principalment dos: les opcions de vot de “l'elec-

torat”, prestant especial atenció al percentatge d'abstenció, vots nuls i vots en blanc, ja que en el context actual tenen especial importància i simbolisme; i els índexs dels partits

d'ultra dreta com PxC, Democracia Nacional o MSR, entre d'altres.

Aquests nous discursos i estratègies van dirigits principal-

ment a una classe mitjana, treballadora que sent perillar els

seus privilegis i que no es posiciona ideològicament ni a la

dreta ni a l'esquerra; els “apolítics”.
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CNT Barcelona

La primera noticia referent a la Sec-
ció Sindical de CNT a Atento es
que creix en afiliacions, no només

al servei 061, sinó amb nous delegats
sindicals als serveis 112 i Cita Prèvia. 

El passat 27 de setembre la Secció
va tenir un dia molt llarg. Pel matí esta-
ven citats als Jutjats de lo Social de Bar-
celona per declarar contra l'empresa
Atento, per vulneració de drets fona-
mentals, o dit d'una altra manera, per
repressió sindical. 

No obstant, Atento es va sortir amb
la seva i va aconseguir aplaçar el judici
al·legant resolucions judicials pen-
dents. És molt il·lustratiu l'interès que te-
nien i tenen en aplaçar amb qualsevol
mitjà possible el mateix. 

Un espectacle desagradable va ser
veure un grup de treballadors que
anaven a testificar de part de l'em-
presa. Particularment irritant en el cas
d'algun dels esquirols. 

No obstant, sempre hi ha treballa-
dors disposats a testificar per part de
CNT i també els havia aquell dia. 

Sigui com sigui, el judici es va apla-
çar. Aquell mateix dia es va dur a
terme una assemblea de treballadors
al centre de treball de Motors, a Hospi-
talet de Llobregat. L'assistència va ser
d'unes trenta a quaranta persones. Es

van comentar aspectes relatius als ser-
veis 061 i 112. 

En el cas del primer es va comentar
l'estat del concurs públic, encara
obert, i la pèrdua del servei per part
d'Atento Teleservicios. L'advocat que
va portar la secció va informar als tre-
balladors del que havien de fer davant
la subrogació del servei i les possibles si-
tuacions que podria plantejar el canvi
d'empresa. També es van comentar
aspectes relatius a les diverses denun-
cies interposades. 

En relació al servei 112 es va co-
mentar el trasllat del 50% de personal
al centre de Reus. En aquest segon as-

pecte el Comitè d'Empresa va pactar
posteriorment un acord amb Atento on
es garantia alguna millora salarial en
cas de trasllat voluntari. 

L'última setmana de setembre
també sortia la sentència del Tribunal
Suprem de Catalunya, en relació als
107 acomiadaments de l'abril de 2010
al servei 061, justificats per l'empresa
per disminució en el volum de truca-
des. La sentència del suprem dicta que
els acomiadaments van ser improce-
dents, donat que la proporció d'aco-
miadats (un 36% aproximadament) era
molt superior a la reducció real en el
número de trucades. Es reconeixia la

improcedència. 
Lamentablement, el delegat sindi-

cal, en no estar emparat per l'article
10.3 de la LOLS, no pot reincorporar-se
al lloc de treball. Atento va anar predi-
cant per la sala que el delegat ja no
formava part de l'empresa i intoxicant
respecte a CNT. 

El dia 6 d'octubre es va dur a terme
un nou judici per vulneració del dret a
vaga, on la part acusada es va defen-
sar molt pobrament, amb múltiples in-
congruències en la versió. Quedava
demostrat com Atento vulnera i ha vul-
nerat el dret a vaga amb imposició del
100% de serveis mínims. Només queda
esperar la sentència. 

En el rerefons de tot això, l'empresa
Atento segurament perdi el servei, en-
cara que han prorrogat fins al mes de
novembre amb el Sistema d'Emergèn-
cies Mèdiques (SEM, S.A.). El que
Atento ven com victòries, podrien con-
vertir-se no en una victòria pírrica, sinó
en un contundent fracàs. Atento a
punt de perdre el 061 i la Secció Sindi-
cal de CNT a Atento en constant crei-
xement. 

Per a més informació:

http://cnt061catalunya.blogspot.com 

Temps difícils al Sistema d'Emer-

gències Mèdiques

CNT Hospitalet 

La Secció Sindical de CNT-AIT a WFS Barcelona
dóna per terminat el conflicte amb WFS. 

El conflicte es va iniciar perquè en el procés de su-
brogació de Flightcare amb aquesta empresa de
començaments de juliol van ser acomiadats sis com-
panys de la CNT. L'empresa va argumentar, com
solen fer moltes empreses, baix rendiment, conside-
rant els acomiadaments directament improcedents.
Era evident que es tractava d'un cas més de repres-
sió sindical. 

És en aquest context que el Sindicat d'Oficis Varis d'-
Hospitalet de Llobregat va obrir conflicte contra WFS.
Es van dur a terme concentracions setmanals, es van
enviar multitud de faxs reclamant la readmissió i es
va organitzar una campanya mediàtica contra l'em-
presa. A nivell jurídic es van interposar diverses de-
mandes per acomiadament nul i una demanda
contra WFS, Flightcare i AENA  (Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea) per vulneració de drets fo-
namentals. 

Amb aquest acomiadaments també s'incomplia el
conveni col·lectiu del sector de serveis d'assistència
en terra en aeroports (handling), concretament l'ar-
ticle 67 sobre subrogació, i els sindicats CC.OO., U.G.T

i U.S.O, responien convocant una vaga pels dies 18 i
26 d'agost, en un sector amb més de 60.000 treballa-
dors i en ple període estival. És irònic que tots els aco-
miadats fossin de la Secció Sindical de CNT a
l'empresa. No obstant, l'incompliment del conveni
era massa fins i tot pels sindicats institucionals. 

Els convocants de la vaga i la patronal del sector van
arribar a un pacte de fi de vaga el dia 9 d'agost. Es
va acordar la readmissió dels acomiadats. No obs-
tant, l'acord es va incomplir per part de WFS, que da-
vant la desfavorable situació finalment va intentar
arribar a un acord individual amb CNT, deixant de
banda els sindicats convocants de la vaga i la pa-

tronal del sector. WFS va acceptar la readmissió dels
acomiadats a canvi de donar fi a la campanya ini-
ciada pels cenetistes. I és així, com el passat 5 de se-
tembre els treballadors de la secció sindical van
poder finalment reincorporar-se al seu lloc de treball.
No només això, WFS considera ara a la CNT com un
agent negociador indispensable. 

És així com la lluita a Flightcare i WFS es converteix en
un referent pels treballadors i treballadores de l'Aero-
port de El Prat. 

Per a més informació:

http://wfsbarcelonacnt.blogspot.com/

Readmesos els acomiadats a l'Aeroport 

d’El Prat de Llobregat

Sindical
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CNT Olot

El maig de 2010 eren acomiadats
dos treballadors de l'Escola Taller,
integrada a l'Ajuntament d'Olot.

Aquest fet va desencadenar un con-
flicte que encara continua obert entre
la institució i el SOV de CNT d'Olot. 

L'Ajuntament va argumentar que les
Escoles Tallers ja no existien i que ha-
vien sigut substituïdes per un programa
diferent, encara que els objectius i les
condicions eren en la pràctica els ma-
teixos. De fet, un tercer treballador no
integrant de la secció sindical va con-
tinuar treballant. Es podia dir que es
tractava d'un nou cas de repressió sin-
dical. Un any desprès, el 20 d'abril, es
va dictar la sentència que garantia la
improcedència per a un dels treballa-
dors (45 dies per any treballat) i es do-
nava l'opció al delegat sindical
d'escollir entre la improcedència o
entre la readmissió. El delegat sindical
va optar per la segona opció, sense
que l'ajuntament hagi facilitat la rein-
corporació. 

Es llavors quan l'Ajuntament, contro-
lat per PSC, va interposar un recurs da-
vant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. El nou equip de govern,
controlat per convergents, una ve-
gada superades les eleccions, va con-
tinuar en la mateixa línia. L'argument
era el mateix, que el lloc de treball que
ocupava el delegat sindical ja no exis-
tia. L'Ajuntament va fer promeses de
reunió i va manifestar la seva voluntat
de solucionar el conflicte, sense en la
pràctica arribar a res. Passa el temps i
augmenta també la indemnització

que ha de pagar la institució, actual-
ment sobre els 70.000 euros. El 14 de se-
tembre, els jutjats tornaven a donar la
raó als treballadors i es dictava una
sentència provisional executòria, que
obligava l'Ajuntament a reincorporar a
un dels acomiadats i indemnitzar a l'al-
tre.Tot i això, l'Ajuntament no ha com-
plert amb aquesta sentència. 

Dies després, l'ajuntament va pre-
sentar un Oposició a la Resolució Provi-
sional de sentència, que fa pocs dies el
jutjat ha desestimat, condemnant per
tercera vegada a l'ajuntament amb els
mateixos termes que establia la sen-
tència inicialment. 

Queda demostrat una vegada més
que l'ajuntament llença els diners dels
contribuents per una simple qúestió
d'orgull. En cas de que per tercera ve-
gada l'ajuntament no apliqui la sen-
tència es poden derivar
responsabilitats molt greus per incom-
pliment reiterat de sentències i la Sec-
ció sindical de CNT a l'ajuntament
preveu l'augment de movilitzacions,
que ja estan donant els seus fruits,
doncs la ciutadania del municipi s'està
solidaritzant amb la CNT cada cop que
reparteix informació al carrer, manifes-
tant que estan al corrent de la situació.

La Secció Sindical de la CNT a l'A-
juntament d'Olot continua amb el con-
flicte obert fins la seva solució. Destaca
en aquest sentit la reeixida campanya
mediàtica que està fent el SOV d'Olot
contra l'Ajuntament, on es posa en evi-
dència la situació. 

Per a més informació: http://olot.cnt.es
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CNT Barcelona

La Secció Sindical de CNT-AIT al Departament
de Territori i Sostenibilitat continua amb les
accions en reacció als acomiadaments pro-

duïts a la institució el passat mes de juny. 

Recordem que davant la situació insostenible
a les dependències del Departament de Territori
(avinguda Tarradellas de Barcelona), els infor-
màtics es van decidir a convocar una vaga els
dies 20 i 29 de juny. 

Pocs dies abans, el Departament havia de-
manat el trasllat del personal subcontractat de
Cast-info i Serikat a un altre centre de treball, per
suposadament permetre a membres de Medi
Ambient ocupar les instal·lacions, i que en reali-
tat l'únic que va produir és un empitjorament en
les condicions de treball dels primers. 

El dia 23 del mateix mes l'inspector de treball
va demostrar que aquests llocs de treball al De-
partament eren ocupats per personal de IECISA,
la principal subcontrata, i no per personal de
Medi Ambient, per dur a terme el mateix treball
que estaven fent els companys! I això en plena
vaga, és a dir, demostrant l'existència d'esquiro-
latge. 

La repressió sindical quedava de manifest.
Dies desprès cinc treballadors de Serikat i un de
Cast-info eren acomiadats. Part dels acomiadats
eren integrants del Comitè de Vaga, i els aco-
miadaments es van dur a terme en plena vaga,
vulnerant un dels drets més bàsics. 

Davant la situació es van portar a terme di-
verses concentracions, la primera de les quals es
va produir poc desprès dels acomiadaments, el
dia 29. Aprofitant la presència del conseller Lluís
Recoder, que assistia a un cicle de conferències,
es va dur a terme una altra concentració davant
la Pedrera. S'exigia la immediata readmissió de
tots els treballadors acomiadats. 

En el context de la vaga del 29 de setembre
es va aprofitar l'existència de bus combatiu per
fer una parada davant el Departament de Terri-
tori. El bus, integrat per sindicats con CNT, CGT o
IAC va recórrer els carrers de Barcelona parant
en els focus de conflicte existents a la ciutat,
entre els quals es trobava l'esmentat. Amb el
lema “retallem les subcontractacions” es va dur
a terme una concentració. I els companys se-
gueixen en lluita fins al la readmissió. 

Per a més informació:

http://cnt-agites.blogspot.com/

En resposta als acomiadaments al

Departament de Territori i Sostenibilitat

Una victòria més de CNT contra

l’Ajuntament d’Olot.

Sindical

Conflicte amb Opencor

CNT Sabadell

El novembre de 2010 es va organit-
zar la Secció Sindical de CNT a Tiendas
de Conveniencia, S.A. (Opencor) de
Sant Cugat del Vallès. 

Es va iniciar una campanya infor-
mativa per presentar la secció i la re-
cepció per part de la plantilla va ser
positiva. 

En resposta, el sindicat groc FASGA
va començar a arrencar la informació
de CNT, posant de manifest les seves
pràctiques autoritàries. 

L'empresa també va començar a in-
quietar-se amb l'activitat de la secció
sindical, sobretot desprès de diverses
visites d'inspecció de treball que es van
dur a terme al centre de treball. 

Es llavors quan el delegat sindical
era acomiadat, concretament el dia
24 d'agost, en un nou exemple de re-
pressió sindical, al·legant baix rendi-
ment laboral, encara que reconeixent
d'entrada la improcedència i oferint 45
dies per any treballat. Els comentaris
d'un dels membres del Comitè d'Em-
presa, del sindicat FASGA, també dei-
xava clar a quins interessos obeeixen
els seus membres. 

El dissabte 10 de setembre es va dur
a terme una concentració motivada
per l'acomiadament. Els mossos d'es-
quadra van assistir ràpidament en res-
posta a la crida dels encarregats
d'Opencor, que en comptes d'informar
que s'estava produint una simple con-
centració, van parlar de delicte. Al-
guns clients es van solidaritzar amb
l'acomiadat i van decidir no comprar.  

El 24 de setembre una desena de
militants es van concentrar davant les
portes Opencor-Marina a Barcelona,
aprofitant l'assistència d'alts càrrecs de
l'empresa, inclòs el cap de personal
que va acomiadar personalment el
delegat sindical. 

Es va informar als vianants i es van
posar de manifest les pràctiques anti-
sindicals d'aquesta empresa. 

La CNT de Sabadell crida al boicot
obert contra Opencor, una empresa
privada que no té cap tipus de ver-
gonya en trepitjar els drets dels treba-
lladors i treballadores. 

Per a més informació:

http://cntopencor.wordpress.com 



L'assemblea del Sindicat

El treball i la presa de decisions
col·lectives no són fàcils i més si tenim
en compte que normalment ningú ens
ha ensenyat a respectar i tenir en
compte les opinions dels altres. Malgrat
tot, a la CNT treballem d'aquesta ma-
nera ja que és la única d'assegurar que
les persones estem al mateix nivell les
unes de les altres i podem participar en
igualtat de condicions en les decisions
que afecten al Sindicat. 

A l'assemblea del Sindicat cada
persona afiliada té els mateixos drets
i deures i també el mateix nombre de
vots. Les assemblees les convoca el
propi Sindicat i l'ordre del dia es con-
forma amb les propostes que hagin
sorgit d'assemblees anteriors, les que
pugui fer cada persona afiliada[1] i
les que aporti el Comitè Local, o sigui
els Secretaris.

Per tal d’agilitzar les assemblees i
certes funciones del sindicat hi ha
càrrecs rotatius representats per se-
cretaries, que duren dos anys com a
màxim. Entre una assemblea i una
altra, els Secretaris del Sindicat i altres
persones que assumeixen alguna res-
ponsabilitat són les encarregades de
gestionar les diferents tasques i dur a
terme els acords de l'assemblea. Això
no vol dir que substitueixin l'assem-
blea del Sindicat, estan actuant en
nom de totes i, per tant, la seva obli-
gació és respectar el que s'ha decidit
col·lectivament. Si la seva gestió no
és l'adequada, tots els càrrecs del
Sindicat són revocables en qualsevol
moment si així ho decideix una as-
semblea i aquesta és la millor ma-
nera d'eradicar els personalismes i les
ànsies de protagonisme.

Els Plens Regionals

El Ple és la màxima instància per
prendre acords entre els congressos de
la CNT. A diferència de les Plenàries en
ells hi assisteix una delegació del Sindi-
cat i s'hi defensen els acords que s'han
pres a les assemblees locals, mai les
opinions personals dels delegats o de-
legades. Tot queda enregistrat en
actes, si la delegació no ha fet el seu
treball correctament, l’assemblea del
seu sindicat pot demanar-li responsa-
bilitats i impugnar el comici en qüestió.
En els Plens Confederals la delegació
és de tota la Regional i s'hi defensen els
acords que s'han pres al Ple Regional.

Els Sindicats i els Comitès Regionals,
segons l'àmbit, són els encarregats de
proposar els punts que es tractaran al
Ple en la Plenària anterior a aquest. Així
mateix els Plens són presidits i moderats
per una comissió dels delegats assis-
tents i no pel Secretariat Permanent

Confederal o Regional.

En els Plens s'utilitza a l'hora de les
votacions un sistema de proporcionali-
tat basat en el nombre d'afiliades de-
cidit en Congrés que té un Sindicat o
un Comitè Regional, de manera que,
ni els Sindicats més petits siguin ignorats
ni els més grans puguin imposar els seus
punts de vista. El sistema de votacions
es decideix als Congressos que és a on
es decideixen les formes de funcionar

que els sindicats, en la seva majoria,
volen. Ara com ara, hi ha l’acord que
els sindicats que tenen més afiliació
tenen més pes en la presa de deci-
sions.

En els Plens s'hi revisen sistemàtica-
ment els comptes de l'àmbit a què co-
rresponen. D'aquesta manera els
Sindicats o els diferents Comitès Regio-
nals conjuntament amb les Secretaries
de Tresoreria són els màxims responsa-
bles de la transparència en la gestió
econòmica de la CNT.

Les Plenàries Regionals

Les Plenàries Regionals són les reu-
nions de treball i gestió dels diferents
Secretaris Generals dels Sindicats d'un
mateix territori. 

Aquestes reunions no tenen capaci-
tat per prendre acords ja que es tracta
de reunions de treball on els Secretaris
Generals exposen la seva opinió que
sempre ha d'anar en consonància
amb les opinions del seu Sindicat. De

totes maneres i com que no s'hi prenen
acords, el que es tracta a les Plenàries
no ha de passar necessàriament per
l'assemblea del Sindicat. El que si és ne-
cessari és informar posteriorment als afi-
liats i afiliades dels temes de què s'ha

parlat i de la gestió dels mateixos. 

A les Plenàries Regionals cada Sindi-
cat té un sol vot i, en el cas de les Fe-
deracions Locals encara que siguin de
molts Sindicats també tenen única-
ment un vot. A les Plenàries Confede-
rals el sistema és el mateix, cada
Regional té únicament un vot inde-
pendentment del nombre de persones

afiliades a qui representin.

Conferències Confederals

Les Conferències d'afiliats i afiliades.
Són reunions per tractar temes que s'es-
timin d'interès per a la Confederació.
Poden ser locals, Regionals o Confede-
rals i tractar diverses qüestions, ser sec-
torials o monogràfiques sobre temes
concrets. Aquestes Conferències no
poden prendre mai acords i en elles hi

assisteixen els afiliats i afiliades que ho
vulguin a títol individual i mai en re-
presentació del seu Sindicat. La seva
utilitat es basa en compartir expe-
riències, pensaments, debatre i enri-
quir-se a nivell personal, tant com
conèixer-se per crear vincles més
grans entre l’afiliació.

Les Conferències de Sindicats o de
Seccions Sindicals. Funcionen de la
mateixa manera que les d'afiliats i afi-
liades tret que en aquestes si que hi
assisteixen delegats o delegades en
representació dels seus respectius
Sindicats o Seccions Sindicals. Tam-
poc poden prendre acords de cap
tipus.

El Congrés Confederal

És el màxim òrgan decisori de la
CNT i traça la línia ideològica i els ob-
jectius de la Confederació fins al pro-
per Congrés. Fins ara se n'han
celebrat deu que poden semblar
pocs pels nostres cent anys d'història
però cal tenir en compte que hem
passat bona part d'aquest segle en
la clandestinitat.

Al Congrés Confederal hi assistei-
xen delegats i delegades dels Sindi-
cats de tota la Confederació i els
acords que s'adopten són vinculants

per a tots ells i només poden ser modi-
ficats en un altre Congrés llevat d'algu-
nes excepcions que ja es preveu que
es puguin modificar en un Ple Confe-
deral.

El Ple Confederal és l'encarregat de
convocar el Congrés i ho ha de fer,
com a mínim, amb un any d'antelació
per tal que tots els Sindicats puguin
participar, elaborar i debatre les dife-
rents ponències que s'hi presenten. Si
no hi ha causes de força major, ara
com ara, s'ha de celebrar un Congrés
Confederal cada quatre anys.

6

Formació

Autoorganització, assemblees i comicis

orgànics a la CNT
Des dels inicis del moviment llibertari i de les organitzacions que en formem part l'autoorganització col·lectiva ha estat una constant
en la nostra trajectòria. Naturalment, aquesta manera de fer no ens l'hem d'atribuir en exclusiva, han estat i són moltes les organitza-
cions o col·lectius que funcionen al marge del lideratge o la tutela de ningú. La classe treballadora ha demostrat que és molt capaç
de funcionar de manera autònoma i sense reproduir els esquemes de la falsa democràcia “representativa” que només té en compte
els interessos de la classe dominant i de les empreses i bancs que la financen.

[1] [NdE] L’afiliació és important perquè a la CNT rebut-

gem les subvencions sindicals i creiem en l’autogestió.

Per tal d’aconseguir diners per poder tirar al davant, obrir

locals i tenir infraestructura per lluitar, tenim diferents for-

mes de finançament, i entre elles està l’afiliació individual.

Remarcar que per col-laborar a la CNT no és obligatori

estar afiliat, però per a participar a les seves assemblees

sí.

“El treball i la presa de decisions col·lectives no són fàcils
(...)Malgrat tot, a la CNT treballem d'aquesta manera ja que
és la única d'assegurar que les persones estem al mateix ni-
vell les unes de les altres i podem participar en igualtat de
condicions en les decisions que afecten al Sindicat.”
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CNT Ciutat de Mallorca

Qui som?

En els últims 10 anys dins del sindicat
ha començat a créixer l'assistència i el
contacte amb el mateix de treballa-
dores i treballadors de MERCADONA.
S'apropaven al sindicat a manifestar-
nos la seva preocupació sobre el mal-
tractament psicològic al què eren
sotmesos. Fruit d'això el sindicat va co-
mençar a estudiar la situació dels tre-
balladors i treballadores dins de
l'empresa, concloent finalment que la
mateixa té traçat un pla d'acció ela-
borat (que internament anomena "Mè-
tode de Qualitat Total") format per un
conjunt de simplistes premisses la finali-
tat de les quals és fer creure al treba-
llador que ell forma part de l'empresa i
que tots allà dins són una gran família
unida (a l'estil de les sectes religioses).

La realitat però és una altra molt di-
ferent, el Mètode de Qualitat Total
(manual escrit pel president de
l'empresa, el milionari Juan
Roig) no és més que l'excusa
per sotmetre els treballadors de
MERCADONA a un ritme de
producció i uns mètodes de tre-
ball que CNT només pot qualifi-
car com a esclavisme modern,
una forma de vida on els drets
laborals, socials i sindicals han
quedat relegats a l'oblit.

Què ens passa?

Des de la Confederació Na-
cional del Treball (CNT) prete-
nem desmentir el concepte
que s'ha creat davant de l'opi-
nió pública i la societat en ge-
neral, que l'empresa de
supermercats MERCADONA és
pionera en el tracte digne als
seus treballadors/es. Existeix un
gran desconeixement sobre es
que realment ocorre en l'interior
dels seus centres de treball, grà-
cies, en gran manera, als esforços de
la pròpia empresa per donar una
imatge a l'exterior de bondat empre-
sarial cap a la plantilla, que en res no
s'ajusta a la realitat CNT ha detectat
que de forma generalitzada a la ca-
dena de supermercats MERCADONA
es produeixen les següents situacions:
als treballadors/es que agafen baixes
mèdiques, reclamen els seus drets i/o
denuncien a l'empresa se'ls retiren les
primes econòmiques (és a dir cobren
menys que la resta de la plantilla), als
treballadors/es que es posen malalts,
durant el temps que dura la baixa,
l'empresa els crida al seu telèfon parti-
cular quasi diariament manifestant-los
que han d'abandonar la baixa mèdica
reincorporant-se al treball de seguida,
recordant-los que  segons el Mètode
de Qualitat Total vigent en l'empresa

«per a MERCADONA un treballador de
baixa és un treballador inservible», als
treballadors/es que tenen una antigui-
tat superior a 10 anys (que són els que
tenen millor sou), l'empresa a través de
la figura del coordinador de tenda,
exerceix sobre ells una persecució
moral brutal (moobing) amb la inten-
ció de què el treballador/a abandoni
l'empresa i pugui ser substituït per altres
més barats (objectiu que ha aconse-
guit en moltes ocasions), s'acomiada
treballadors amb acusacions falses de
robatori de diners de caixa o d'intentar
atropellar els clients amb les furgonetes
de repartiment a l’aparcament, amb
la intencionalitat que l'acomiadament
sigui procedent i l'empresa no hagi
d'indemnitzar al treballador/a, s'obliga
la plantilla a realitzar hores extres que
després no cobren sota amenaces d'a-
comiadament|, no s'adapten les me-
sures de seguretat als centres de
treball, es flexibilitza el treball dels re-
partidors a domicili fins al punt que en

una sola jornada de treball fan el tre-
ball de dos, l'empresa entén els dies de
baixa mèdica com a «absentisme la-
boral voluntari» sancionant posterior-
ment als treballadors/es que les
agafen, a més són centenars els treba-
lladors/as que en els últims anys han
estat de baixa per depressió a causa
del maltractament psicològic a què
són sotmesos.

És per tot l'exposat aquí que el sindi-
cat CNT porta ja diversos anys lluitant
combativament dins de l'empresa
contra el tracte inhumà que la mateixa
exerceix cap a la seva plantilla, en de-
fensa dels drets, llibertats i reivindica-
cions dels seus treballadors/es. L'acció
sindical de CNT ha estat encaminada
en la implantació del sindicat en l'em-
presa així com en el respecte de l'arti-
culat del conveni col·lectiu. Des del

sindicat CNT doncs, esteim immersos es
una campanya constant de denúncia
pública contra aquests atropellaments
i exigim la cessació de les polítiques re-
pressives cap als nostres delegats/es
sindicals constantment atacats per
MERCADONA, clar exemple de la seva
falta de respecte envers la llibertat sin-
dical. 

Quan i on ens movem?

Com dèiem al principi de l'article
portem prop d'una dècada amb el
conflicte de MERCADONA obert, en-
cara que ha estat en els últims sis anys
quan ha empitjorat aquí a l'illa de Ma-
llorca.

S'han constituït per la nostra part
seccions sindicals en l'empresa, des de
llavors, companys, companyes, repre-
sentants amb càrrec en el sindicat, així
com el propi sindicat, estan rebent una
persecució i una pressió constant per
part de MERCADONA amb l'objectiu

espuri de fer desaparèixer al sindicat
en l'empresa i evitar la seva consolida-
ció i per tant l'activitat sindical que des-
envolupem tant els delegats sindicals
com els afiliats i afiliades de CNT. en
defensa dels interessos de la plantilla
per a la reivindicació dels seus drets.
De tal gravetat és el cas que quan el
sindicat va constituir la primera secció
sindical a Mallorca, a finals de 2009,
l'empresa no solament es va negar a
reconèixer la Secció Sindical, sinó que
a més va comunicar a la CNT que no
se li anaven a atorgar ni un sol dels
drets i prerrogatives recollits en la Llei
Orgànica de Llibertat Sindical. Per tal
motiu, el sindicat va haver de portar a
judici l'empresa, sent que la Sentència
va donar la raó a CNT i és més, va re-
conèixer la seva capacitat per realitzar
acció sindical al interior de la mateixa.

El qual ha significat, tot sigui dit, que a
partir de llavors allà on l'empresa ha lo-
calitzat un afiliat de CNT ha fet l'impos-
sible per acomiadar-ho.

L'activitat de la nostra secció sindi-
cal s'expressa en la infinitat de plets,
manifestacions, concentracions, pàgi-
nes web monotemáticas, campanyes
informatives en diferents suports contra
les injustícies comeses per l'empresa,
denúncies davant d'Inspecció de Tre-
ball, etc.

Entre altres accions molestes per a
l'empresa, ho ha estat que diferents
mitjans de comunicació balears s'han
fet ressó de concentracions convoca-
des per la CNT a les portes de diferents
supermercats MERCADONA, celebra-
des amb l'objectiu de denunciar les
males pràctiques vulneradoras dels
drets dels treballadors de l'empresa,
així com la persecució sindical soferta
cap als nostres delegats sindicals. Des-
taca a més el reportatge que sobre
aquesta lluita va emetre IB3 Televisió

de les Illes Balears el 17 de
gener de 2010 en l'espai infor-
matiu IB3 Noticies Vespre, re-
transmès per a totes les Illes
Balears.

Així mateix és de destacar
que en l'actualitat existeixen
demandes judicials obertes
contra MERCADONA sobre di-
ferents matèries d'àmbit labo-
ral efectuades per diversos
companys i companyes de
CNT. tant a les Illes Balears
com a la Península Ibèrica.

Respostes a preguntes més
freqüents:

Què he de fer com a tre-
ballador/a de MERCADONA si
representants legals de l'em-
presa em tanquen en un des-
patx a porta tancada i
m'amenacen que si no firmo
automàticament el meu aco-
miadament em denunciaran

per haver robat productes, per haver
pegat un superior o coses similars? Mai
firmis res (encara que l'empresa aporti
a dos treballadors com a testimoni).

La documentació que normalment
t'aportarà l'empresa serà un acord pel
qual tu reconeixeràs part dels fets. A
més ja t'advertim que per norma ge-
neral està empresa, en aquests casos,
salda una quantitat amb el treballador
inferior a l'estipulada per llei. El que has
de fer en tot cas és GUARDAR LA
CALMA, NO POSAR-TE NERVIÓS/A, de-
manar còpia de tot per assessorar-te i
acudir l'abans possible al teu sindicat
de CNT més proper, per interposar a
posteriori les demandes laborals i pe-
nals que facin falta.

Resistir és vèncer
Reportatge a la secció sindical de CNT a MERCADONA

(centre de treball Arxiduc Lluis Salvador número 33 · Palma · Illa de Mallorca)

Reportatge

En aquest número parlem amb companys de la CNT de Palma de Mallorca, que expliquen quina és la seva realitat sindi-
cal en una empresa com MERCADONA que en l'actualitat té en balears ús 5000 treballadors i 63.500 a nivell estatal.

wMembres d’una Secció sindical de la CNT davant del Mercadona.
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Com sorgeix aquesta idea o neces-
sitat d'autoorganitzar-se? Per què la
PACA, per què aquest model organit-
zatiu i no un altre? 

Toni: Nosaltres ens vam trobar en
una masia on volíem anar a viure, no
només físicament, sinó també econò-
micament de l'activitat que fèiem. No
teníem ganes d'anar al mercat, i ens
vam començar a plantejar maneres
de poder-ho fer, i va ser quan, a través
de parlar amb diferents col·lectius,
doncs vam provar aquesta manera.
Aquesta manera no ens la vam inven-
tar nosaltres, fent una mica de recerca
i gràcies a que vam coincidir amb uns
francesos en un curs a l'escola agrària
de Manresa, ens van parlar de les
AMAP's, que és una experiència a
França de venda directa i també un in-
tent d'establir pagesia, petits pagesos
en el territori. Llavors nosaltres el que
vam fer va ser començar a preguntar
a gent, vam anar a França, vam llegir
coses, vam començar el procés que
deia la Montse, de discussió conjunta,
agafant experiències que havíem tin-
gut com a consumidors i de tot això
vam fer un còctel que era la PACA. A

això li vam ficar una mica d'imaginació
a partir del que som i del que volem, i
tot això, tot junt, doncs surt la PACA.
Però que resumint, com ja hem dit
abans, seria l'intent d'obtenir producte
agroecològic produït de manera so-
cialment justa i poder viure de la feina
de pagès, aquí, a l'àrea metropolitana. 

Montse: El nostre grup de consum,
va sorgir per les inquietuds que tenia
certa gent que estava ficada als movi-
ments socials, és a dir, que a part de
tenir consciència ecològica també hi
havia molta consciència social en
molts temes. Llavors, mitjançant una
xerrada i el fet que el Toni també esta
implicat en històries socials i no només
purament en ecologia, vam coincidir
tant físicament com en les necessitats
que sentíem per portar a terme un
grup de consum, que coincidia amb el
projecte del Toni.

Has parlat de l'exemple francès,
quan de temps porten funcionant les
les AMAP's? 

Toni: No molts. Dos o tres. Són un
grup de pagesos que se'n van als EUA
i tornen. Encara que la necessitat és

molt antiga, tan antiga com l'agricul-
tura, com poder vendre els teus pro-
ductes a un preu raonable establint
una relació de confiança amb tota la
gent que et coneix. Això ha passat
sempre. Es presenta com proposta or-
ganitzada a partir de cert moment. 

No parem d'escoltar el terme agro-
ecològic, ens podeu definir en què
consisteix l'agroecologia? I com ho di-
ferenciem d'una altra manera de pro-
duir? 

Montse: Per mi no és algo purament
ecològic algo que es ven al Corte In-
glés, pel simple fet de que es ven al
Corte Inglés, tant pel preu que té com
pel lloc d'on pot venir. Un producte
ecològic que ve d'Itàlia o Nova Ze-
landa deixa de ser un producte ecolò-
gic perquè s'ha contaminat un munt
pel transport utilitzat. Creiem que hem
de menjar els aliments que tenim aquí,
de temporada. Creiem que és molt
més que el producte no hagi tingut fer-
tilitzants, va molt més enllà, el que no-
saltres entenem com a agroecològic.
Per tant creiem que hi ha altres con-
ceptes que s'han de tenir en compte.  

Toni: Per exemple un producte pro-
duït a un hivernacle a Almeria amb tre-
balladors il·legals en unes condicions
salarials indignes, però que compleix
els paràmetres que marca la norma-
tiva ecològica surt al mercat com un
producte ecològic, però per nosaltres
no té cap tipus d'interès. Per nosaltres
hi ha algú més, la agroecologia incor-
pora aquest factor social en la pro-
ducció ecològica. Evidentment
defensant la producció ecològica,
però no només en aquest sentit, sinó
ampliant una mica més la perspectiva. 

Per tant, podem dir que li doneu una
dimensió social al treball de la terra,
vinculat en el tipus de lloc que estas
treballant, no? 

Toni: Si, i també en les relacions de
tota la gent que produeix i consumeix.
La PACA la vivim com un projecte so-
cial, no com una botiga virtual ni res
pel estil. No ens interessa aquest tipus
de model. Doncs d'aquí el funciona-
ment assembleari i una sèrie de coses
que hem estant establint que no té res
a veure amb el funcionament del mer-
cat.   

La PACA: autogestió de la

producció i el consum
Primer de tot i per situar al lector, ens podeu presentar el projecte? què és la PACA? 
-Montse: Les sigles són Acord per la Producció i el Consum Agroecològic, i jo crec que resumeix bastant bé el sentit, sobretot quan
parlem d'acord per a la producció, ja que ens està indicant que des de l'inici de la PACA, s'estant fent assemblees i reunions per tal
d'arribar a conclusions entre productors i consumidors, sobre el que ha d'ésser aquest projecte. Després poc a poc s'ha anat cons-
truint entre totes, amb decisions consensuades.
-Toni: Amb una frase podríem dir que és una experiència d'autogestió de la producció i del consum. Bé, a mi m'agrada dir-ho així. La
PACA és una experiència autogestionària de la producció i del consum. I el que deia la Montse, busquem establir un model de pro-
ducció i consum, una mica fora de les directrius del mercat, que ens permeti viure als pagesos de la nostra activitat i que permeti
tenir un producte, ecològic i produït d'una manera socialment justa i a un preu raonable pels consumidors, per a mi això és la PACA. 

Entrevista

wAssemblea de la PACA
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Entrevista

Nº352   Novembre/Desembre 2011

Podeu explicar el funcionament
més pràctic de la PACA? Sobretot pel
que fa referència a la relació que s'es-
tableix entre consumidors i productors.  

Toni: Per mi el més bàsic és un fun-
cionament assembleari, ja que és l'es-
pai on es prenen les decisions
importants. Pel que fa al dia a dia,
cada grup de consum té la seva auto-
nomia i igual que passa amb els dife-
rents productors. Però les decisions
sobre objectius, què es planta, la línia,
tot això ho anem discutint en l'assem-
blea mensual. L'assemblea és un espai
de decisió horitzontal on tothom pot
aportar, decidir, demanar i col·laborar.
Per a mi això és lo fonamental i és el
que fa engrescador el projecte. Des-
prés hi ha coses com que per exemple
els consumidors aporten els diners de la
comanda mensual per avançat, que
ens serveix per finançar el dia a dia
dels productors. També hi ha un fons
de corresponsabilitat, que seria com
una assegurança per si hi ha males co-
llites, o qualsevol història, encara que
també s'ha utilitzat per millores d'in-
fraestructura i millores de capacitat de
producció, com per exemple es va co-
finançar un pou per tenir aigua a Can
Bofill. També s'estan dissenyant activi-
tats complementàries en funció dels in-
teressos, necessitats i disponibilitat de la
gent a nivell formatiu. Una altre carac-
terística és la distribució de producte
propi de temporada. Aquestes serien
les característiques més importants del
projecte. 

Montse: En el dia a dia, per les peti-
tes coses que van sorgint és bàsic la
confiança en que s'ha d'establir entre
productors i consumidors. Aquesta
confiança s'ha treballat en el nostre
cas molt bé, el Toni s'ha ofert per fer for-
mació, per ajudar, tu com a consumi-
dor pots anar a Can Bofill, que és un
dels llocs on es fa part de la producció.
Quan és fa assemblea no és una as-
semblea pura i dura, sinó que anem
allà, anem al camp, ens explica,
podem veure com esta tot, si tens
qualsevol dubte pots preguntar,
aquesta relació de confiança és molt
important per ser conscients de que si
algun dia t'arriba un tomàquet més
petit de lo que t'esperaves, saps que
pot ser per això o per allò altre. A ve-
gades hi ha molta gent que entra en
un grup de consum, pensant que és
una botiga i després es troba de que
no ho és. Llavors s'ha de fer una mica
de conscienciació social entre come-
tes. 

Podriem dir que es veu un procés on
la gent va interioritzant i entenent el
projecte, no? 

Montse: Si, es passa a entendre el
projecte, i per la gent que entra nova,
la PACA deixa de ser una simple botiga
i un consum ecològic pur i dur, i passa
a ser agroecològic i algo molt més
complex. Hi ha un procés d'aprenen-
tatge.  

Arnau: Per mi lo important és que
també s'aprèn a prendre decisions, a
implicar-se en el projecte. És un curro
de base, i aquesta és la gràcia de la
PACA, no és una relació de mercat, és
de compromís i de responsabilitat, tant
de productors com de consumidors.
Cal pensar que es passa d'una persona
que venia a comprar el menjar a pren-
dre decisions per tal d'obtenir menjar.
També passa amb el productor, no

només ha de produir, ara ha d'explicar
com produeix, consensuar els preus, hi
ha un curro de base que li dona sentit
a la agroecologia. 

Ara que ha sortit el tema del mercat,
us preocupa aquesta mania regula-
dora per part de l'administració?
Creieu que podria afectar a projectes
com el de la PACA? 

Toni: La veritat és que no. És possible
que quan les coses incomoden l'estat
intenta integrar-les. Però percentual-
ment el producte que es distribueix a la
PACA o amb projectes similars és molt
petit i això no espanta a ningú. Si tu
mires els nivells de consum de verdures,
o verdures ecològiques, la gent que
estem a la PACA seria ridícul. Un altre
tema és que l'absorció també depèn
de la voluntat de la gent que esta en el
projecte. La voluntat és clara, sinó se-
riem una botiga o una altre cosa, i jus-
tament és el que no hem volgut ser,
som un projecte social on qui participa
decideix com és aquest. Ens dona
igual, no ens preocupa. 

Montse: Més que por per part del
mercat o de l'administració, nosaltres
hem de ser conscients que és un pro-
jecte que per exemple al Prat, que
vam començar 5 cistelles, ara som 3
grups de consum, som quasi 50 ciste-
lles, s'ha fet molt gran. La por és que no
es desvirtuï, de ser conscients de que
vam començar amb uns objectius i
que això pot créixer fins un cert limit. De
moment no s'ha desvirtuat, però
bueno, ha crescut molt, vam comen-
çar poquets, i ara som molts.   

Toni: Erem 10 famílies, i ara som 120.   

Relacionada amb la pregunta ante-
rior, pel que fa al tema de les regula-
cions, vosaltres certifiqueu els
productes?   

Toni: Si..., bé, no directament, és a
dir no tenim segell oficial, però la nostra
certificació és la confiança que esta-
bleixen els consumidors amb els pro-
ductors. La certificació és la possibilitat
que tenen els consumidors, per poden
venir qualsevol dia a qualsevol hora a
veure'ns treballar i preguntar. 

Quin és l'objectiu ara, després de
tres anys, de La Paca? Tant des del
punt de vista del productor com del
consumidor, quines són les expectati-
ves?

Montse: Jo crec que el que ens
agradaria a tots, és el que deia el Toni
abans. Que això es contagiés pel Baix
Llobregat, entre altres productors i con-
sumidors. És més fàcil amb consumidors
que productors. De fet en el meu
poble, El Prat de Llobregat, ha passat.
Si això passés amb tots els petits pro-
ductors del Baix Llobregat, seria fantàs-
tic, però no és un objectiu. És un desig.

Toni: Nosaltres no venim de pagès
de tota la vida. Venim de consumidors
i als pagesos de tota la vida els costa
més aquestes coses. Volia dir una cosa
que abans he oblidat de les caracte-
rístiques de la PACA, una l'ha dit la
Montse de passada, que els preus són
fixos tota la temporada, és a dir, no hi
ha especulació del mercat en l'establi-
ment del preu. I després hi ha la possi-
bilitat d'intercanviar feina per
producte. Això pels productors és super
gratificant.

Dius que no veniu de pagès de tota
la vida. Em podries dir, què se't passa

pel cap per canviar la vida i anar a fer
de pagès? No és un canvi fàcil

Toni: .....Inconsciència. A vegades
les coses t'arriben i les aprofites. No te
més que en un moment determinat
pensar que és el que vols fer i fer-ho. In-
tentar fer-ho, apostar per això i fer-ho i
no deixar-te tibar per coses que et tiren
i et lliguen i que l'únic que fan és impe-
dir-te viure lliurement.

Aleshores, podríem dir que el pro-
jecte està bastant consolidat. 

Montse: Consolidat ho està perquè
és un projecte que des del principi fun-
ciona i està creixent. Encara que con-
solidat no seria la paraula, perquè està
en canvi constant, anem afegint
coses. Ara hem afegit les gallines i en
l'assemblea vam pensar com podria
ser efectiu i que a la pràctica fos real
tenir ous. Entre tots vam trobar la ma-
nera d'aconseguir tenir ous per tothom.
Lo interessant és que tothom va parti-
cipar en la idea de com poder fer que
això fos possible.

Toni: No hi ha un objectiu, és un mo-
viment. Jo crec que un dels objectius
és que La Paca generi nous projectes
dins de la pròpia Paca. Un consumidor
que feia cervesa per consum propi,
ara la fa cervesa per tota La Paca.
L'Arnau començarà a gestionar a l'hi-
vern el bosc de Can Bofill amb la idea
de generar-se un lloc de treball. L'Oriol
està fent aprenentatge amb les ca-
bres. És a dir amb l'espai productiu que
tenim a Can Bofill, permetre iniciatives
que permetin anar-se creant llocs de
treball. Hi ha gent que té ganes de fer
coses i hi ha l'espai físic, doncs poder-
les fer i consolidar la perspectiva de
gestió global de tota la finca fent una
gestió agroecològica de tot l'espai in-
tegrant i interrelacionant tot. Aquest
seria l'objectiu des de Can Bofill. Tenir la
capacitat d'anar generant projectes
que generin llocs de treball. Gent que
s'autorganitzi en la seva feina i aporti
producte a la PACA i es vagi enriquint.

Arnau: Per a mi el proper pas seria
sobretot, que els consumidors pren-
guessin consciència real d'on estan fi-
cats, perquè durant aquest temps s'ha
anat consolidant el funcionament.
Però ara s'ha de fer el pas endavant de
que els consumidors participin al 100%
i es vinculin a tot el projecte. Això vol dir
que prenguin consciència realment
que un dels objectius d'aquest projecte
és que els pagesos puguin viure digna-
ment. Aquest pas és complicat perquè
es barreja la pasta. Això requereix un
grau de compromís bastant elevat tant
en decisions, com de pasta i d'implica-
ció. És superar això, que la pasta no
sigui un impediment de res. El projecte
és important per a que ells puguin
menjar bé i que els pagesos puguin
viure. És un curro perquè hi ha gent
que no ve dels MMSS ni de consciència
política. 

Consumir d'aquesta manera, té a
veure amb la situació personal de la
pròpia gent. Ara per exemple, que
estem en un context de crisi econò-
mica, organitzar-se i participar en un
projecte així, creieu que és més com-
plicat, o és igual?

Arnau: Per a mi, les cooperatives de
consum es relacionen amb un pro-
ducte super sa, bo i ecològic, i es rela-
ciona directament amb pasta. Per a mi
la diferència de la PACA és que com
és algo assembleari, on productors i

consumidors participen d'una assem-
blea conjunta, dóna la opció que la
gent que no té recursos econòmics en
un moment donat faci el pas de dir “jo
no puc donar pasta, però puc ajudar
en mil mogudes. Sigui currant al camp,
en el transport...”. Jo no tenia curro ni
pasta, doncs vinc a currar. I se'm paga
amb menjar. És una opció que en al-
tres tipus de cooperativa no es con-
templa perquè són diferents
funcionaments i diferents organitza-
cions. Per a mi és totalment viable que
penya que econòmicament no té
pasta tingui cabuda a aquí. 

Montse: A nivell de consumidors el
que moltes vegades ens passa, és que
ja quan entren has de fer una mica de
pedagogia en el sentit que és el fons
de corresponsabilitat, la gent ho ha
d'entendre, ho ha d'acceptar. I això a
vegades costa una mica. Però si s'im-
pliquen una mica i van a les assem-
blees, és quan s'adonen del què és la
PACA. Has de tenir temps per poder-ho
gestionar. Nosaltres ens hem trobat fa-
mílies que estaven molt consciencia-
des, però que tenien criatures i no
tenien temps per fer els mínims i ara no
hi són. Quan saps el per què és fàcil
d'entendre, però per entendre-ho has
d'absorbir segons quin tema. Has de
crear consciència, realment. 

Heu comentat que sembla que
costa més implicar-se en projectes així
al productor que al consumidor. Per
què?

Toni: Crec que la pagesia està es-
carmentada de les experiències coo-
peratives no reeixides en aquest país. I
també el fer de pagès porta moltes in-
certeses. Aleshores, sumar-hi una incer-
tesa més en el procés com és el
mètode assembleari i participatiu, això
a la gent li costa. Crec que és un tema
cultural i associat a la idiosincràsia de
la feina. Tu treballes en una fàbrica on
t'obliguen a mantenir una producció i
després de les 8h tens un sou. Quan fas
de pagès no tens horaris. Tu plantes i
no culls el que plantes mai, mai saps si
no colliràs. Un amic meu que feia fruita
deia, “un any sense collita és un any de
24 mesos”, vol dir que no ingresses res
fins 12 mesos després. A aquesta ma-
nera de fer afegeix-li variables noves i
fan que la gent es quedi més tancada
i es preocupi de treure lo seu.

Arnau: S'ajunta tot. Fer de pagès és
arriscat i els moviments assemblearis
són arriscats. Si juntes les dues coses és
molt complicat. Complicat és arriscat.
Arriscat no vol dir impossible.

Toni: Jo no ho veig complicat. Sinó
estigués la PACA no estaríem fent de
pagesos. Estaríem a la masia però no
fent de pagesos. El mercat no ens per-
metria viure. Per nosaltres és al revés: el
projecte assembleari ens ha permès fer
el que volíem fer. Nosaltres tindríem
molta més pasta si tinguéssim un portal
a Internet i portéssim la fruita a casa i
podríem vendre més car. Però a nosal-
tres això no ens interessa.

Bé, com estem acostumats a fer a
les entrevistes de la soli, deixem la úl-
tima paraula als entrevistats/des. Teniu
una cosa a afegir? 

Arnau, Toni i Montse: VISCA LA
PACA! 

PD: Per tenir més informació sobre la PACA,

podeu visitar :   http://calapaca.wordpress.com/



10

CNT Manresa

Montes Neiro está en prisión
desde hace 34 años al enlazar
una condena tras otra, pero su

abogado dice que la ley impide que
pase más de 20 años en tal situación.
Por esta sucesión de hechos, Miguel
Montes Neiro es considerado como el
preso más antiguo de España, el de-
cano de los reclusos, y ha pasado por
la práctica totalidad de los penales del
país. Su abogado insiste en que el caso
revela que el sistema penitenciario
está fallando de forma clamorosa, ya
que de hecho, “es como si en España
hubiera cadena perpetua”. Este
apunte es clave para entender que en
la actualidad existe la cadena perpe-
tua encubierta, de la que podemos
destacar casos como los de Amadeu
Casellas, Joaquín Garcés o Manuel Pin-
teño (todos ellos ya en libertad des-
pués de sufrir condenas que
superaban con creces los 20 años), por
poner ejemplos que conocemos, pero
que no son los únicos que existen. 

Para saber cómo empezó todo po-
demos leerlo en una carta que él
mismo escribió: “Nací en el año 50, en
el 66 entré preso, y a partir de enton-
ces se acabó la libertad para mí. En la
mili se pierde un subfusil, y a mí me con-
denan a golpes y ofensas durante 5
días, hasta que vienen y me piden per-
dón, y me dicen que ha aparecido el
subfusil; pero desde ese día ingreso en
prisión, por deserción. 

Eso ocurrió en 1976, y hasta la fecha
en prisión, o bajo el control penitencia-
rio, o fugado; y yo más que fugado
estoy cansado de soportar tanta injus-
ticia, tanta sin razón, tanta trampa”.

En una entrevista cuenta de forma
clara las secuelas físicas y psicológicas

que ha dejado en él la prisión: “La cár-
cel es el foco de destrucción de mi
vida: Físicamente tengo el hueso cú-
bito roto sin que recibiera atención mé-
dica hasta los 19 días de rompérmelo
haciendo gimnasia; el codo roto, sin
arreglarlo; fibras del muslo rotas y fui al
especialista a los 4 meses y me dijo:
‘¿Ahora qué puedo hacer yo en esos
músculos?’ Cuando tuve Tuberculosis
me lo dijeron cuando me dio un de-
rrame de sangre, entonces me llevaron
en ambulancia a Madrid desde Gra-
nada; por dar denuncia del estado en
el que nos tenían en el Hospital a todos
los tuberculosos, sin un enfermero si-
quiera, en toda la atención nos la
daba Cerbeto, el asesino de Pedralbe,
por reclamar me dieron el alta, y al
Puerto a enfermería. Tengo Hepatitis C
desde el año1988, y me entero en 2008
a los 20 años. La nariz rota de una pa-
tada de un carcelero, cuando estaba
roto de la que me dieron los antidistur-
bios (que) he perdido por los golpes
varias piezas de la boca. Tengo un
quiste en un testículo hace unos pocos
años, y un bulto en el cuello, que es-
pero que me quiten pronto. 

Tampoco veo bien por no tener un
diagnóstico claro de mi vista. Psíquica-
mente, el trato recibido por el sistema
penitenciario, tanto yo como todos mis
familiares siempre fue humillante y
cruel. He estado en celdas (de castigo
o aislamientos) muchos meses hace
años, desde hace 19 años solo estuve
una noche por una ‘confusión’; las se-
cuelas que me quedaron estarán en
mi mente para siempre.

El no poder criar a mis hijas, el verlas
una hora y pico al mes, si no le da la
gana al carcelero de turno por prohi-
birles la entrada por cualquier tontería,
eso es lo que más me duele que se

crían sin un padre; con lo que eso es
para unas niñas; el alejamiento de
todo lo que te dejan, en teoría pues en
prisión no se paga una condena, aquí
se paga todo lo que le apetezca al
funcionario que le dé por ti. Sería inter-
minable las páginas que tendría que
escribir para definir el dolor que han
causado a todo el que quiero, y a mis
sueños, o a mi profesión Ceramista. La
impotencia es continua, no puedes
denunciar las malas artes que usan,
pues las represalias son constantes,
traslados, denuncias falsas de algunos
mandos, que después de pagar los
castigos te los quita el Juez de Vigilan-
cia”.

Debemos destacar de Montes Neiro
que, a pesar de las injusticias que ha
sufrido y sigue sufriendo, es un lucha-
dor, que desde su encierro ha buscado
siempre la libertad, a través de sus car-
tas, sus fugas y sus huelgas de hambre.
La última la finalizó después de una du-
ración de 125 días. Asegura haberlo
hecho por su familia, a los que veía su-
frir a causa de su deteriorado estado
de salud.

Tras cuatro meses y tres días, Miguel
Montes Neiro decidió abandonar la
huelga de hambre que mantenía
como medida de protesta por no ha-
bérsele concedido aún la libertad. La
dilatación de sus condenas se debe a
sus intentos de fugas.

Encarnación Montes, hermana del
recluso, dice que la razón principal que
llevó a su hermano a cesar en su em-
peño de no ingerir ningún alimento
hasta recibir el indulto, fue el bienestar
de su familia: “Él entiende que después
de cuatro meses sin comer, estemos
muy preocupados por él. Viendo el es-
tado en el que se encontraba, cada
vez que sonaba el teléfono me temía

lo peor”.
La hermana asegura que Montes

Neiro perdió en varias ocasiones el co-
nocimiento y que los servicios médicos
de la prisión se limitaron a pesarle y me-
dirle el azúcar cada cierto tiempo, “no
entiendo como no le han trasladado a
un hospital. 

[…] Incluso he hablado con familia-
res de otros presos que me aseguraban
que tenían que ayudar a mi hermano
a andar, no le llevaban en brazos por-
que él no se dejaba”.

Ante esta situación, los familiares del
recluso decidieron presionarle para
que abandonara en su empeño, algo
que consiguieron la tarde del viernes
26 de agosto.

Sin embargo, Encarna insiste en que
esto no significa que su lucha haya ter-
minado: “seguiremos luchando por ob-
tener el indulto de Miguel, pero no a
costa de su salud. Mi hermano tiene
gota, hepatitis y muchas otras enfer-
medades, la huelga lo único que
podía hacer era matarle”.

Como conclusión, unas palabras de
Montes Neiro sobre el sistema peniten-
ciario: “sólo sirve para destruir la poca
dignidad que nos queda. Aquí a las
personas las degradan a niveles de-
menciales, de hecho cuando alguien
sale en libertad regresa rápidamente.
Por no saber adaptarse a la sociedad.
Aquí nos vemos humillados continua-
mente, para idiotizarnos a perpetui-
dad. Es un sistema malo, cruel,
degradante, basado en la explotación
y el sufrimiento”.

Más información en www.miguel-
montes.es.tl (sobre la situación de Mi-
guel Montes Neiro) 

Miguel Montes Neiro, una historia más de cadena

perpetua encubierta 

Presos

Mustapha el Ma-

rrakchi mort després

de ser detingut pels

Mossos d'Esquadra 
Mustapha, l'home de 34 anys que es-
tava en coma després d'haver estat
detingut pels Mossos d'Esquadra, va
acabar morint la matinada del 2 d'oc-
tubre a l'Hospital de Sant Joan de Déu
de Manresa, on estava ingressat des
del 29 d'agost passat. Ni la família d'El
Marrakchi, ni ningú amb dos dits de
front, es creu la versió oficial del suïcidi,
ja que era rocambolesca. "Lligat de
manilles es treu el cordó de la sabata i
es penja del pom de la porta",... tot
això al box penitenciari de l'Hospital ,
mentrés estava sota custodia policial. 

El l1 de Octubre da comienzo de
manera coordinada en diferentes
cárceles del estado español, la

lucha de l@s pres@s contra las torturas
y los malos tratos a los que se ven dia-
riamente sometid@s. 

Son 52 las personas, de momento,
que repartidas por estas cárceles pro-

CARCEL=TORTURA

tagonizan todos los primeros días de
cada mes, un ayuno y se dirigen me-
diante escritos a los Diputados y Sena-
dores (Congreso de los Diputados,
Cortes Generales), entre otros, denun-
ciando esta práctica, dado que son
principalmente ellos los responsables
“políticos” de la persistencia de la tor-
tura/muerte en las prisiones españolas,
al igual que jueces, fiscales, cuerpos
de seguridad del estado y sobre todo
carceleros. 

Hay al menos 8 personas que ya
han empezado con los ayunos y hay
quien los realiza semanalmente. Y para
muchos (antes siquiera de empezar los
ayunos) las represalias no se han
hecho esperar. Ya se han practicado
desde cacheos, intervenciones de co-
rrespondencia, cundas (traslados de
cárcel), hasta aislamientos e intimida-
ciones entre otras.

Imperiosa es la necesidad de su-
marse a la lucha, tanto desde las cár-
celes como en las calles. El apoyo que
se dé a este lado del muro es impres-
cindible para que los gritos de las per-
sonas presas no caigan en el silencio.
Por eso os animamos a estar pendien-
tes de las próximas convocatorias que
se lancen con este fin.

!SOLIDARIDAD CON NUESTRXS COM-
PAÑERXS EN LUCHA!

[CHILE] La Fiscalía Sur

decidió desechar los cargos

por asociación ilícita para

los trece imputados en el

denominado Caso Bombas

Seis de estos jóvenes, que fueron
detenidos en agosto del año pa-
sado, quedarán libres de toda res-

ponsabilidad, entre ellos los presuntos
cabecillas del grupo: Pablo Morales y
Rodolfo Retamales.

Sin embargo, el fiscal Raúl Guzmán
optó por mantener las formalizaciones
por colocación de artefacto explosivos
para cinco acusados, con penas que
llegan hasta los 15 años de prisión.

Omar Hermosilla Marín y Carlos Ri-
veros Luttgue sólo serán imputados por
financiamiento a acciones terroristas,
arriesgando un castigo de 61 días.

Uno de los abogados defensores del
grupo, Rodrigo Román, insistió en sus
críticas a quien ordenó las detencio-
nes, el ex fiscal Alejandro Peña; actual
funcionario del Ministerio del Interior.

La audiencia de sobreseimiento se
realizará la mañana de este martes, a
contar de las nueve horas, en el 8º Juz-
gado de Garantía de Santiago.
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Entrevista

Triodos Bank: Un banco nada ético con la infancia
Desde hace algún tiempo, Triodos Bank se presenta ante

los consumidores como una alternativa financiera “ética” y
responsable, que destina sus fondos a proyectos sostenibles
y respetuosos.(...) Este banco financia a la Fundación Inter-
nacional O´Belén, la entidad que más denuncias por mal-
trato infantil acumula en España, bajo cuya custodia se han
quitado la vida al menos tres niños entre 2007 y 2011.

Triodos Bank al financiar a la Fundación O´Belén está fi-
nanciando la muerte y la tortura, ya que los centros de esta
fundación son conocidos por:

- Empleo de celdas de aislamiento. Prohibidas por la nor-
mativa internacional multiplican el riesgo de auto-lesiones y
suicidio.

- Medicación forzosa. Se administra crónicamente a los
chavales ansiolíticos y fármacos antipsicóticos para que
puedan sobrellevar el encierro, todo ello muchas veces sin
supervisión facultativa,

- Violación de la libertad de comunicaciones. Se impiden
visitas y llamadas de amigos y parejas, se interviene la co-
rrespondencia, etc.

- Agresiones físicas y psicológicas. Insultos, humillaciones
y en ocasiones también golpes o “contener” a los menores
con agresividad desproporcionada..

- Privación de libertad sin orden judicial.

Al menos tres chavales han muerto ya bajo custodia de
O´Belén: Hamid A. (13 años), Saray G. (14 años) y David X.
(12 años).

Debido al trato que da O´Belén a los chavales que tiene
(y gracias a la presión popular mediante concentraciones,
denuncias, pafletos…), varias comunidades autónomas
cancelaron sus contratos con O´Belén, que tuvo que cerrar
tres de sus centros, perdió un terreno que se le iba a ceder
en la Región de Murcia y dejó de recibir apoyo económico
de IberCaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando
porque nuevos políticos le adjudican contratos y entidades
financieras con menos escrúpulos que IberCaja le prestan
apoyo. Si eres cliente de Triodos, te pedimos que no formes
parte de esos apoyos. http://boikotatriodosbank.word-
press.com/

L'Audiència Nacional espanyola ordena la detenció

de 22 activistes del 15M de Barcelona 

Segons diverses fonts, aquest matí
han començat a detenir diverses
companyes per ordre de l’Audien-

cia Nacional en relació als fets del Par-
lament. Com ja es va dir en el seu
moment, aquesta tarda es convoca
una 

Aquesta matinada han començat
les detencions de membres del movi-
ment 15M ordenades per l'Audiència
Nacional arran dels fets del Parlament
de Catalunya del 15 de juny. A dos
quarts de vuit del matí un veí de Grà-
cia ha estat detingut quan sortia de
casa per anar a treballar. Agents de
paisà l'han introduït en un vehicle i han
informat de la raó de la detenció a la
seva companya que es trobava pre-
sent. Fonts oficials han comunicat que
durant les properes hores i la jornada
de demà es materialitzarien les 22 de-
tencions de les persones identificades
en la investigació efectuada pels Mos-
sos i la Fiscalia de Catalunya. Les ma-
teixes fonts asseguren que Felip Puig i el
jutge Eloy Velasco han pactat que es
produïssin les detencions però sense un
posterior trasllat a Madrid, ja que el

conseller d'Interior no volia que la
Guàrdia Civil fes els trasllats fins la capi-
tal de l'Estat. Segons aquesta versió ofi-
cial les persones detingudes quedaran
en llibertat un cop se'ls hi notifiqui una
citació per anar a declarar a Madrid
els propers dies. El moviment dels indig-
nats de Barcelona ja va redactar fa
uns dies un comunicat per denunciar
possibles detencions.

Els Mossos i la Fiscalia Superior de
Catalunya han investigat els fets

Els fets del Parlament han estat in-
vestigats conjuntament pels Mossos
d'Esquadra i la Fiscalia Superior de Ca-
talunya. El conseller Felip Puig va des-
vetllar-ho el 23 de juny en la seva
compareixença a la comissió d'Interior
del Parlament, on va titllar les activistes
de “tropa d'infanteria”. Les divisions en-
carregades de la investigació han
estat la Divisió Central d'Informació
(DCI) i la Comissaria General d'Investi-
gació Criminal (CGIC), comandades
per Adolf Broch i Josep Lluís Trapero,
respectivament. La investigació ha
estat coordinada pel comissari Joan
Miquel Capell i la Fiscalia en Cap del

Tribunal Superior de Justíca de Cata-
lunya. A la compareixença, Puig va as-
segurar que havia ordenat
identificacions de quatre grups de per-
sones: organitzadores i convocants, re-
sistents que van bloquejar els accessos
al Parc de la Ciutadella, activistes que
van agredir diputats i diputades i d'al-
tres que es van resistir a l'acció policial.

Eloy Velasco admet a tràmit una de-
núncia de Manos Limpias

La investigació dels fets del Parla-
ment va començar el 16 de juny, l'en-
demà del bloqueig simbòlic indignat,
amb la interposició d'una denúncia
davant la sala del penal de l'Audiència
Nacional per part del sindicat de fun-
cionariat ultradretà Manos Limpias. A
l'exposició de fets afirmaven que
“2.000 persones autoanomenades in-
dignades van colpejar, escopir i llençar
pintura als parlamentaris catalans” i
que “els Mossos d’Esquadra van ser re-
buts amb pedres i cops d’ampolla”,
uns fets que consideren que “han cau-
sat un estat d’alarma social i han posat
en greu risc el sistema democràtic i
constitucional”. El sindicat va demanar

la imputació de les persones “autores,
còmplices, encobridores i inspiradores”
dels fets per presumptes delictes de co-
accions i amenaces, contra les institu-
cions de l’Estat i de sedició. El magistrat
Eloy Velasco va admetre a tràmit la
denúncia a principis de juliol passat.

La fiscal demana a Velasco que es
mostri competent

La fiscal de l'Audiència Nacional,
Maria Teresa Sandoval Altelarrea, va
demanar el 5 de setembre al jutge Eloy
Velasco que acceptés la competèn-
cia “per a la investigació dels fets de-
lictius ocorreguts el 15 de juny de 2011
davant el Parlament català”, compe-
tència que creia “evident” ja que els
fets constituirien “delictes contra els alts
organismes de la Nació”. La fiscal as-
senyalava també que les causes ober-
tes a les set persones detingudes el
15-J, que presumptivament haurien
comès delictes “d'atemptat, resistèn-
cia i desobediència a l'autoritat”, ha-
vien de seguir el seu curs al Jutjat
d'Instrucció 25 de Barcelona.

Fuente: La Directa
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Assemblea de Grillats

Afinals de 2001 neix adherit a
CNT Cornellà, un projecte au-
togestionari amb l'objectiu,

per una banda, de difondre les idees
anarquistes i anarcosindicalistes, i d'al-
tre, poder donar suport econòmic a di-
ferents lluites que considerem
interessants i poder recolzar-les. En un
inici hi va haver més il·lusió que recur-
sos, però poc a poc, i amb l'ajuda del
sindicat de Cornellà que ens va facili-
tar tant l'espai al local, com d'altres in-
fraestructures necessàries, vam anar
avançant, en el temps per consolidar
un espai en l'àmbit de la distribució
anarquista.  

Avui, 10 anys després, encara man-
tenim els mateixos objectius del prin-
cipi, però alhora s'ha de sumar la il·lusió
i l'experiència viscuda per nosaltres
mateixes al llarg del temps, aquest
temps on el Grillo Libertario agafava
poc a poc forma i es consolidava. Du-
rant aquest procés, han sigut diversos
companys i companyes els que han
passat pel projecte, han col-laborat in-
finitat de persones i hem rebut una
forta dosis de solidaritat, encara que
com a la majoria de projectes també
hem tingut moments més desagrada-
bles, dels quals un cop finits, podem dir
que ens han fet més forts i amb més
ganes de tirar cap endavant. 

La nostre línia de funcionament i de
distribució de material ha estat sempre
relacionada amb l'anarquisme i l'anti-
capitalisme, intentant donar cabuda a
diverses tendències que ens han inte-
ressat i que hem cregut encertades.
Tot i estar adherits a la CNT Cornellà,
hem cregut el material que hem editat
i distribuït, va més enllà de l'anarcon-
sindicalisme.  

Hem vist també com projectes ger-
manats amb nosaltres han anat des-
apareixent o mutant cap a altres
projectes com Grito Primal, Acracore,
Mundo Muerto, SKP... però també d'al-
tres que encara continuen compartint
lluita amb nosaltres: Virus, Kamilo, Blo-
kes, Logofobia, El lokal, Llibreria Mag-
dalena, Sorginkale, Malatesta, Ciutat
Invisible... I com aquests, un munt, i es-
perem però, que ningú no se senti des-
plaçat perquè no els nombrem.

Des de sempre hem tingut clar que
no volíem un projecte subvencionat

per l'Estat ni cap administració. Creiem
fermament en l'autogestió dels projec-
tes, per mantenir tant independència
econòmica com llibertat per editar,
distribuir, pensar i actuar. La nostra ma-
nera de funcionar és assembleària, on
l'opinió de tots aquells que participem
són escoltades i reflexionades, arribant
al consens. Alhora, a nivell més pràctic,
ajudem econòmicament al sindicat de
la CNT de Cornellà, intentem mantenir
els preus baixos, assequibles per tal de
que tothom pugui tenir accés al mate-
rial que editem i distribuïm, això tant pel
públic com per altres distribuidores/lli-
breries. Intentem estalviar per poder
col-laborar amb projectes o lluites (bi-
blioteques, vagues, presxs...).    

Pel que a la música, en aquest
temps, hem editat uns 100 grups de
música de diversos tipus (punk, rap,
hardcore, grindcore, rock, acústic...), i
va ser a partir del 2008, quan hem co-
mençat a editar llibres. Els dos primers
llibres van ser "anarcosindicalisme
bàsic" i "la traición de la hoz y el marti-
llo", on al 2009 durant l'organització d'u-
nes jornades a Leganés al CSO La
Gotera, uns cap rapats propers a l'Sta-
linisme van fer una actuació estil KGB
(una organització terrorista del govern
soviètic a l'URSS). Van agredir a gent
que asistia a diverses activitats. La pre-
sentació mai es va poder fer allí. Des-
tacar el suport de molta gent que ens
vam rebre contra aquests autoritaris
que no sé que pinten a un moviment
on la llibertat d'expresió, i més quan es
parla de llibres d'opinió i d'història, han
de ser promoguts. A nosaltres, d'altre
banda, mai cap element d'aquests ens
va dir ni una paraula al respecte, en-
cara que del foro de RASH Madrid ens
van esborrar el compte que teniem per
donar propaganda al nostre material.
RASH Madrid i la Coordinadora Antifas-
cista de Madrid mai tampoc es van
posar a denunciar aquests actes des-
preciables, encara que molta gent
deia que tenien relació els agresors
amb aquests col-lectius. Deixant de
banda això, en poc temps hem seguit
editant llibres, fins arribar als 11 a l'ac-
tualitat.   

Sabem que no som perfectes, que
hi ha coses que les podríem haver fet
millor, encara que també pitjor, i es
que la nostra manera d'aprendre és

caminant, caient i aixecant-nos. El més
dur de tot plegat, potser és el treball de
formiga que no es veu, el de dedicar
hores i hores després de la jornada la-
boral, d'estudiar o d'ambdues coses,
per tirar endavant la quotidianitat de
l'editorial i distribuïdora. Un dia a dia
que el compartim amb la nostra pròpia
vida i totes aquelles lluites a les que
hem i estem participant.   

En aquests 10 anys hem viscut mol-
tes experiències. La participació en el
projecte ha anat minvant, en un co-
mençament varem començar unes
quantes i uns quants companys, però
després, amb el pas del temps ens vam
quedar dos que amb la solidaritat de
qui ens ajudava a fer dissenys, o ens
acompanyava a muntar la paradeta
de la distribuidora, tant a concerts, xe-
rrades i diferents jornades, em pogut
sobreviure. A dia d'avui, som tres els
companys que estem tirant del pro-
jecte i si haguéssim d'utilitzar dues pa-
raules per definir-lo serien:
responsabilitat i esforç. Encara que a
vegada potser ens sobrepassa la labor
a fer.

La nostra manera de moure el ma-
terial bàsicament ha sigut per Internet,
encara que també hi ha gent que s'ha
apropat al local, també, com hem dit
abans, muntant a llocs diversos, etc.
Han estat 10 anys, i amb ganes d'a-
guantar els que facin falta, contribuint

en la difusió de les idees llibertàries i
d'aquelles que considerem oportunes,
necessàries per analitzar i entendre la
nostra realitat, per tal de poder actuar
en ella i intentar canviar-la. Un altre ob-
jectiu que tenim i en el qual tampoc ra-
lentitzarem pas serà en el de recordar
a totes aquelles persones que van llui-
tar per una nova organització col·lec-
tiva i individual, fent de l'anarquia un
terme real, palpable. A dia d'avui, no-
saltres seguim apostant per aquest
model organitzatiu, on el suport mutu,
el compromís, l'esforç i la solidaritat, si-
guin valors presents, on la llibertat sigui
una realitat i no un dret exposat en
paper mullat i on les classes socials i les
diferències entre les persones de dife-
rents parts del món siguin un record
amarg del passat.  

I així ens volem acomiadar, convi-
dant a totes i tots, a acabar definitiva-
ment amb aquesta societat
competitiva, insolidària i cruel com
l'actual, portant a terme projectes que
poc a poc es vagin consolidant i esta-
blint en xarxa, per continuar al peu del
canó, donant el millor de nosaltres. 

Octubre 2011

Cultura

10 Anys de Grillo Libertario
Grillo Libertario: el treball que es fa a l'ombra

Próxima edición en el Grillo Libertario:
nos llaman factores del desorden. Ensayos y conferencias de Pietro Gori.

"Todo aquel que ha estudiado y observado con pasión los partos curiosos y extraños del genio legislativo, las
leyes pasadas y las presentes, queda sorprendido al ver el sutil fraude que logra gabelar por derecho el privi-
legio, por orden el bandidaje colectivo, por heroísmo el fraticidio de la guerra, por razón de Estado la concul-
cación de los derechos y de los
intereses populares, por protección de los honrados la venganza judiciaria contra los delincuentes, que, como
dice Quetelet, no son más que instrumentos y víctimas, al mismo tiempo, de las monstruosidades sociales.
Y cuando nosotrxs queremos combatir estos males, causa y efecto juntamente de tanta infamia y de tantos do-
lores, para derribar todo lo que dificulta el triunfo de la justicia, se nos llama factores del desorden."

Pietro Gori
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La Insurrección que se Avecina y el Rol de los Libertarios
(Por Yasser Abdullah, anarquista egipcio, miembro del Movimiento Socialista Libertario de Egipto) Traducción de José Antonio Gutiérrez D.

Opinió

Yasser Abdullah

El vendedor ambulante Moham-
med Bou Azizi se prendió fuego a
lo bonzo en una pequeña ciudad,

Sidi Bouzid, en el sur de un pequeño
país gobernado por una dictadura tí-
pica, el Túnez de Ben Alí. Esta chispa
ocasionó un enorme incendio en todo
el Norte de África y el Medio Oriente.
Mientras los medios intentaron decir
que la inmolación de Bou Azizi fue la
causa, hubo muchas causas para que
esto prendiera. El mundo árabe, con
dictaduras en apariencia estables, es-
taba completamente inestable, y por
ello una sola acción directa libró una
reacción en cadena contra reyes, tro-
nos y dictaduras.

De mucho antes y mucho des-
pués…

Las dictaduras árabes intentaron, y
en alguna medida lo consiguieron,
destruir la antigua estructura de clases
en los nuevos países independientes.
Las primeras dictaduras nacionalistas,
que suceden inmediatamente a la
caída del colonialismo, como la de
Nasser en Egipto, de Bourqieba en
Túnez, adoptaron un enfoque corpo-
rativista, intentado reunir a muchas
fracciones de clase en una entidad
conocida como “las fracciones unita-
rias del pueblo trabajador”. Esta ideo-
logía cripto-fascista aún permitió que
la clase obrera se organizara y con-
centrara en ciertos distritos de las gran-
des urbes –Helwan en Cairo, o
Mahalla. El principal soporte de estas
dictaduras nacionalistas fue la Unión
Soviética, pero tras la caída de Nasser
en Egipto en 1970, y de Bourqieba en
Túnez en 1987, los regímenes emergen-
tes combinaron dos elementos en una
nueva política: centralización del
poder y descentralización de la clase
obrera. En Egipto, desde los ‘70, los
centros obreros serán duramente ata-
cados por el régimen, fragmentando a
la clase en trabajadores temporales
que pasan largos períodos sin empleo,
vendedores ambulantes, comercian-
tes y toda clase de empleos desorga-
nizados, fragmentados, informales.

La inestabilidad desemboca en pro-
testas, las protestas en rebelión

Un régimen requiere de varios fac-
tores para poder sobrevivir: necesita
control, poder, medios, ideología, inte-
lectuales, y ante todo, requiere clases-
apoyo que le den estabilidad. En esto
reside el poder de la dictadura nasse-
rista, en la clase media que creyó en
su propaganda falaz, y en esto mismo
reside la debilidad de Mubarak, Ben
Ali, Qaddafi, Assad, de casi todos los
regímenes árabes de la última dé-
cada. Destruyeron a su clase-apoyo,
adoptaron coaliciones con clases me-
nores, y dependieron, fundamental-
mente, del respaldo de los EEUU.

Las cosas se volvieron más y más in-
estables entre 2003 y 2008, con gran-
des movilizaciones en Egipto en 2005
exigiendo reformas democráticas y
una huelga general en Mahalla en
Abril de 2008. Los pobres se hicieron
más pobres, los ricos más ricos y debe-
ríamos hacer más sacrificios para la
economía egipcia. Slavoj Zizek lo plan-
tea de una manera muy elocuente en
referencia a la crisis europea: “se nos
repite hasta el cansancio que vivimos
una crisis de la deuda, y que todos de-
bemos compartir los sacrificios y ajus-
tarnos el cinturón. Todos, excepto los
(muy) ricos. La idea de aumentarles los
impuestos es un tabú: si lo hiciéramos,
según esta lógica, los ricos perderían el
incentivo para invertir, se crearían
menos oportunidades de trabajo y
todos padeceríamos las consecuen-
cias. La única salvación de los tiempos
difíciles es que los pobres se hagan
más pobres y los ricos más ricos.”

Desde el 2008 hemos enfrentado cri-
sis en dos países turísticos, Túnez y
Egipto. La industria turística es muy im-
portante, pues pese a que contribuya
muy poco al ingreso nacional, al
menos genera un espacio donde tra-
bajadores informales pueden ganar
algún ingreso de manera legal o ilegal.
La crisis económica golpeó más duro
al sector informal, donde el desempleo
aumentó por severas medidas que

aún hoy nos afectan, y este descon-
tento de los desempleados se mani-
festó mediante el vandalismo. La
capacidad de control del régimen se
fue debilitando, las acciones vandáli-
cas se volvieron endémicas y la inesta-
bilidad se propagó.

Las luchas que han venido ocu-
rriendo en Túnez, Egipto, Libia, Siria, que
han formado una gran rebelión lla-
mada por los medios la Primavera
Árabe, en realidad son parte de luchas
que vienen de hace tiempo, pero que
han sido ocultadas por la cháchara de
los políticos. Las causas que han oca-
sionado estas rebeliones árabes aún
están, quemando debajo de las ceni-
zas, y no serán tratadas. Por ello, por al-
guna pequeña razón, estallarán
nuevamente más protestas y estas pro-
testas desencadenarán  nuevas rebe-
liones.

Mientras el pueblo sufre, los partidos
políticos van a elecciones

El principal poder de las rebeliones
en Túnez y en Egipto no era un poder
educado, con actividad política. Difí-
cilmente se encontrará en esa masa
alguien que se haya molestado en
votar alguna vez. Pero aún así tienen
ilusión en la democracia, así que el ré-
gimen de Túnez y Egipto les dio por fin
elecciones.

Es un mal chiste que a los egipcios
se les hiciera votar en un referéndum
originalmente propuesto por Mubarak
en su discurso del 1º de Febrero de
2011. En Túnez hubo elecciones legisla-
tivas este 23 de Octubre, mientras las
víctimas de la rebelión comenzaban
una huelga de hambre para que se les
reconozcan derechos. Las elecciones
en Egipto serán en Noviembre y los
partidos políticos ya están adoptando
una vieja fórmula descrita por Eduardo
Galeano: “El poder –dicen- es como
un violín. Se toma con la izquierda y se
toca con la derecha”. Tarde o tem-
prano, el electorado se dará cuenta
de esta realidad, se dará cuenta que
los partidos políticos no solucionarán la
crisis, los desempleados seguirán des-

empleados, los obreros seguirán con
sus huelgas. Los pueblos de Túnez y
Egipto escogieron un camino difícil,
podría decirse no revolucionario, la de
elegir representantes, para que conti-
núen con su rebelión. Los desposeídos
eligen a privilegiados para que repre-
senten su revolución, tal cual una mo-
derna encarnación de la Revolución
Francesa.

La revolución no ha terminado, pen-
samos que lo que vemos ahora es un
nuevo tipo de revolución en todo el
mundo, una larga revolución consis-
tente en una cadena de insurreccio-
nes y protestas. Los comunistas
libertarios enfrentamos muchas interro-
gantes después de la experiencia
egipcia y tunecina. Cuando el Estado
abandona el control de la vida diaria,
¿cómo gestionarla?, ¿qué vendrá des-
pués de los comités populares?,
¿cómo podemos los libertarios empu-
jar los eventos más allá?, ¿cómo for-
mar asambleas populares
permanentes, no transitorias, que per-
duren en el tiempo?

Las tareas de los comunistas liberta-
rios son muy importantes y críticas; ne-
cesitamos construir zonas liberadas en
todo Egipto, Túnez, controladas por
asambleas populares en los distritos, las
fábricas, las zonas rurales, nuevas con-
federaciones obreras, de carácter an-
tiautoritario, revolucionario, diferentes
del sindicalismo burocrático, que sean
independientes. Necesitamos crear
una red solidaria entre todas las rebe-
liones árabes, que circule información
y la solidaridad. He hablado más de
Túnez y Egipto porque es lo que co-
nozco más, pero en Siria, Yemen y Ba-
réin prosigue la rebelión, en Libia la
revolución fue secuestrada. En todos
los países árabes la situación es seme-
jante y las causas de la protesta son es-
tructurales, subsisten ahí bajo la ceniza
pero aún queman. Cuando la próxima
insurrección venga tenemos que
saber, como anarquistas y comunistas
libertarios, cuál es el rol que tendremos
que jugar para precipitar los eventos
hacia la Revolución Social.
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¿Qué es Anarquismo?

El anarquismo es un pensamiento
político que, buscando la máxima li-
bertad para los individuos y las comu-
nidades, se opone a los dos grandes
pilares en los que se sustenta la socie-
dad capitalista: la autoridad y la pro-
piedad privada. Para ello, ve en el
asamblearismo, el federalismo, la
ayuda mutua, la autogestión y la ac-
ción directa el modo de organización
y acción necesaria para construir la so-
ciedad anarquista.

¿Qué es el Software Libre?

Según GNU Software Libre es cual-
quier programa informático que cum-
pla con las siguientes libertades:

-La libertad de ejecutar el pro-
grama, para cualquier propósito (li-
bertad 0).

-La libertad de estudiar cómo tra-
baja el programa, y cambiarlo para
que haga lo que usted quiera (liber-
tad 1). El acceso al código fuente es
una condición necesaria para ello. 
La libertad de redistribuir copias
para que pueda ayudar al prójimo
(libertad 2). 

-La libertad de distribuir copias de
sus versiones modificadas a terceros
(la 3ª libertad). Si lo hace, puede dar
a toda la comunidad una oportuni-
dad de beneficiarse de sus cam-

bios. El acceso al código fuente es
una condición necesaria para ello. 

Un lector avispado estará pensando
teniendo estas libertades ¿el software
se convierte en una propiedad colec-
tiva?. La respuesta es sí, pero con algún
matiz. Sí, porque tu puedes compartir
el software con tu comunidad libre-

mente con el código original o modifi-
cado. Sin embargo, no pienses que por
ser software libre tienes la obligación
de redistribuir el código que se modi-
fica tan solo ofreces esa libertad a tus
usuarias/usuarios. Tampoco pienses
que el software no tiene un propieta-
rio, lo tiene y éste tiene la capacidad
de modificar la licencia y es quien se

va a personar en un juicio en caso de
que alguien incumpla la licencia con
la que se protegen estas libertades.

En la práctica en las comunidades
de Software Libre se practica la ayuda
mutua resolviendo dudas de usua-
rios/as o desarrolladores/as o resol-
viendo errores encontrados por

otros/as. Si bien no hay asambleas físi-
cas, las listas de correo funcionan
como espacios de decisión y acción
bastante horizontales. También hay au-
togestión pues es quien tiene el pro-
blema quien tiene que mover el culo
para resolverlos.

Pero como ya he dicho ésto es lo
que en la práctica ocurre, pero el que
tenga la etiqueta de Software Libre no
garantiza a priori la existencia de éstas
prácticas ácratas. Y, de hecho, cada
vez más aparecen empresas capitalis-
tas que se acercan al Software Libre
con poco interés en crear estas comu-
nidades de ayuda mutua.

La Primera Comunidad que Com-
parte el Software. La Comuna Emacs

Bien vayamos a dónde empezó
todo, a los laboratorios de Inteligencia
Artificial del MIT en los 70. En esos tiem-
pos la computación era un bien es-

caso del que disfrutaban investigado-
res como Richard Stallman. Stallman
vivió aquellos años enganchado a la
programación, programar era algo di-
vertido en lo que pasaba días y noches
y a nadie se le ocurría no compartir el
software. Vivía desarrollando un editor
de texto llamado "Emacs" junto a otros
brillantes programadores.

«Richard Matthew Stallman es un
programador estadounidense y funda-
dor del movimiento por el software libre
en el mundo. Es principalmente cono-
cido por el establecimiento de un
marco de referencia moral, político y
legal para el movimiento del software
libre, como una alternativa al desarro-
llo y distribución del software no libre o
privativo. Es también inventor del con-
cepto de copyleft (aunque no del tér-
mino), un método para licenciar
software de tal forma que su uso y mo-
dificación permanezcan siempre libres
y queden en la comunidad.»

Anarquismo, Software Libre y Comunidad 

Opinió

¿Es el Software Libre un movimiento anarquista? ¿Son tan importantes las libertades que aporta a sus usuarias y usuarios o lo es más
la comunidad que se genera? ¿Qué papel juega la economía capitalista en estas comunidades? ¿y la anarquista? Estas son algunas
de las preguntas que trataremos de responder en este breve artículo. Para ello revisaremos textos fundacionales, revisionistas, así como
la historia de algunas comunidades de Software Libre paradigmáticas. 

“En la práctica en las comunidades de Software Libre se
practica la ayuda mutua resolviendo dudas de usuarios/as o
desarrolladores/as o resolviendo errores encontrados por
otros/as.”
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Sin embargo, esa comunidad sufrió
un doble ataque por parte de la na-
ciente industria del software privativo.
En primer lugar, las nuevas máquinas
que se creaban impedían la coopera-
ción y, por otro lado, la mayoría de los
hackers del laboratorio fueron contra-
tados por "Symbolic", una empresa que
acabaría sacando una versión priva-
tiva de Emacs.

De esta manera, con la idea de
hacer sobrevivir esa comunidad origi-
naria, Stallman inventó el concepto de
Software Libre, unas licencias de soft-
ware que garantizaban esas liberta-
des, un proyecto voluntarista (GNU) al
que cualquiera podía adherirse y una
fundación para financiar todo esto
(FSF).

Así, si bien el software libre no viene
del anarcosindicalismo puro y duro, sí

viene de una cultura libertaria basada
en la ayuda mutua y la propiedad co-
lectiva.

Open Source, Linux y el Bazar

Bien, Richard Stallman y sus colabo-
radores desarrollarían un montón de
código del nuevo sistema operativo
libre que había en sus corazones. Pero
había una pieza que no estaba termi-
nada del todo: el kernel del sistema.
Ellos estaban desarrollando GNU Hurd,
un kernel distribuido muy potente.
Mientras tanto, Linus Torvalds un joven
estudiante finlandés a quién le estaban
enseñando sistemas operativos deci-
dió aplicar los conocimientos de la
academia para desarrollar linux, un
kernel con la licencia GPL de GNU
(Linus no quería que su software fuera
de GNU, pero le interesaba las posibili-
dades para la cooperación con otros
que le otorgaba la licencia). Con ese
software tan sencillo y académico
mucha gente empezó a colaborar
con él y el código se extendió y exten-
dió. En GNU se dieron cuenta que utili-
zando Linux su sistema estaría
acabado por lo que decidieron aña-
dirlo y bautizar el sistema operativo
como GNU/Linux.

«El desarrollo de GNU/Linux es uno
de los ejemplos más prominentes de
software libre; todo su código fuente
puede ser utilizado, modificado y re-
distribuido libremente por cualquiera
bajo los términos de la GPL (Licencia
Pública General de GNU, en inglés: Ge-
neral Public License) y otra serie de li-
cencias libres.»

Fue en esos años cuando apareció
Eric S. Raymond, un hacker de GNU y
la FSF crítico con como se estaban ha-
ciendo las cosas allí y maravillado con
el éxito y el modu operandi de Linux.
Entre otros textos, escribió "La Catedral
y el Bazar" un artículo que quién lo lee
entiende que promulga la descentrali-
zación, el valor del desarrollo en co-
munidad... pero que en realidad fué
escrito para criticar el modo de hacer
las cosas de GNU. No contento con
eso fué uno de principales impulsores

de la Open Source Initiative. Esta orga-
nización, ya menos activa en la actua-
lidad, trató de sustituir el nombre de
"Software Libre" por "Código Abierto", o
como se diría en inglés, "Free Software"
por "Open Source". Si bien el motivo
era que "free" en inglés significa tanto
libre como gratis y "open" podía definir
un poco mejor el término en la prác-
tica, esto sirvió para que las empresas
no tuvieran que referirse al software
libre en los términos éticos de libertad
y pudieran hablar en términos de efi-
cacia o eficiencia.

Desde un punto de vista anarquista
y moral, lo interesante del Movimiento
por el Software Libre son las libertades
que pueden transmitirse a la sociedad,
más allá de la eficacia técnica o mo-
netaria de las herramientas. Con la
moda del "Open Source" han surgido
compras millonarias, suculentos con-
tratos, software libre mezclado con

software privativo, burbujas especula-
tivas y una serie de intereses que hace
que las empresas u organizaciones
que apuestan por el Software Libre no
lo hagan por una apuesta ética de un
mundo libre, sino por la lógica de
ganar pasta ya. Lo cierto es que em-
presas multimillonarias como Face-
book, Google, o Machintosh se
aprovechan en su arquitectura de pro-
ductos de mucho software libre para
hacer aplicaciones privativas.

¿Queda algo de los principios anar-
quistas dentro de esas empresas capi-
talistas que generan desigualdades
económicas tan profundas? El Soft-
ware Libre licenciado con licencias
copyleft hace que lo que es Software
Libre lo siga siendo participen empre-
sas capitalistas o no en su producción,
o dicho de otra manera, lo que es pro-
piedad colectiva no se descolectiviza.

Obviamente, las trabajadoras y tra-
bajadores de empresas capitalistas
contratados para desarrollar Software
Libre, sufren la lógica de las jerarquías
empresariales, presiones para trabajar,
horas extras y la represión si se organi-
zan para defender sus derechos labo-
rales. Sin embargo, en caso de despido
o cambio voluntario de trabajo, el tra-
bajador puede utilizar los conocimien-

tos adquiridos y su práctica profesional
con menos impedimentos que si des-
arrollara o usara software privativo. De
este modo, desarrollando software
libre para una empresa adquieres "al-
gunos" derechos laborales, pero hay
que seguir teniendo en cuenta que
uno no deja de estar sometido a un
contrato laboral, un régimen de se-
miesclavitud, y por lo tanto hay que
tener en cuenta cuestiones como el
salario, presencia de actividad sindical,
jornada laboral, convenio, etc.

Piratear Software

Si usas Software Privativo lo cómodo
es seguir usándolo, pirateando el soft-
ware. La copia de software debería ser
un derecho universal, por tanto, no es
inmoral a pesar de ser ilegal. Pero
cuando tienes una copia pirata de tu
software favorito privativo sigues sin
tener las libertades de modificar el soft-
ware y adaptarlo a tus necesidades. Si
no sabes programar tal vez pienses
que esas libertades no son para tí, pero
tal vez tengas un amigo que sabe pro-
gramar y te puede hacer el favor o a lo
mejor te apetece contratar a alguien
que programe por tí, de la misma ma-
nera que pagas a un fontanero para
que te arregle la tubería.

Aún así, sigues pensando que lo más
"anarquista" que puedes hacer por la
libertad de copia (la que me interesa)
es piratear software de esa gran com-
pañía de software que obtiene pin-
gües beneficios y así tendrá alguna
pérdida (jeje). Antes de hacerlo consi-
dera lo siguiente: gran parte del soft-
ware privativo mantiene su posición de
monopolio por el hábito de las perso-
nas a usar ese software, que en mu-
chas ocasiones no es ni siquiera mejor
técnicamente que las opciones libres.
Pero como todo el mundo lo usa, esto
crea un efecto multiplicador que hace
que se siga usando. Esto es lo que se
conoce como el efecto qwerty. Al usar
software libre estás luchando contra
esa inercia social, mientras que usando
software pirata estás sin quererlo ali-
mentando a la bestia.

Hacer militancia con Software Libre

Si crees en la sociedad anarquista y

se te da bien programar u otras áreas
de la informática, usar o desarrollar
Software Libre en tu tiempo libre es una
opción, pero te recomendamos que lo
hagas siguiendo las necesidades infor-
máticas de tu sindicato o el grupo
anarquista al que pertenezcas. Si esas
necesidades no son de tu interés tam-
bién puede echar un vistazo a la lista
de proyectos de alta prioridad de la
FSF que son los proyectos considerados
críticos por esta fundación para que el
Software Libre prevalezca en la socie-
dad.

Quiero instalar Software Libre

Si quieres puedes instalar Software
Libre en un sistema operativo privativo,
pero ya que te pones da el paso com-
pleto. Si quieres una distribución
GNU/Linux con solo Software Libre
echa un vistazo a
http://www.gnu.org/distros/free-dis-
tros.html, donde hay una recopilación
de las distribuciones que cumplen esta
propiedad. La distribución GNU/Linux
más usada y con diferencia es Ubuntu,
desarrollada por una empresa llamada
Canonical. Lo que hizo Canonical fué
contratar a un montón de desarrolla-
dores de un proyecto voluntarista lla-
mado Debian y a golpe de regalar
CDs y hacer una interfaz gráfica más
amigable, convirtió a Ubuntu en la dis-
tribución más usada. Debian y Ubuntu
tienen Software Libre y Software No
Libre, pero diferencian claramente qué
es Software Libre y qué no lo es.

Si lo tuyo son los teléfonos móviles,
Android es un sistema operativo para
móviles que basado en software libre
mete software privativo. Puedes consi-
derar instalar Replicant o al menos usar
Fdroid para descargar software libre
para ese sistema.

«El proyecto Debian nació como
una apuesta por separar en sus versio-
nes el software libre del software no
libre. El modelo de desarrollo del pro-
yecto es ajeno a motivos empresaria-
les o comerciales, siendo llevado
adelante por los propios usuarios, aun-
que cuenta con el apoyo de varias
empresas en forma de infraestructu-
ras.»

Desde la CNT no podemos más que
animar a todos los usuarios a que den
el salto al software libre. Si bien muy
pocos trabajadores somos informáti-
cos, esto nos atañe a todos puesto que
la inmensa mayoría empleamos prac-
ticamente a diario software informá-
tico. En un mundo en el que las nuevas
tecnologías adquieren cada vez más
relevancia no podemos dejar de lado
esta lucha.

¡Salud, comunidad y libertad!

Sección de Informática

y Telecomunicaciones de Madrid

informaticamadrid.cnt.es

“El desarrollo de GNU/Linux es uno de los ejemplos más
prominentes de software libre; todo su código fuente puede
ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cual-
quiera bajo los términos de la GPL”

“Si usas Software Privativo lo cómodo es seguir usándolo,
pirateando el software. La copia de software debería ser un
derecho universal, por tanto, no es inmoral a pesar de ser ile-
gal.”



Sindicats de CNT a Catalunya i Balears

BADALONA Ptge Riu Congost, 5-11 bajos 08917 Badalona. Ap.Co: nº 302, 08910 Badalona. Telf/Fax: 93 398 84 63 e-mail: badalona@cnt.es BARCELONA Plç Duc de Medinacelli, nº 6 Entlo 1ª,
08002 BCN. Telf/Fax: 93 317 05 47 e-mail: sov@barcelona.cnt.es CORNELLÀ DEL LLOBREGAT C/ Florida, 40 08940 Cornellà del Llobregat. Ap.Co: nº 287, 08940 Cornellà Telf/Fax: 93 375 58 53
e-mail: cntcornella@cnt.es ESPARREGUERA Telf: 661 170 643 Fax: 93 733 97 08. e-mail: esparreguera@cnt.es FIGUERES C/ Poeta Marquina, s/n 17600 Figueres. Ap.CO: nº 103, 17600 Figueres.
Telf/Fax: 97 267 32 88 e-mail: figueres@cnt.es GRANOLLERS Carrer Emili Botey, 14  Baixos. Ap.Co: nº30, 08400 Granollers. e-mail: granollers@cnt.es HOSPITALET DEL LLOBREGAT C/ Montseny 87,
2º2ª 08904 L’Hospitalet de Llobregat. Telf: 93 448 28 55 e-mail: hospitalet@cnt.es IGUALADA Pg. Verdaguer nº 122, 2º 08700 Igualada. Ap.Co: nº 486, 08700 Igualada. e-mail: foigualada@ya.com
Telf/Fax: 93 805 41 91.  LA BISBAL D’EMPORDÀ C/ Marimon Asper 16, 2º, 17100 La Bisbal. Ap.Co: nº 29, 17100 La Bisbal. E-mail: cntlabisbal@actiu.net  Telf/Fax: 97 264 53 98 MANRESA Plaça Ca-
talunya No9 entresòl 1a i 4a  08241 Manresa. e-mail: sov@manresa.cnt-ait.es  Telf: 93.178.83.68 y 615.402.071  MATARÓ C/ Nou de les Caputxines, 10 bis. Ap.Co: nº 277, 08301 Mataró. e-mail:
flmataro@cnt-ait.es  Telf: 699 31 37 85 MONTCADA-LA LLAGOSTA Rbla Països Catalans nº 57, 2ª Ap.Co: nº 87, 08120 La Llagosta. Telf: 610 83 26 92  e-mail: cnt.montcada@gmail.com OLOT
Plç.Cinema Colon 4, 17800 Olot. Ap.Co: nº 85, 17800 Olot. Telf: 97 227 16 82  e-mail: olot@cnt.es PALMA DE MALLORCA C/Palau Reial nº9,2º 07001 Palma. Ap.Co: nº 1566, 07080 Palma. e-
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Huascar Rodríguez

Durante el año 2009, en el marco de la lógica
desarrollista y capitalista del gobierno del MAS
(Movimiento Al Socialismo), Evo Morales firmó

un acuerdo con el entonces presidente de Brasil, Lula
da Silva, a fin de construir una carretera que atrave-
saría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Secure), una región boscosa y selvática muy
frágil caracterizada por su rica biodiversidad, razón
por la que fue declarada “área protegida” en la dé-
cada de los 90. En el TIPNIS, además, habitan pue-
blos indígenas (Moxeños, Trinatarios, Yuracarés,
Chimanes, Yuracarés y Yuquis) que no sólo están al-
terados por ciertos niveles de aculturación, sino que
están también amenazados por la proliferación de

cultivos de coca, el narcotráfico y las exploraciones
petroleras. 

El detalle importante es que la carretera que atra-
vesará por el TIPNIS forma parte de los proyectos
planteados por IIRSA (Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional), una estrategia na-
cida en Brasilia gracias a los presidentes neoliberales
de la región en el año 2000, que pretende convertir
a Sudamérica en la hacienda y en las vías de circu-
lación comercial del imperialismo brasileño. IIRSA es
en suma un gran negocio para bancos, burócratas
estatales, empresas constructoras, petroleras y la
Unión Europa, entidades que harán realidad la histó-
rica aspiración brasileña de colonizar la Amazonia
continental mediante la construcción de megapro-
yectos de infraestructura, que incluyen carreteras y

represas pensadas para explotar la selva amazónica
de forma intensiva. De hecho, la carretera en cues-
tión servirá como un corredor biocéanico entre Bra-
sil, Bolivia, Chile y Perú, y será de gran utilidad para las
exploraciones petroleras en la zona y para facilitar la
extracción de recursos naturales que beneficiarán a
empresas transnacionales. 

Frente a este panorama los indígenas que habi-
tan el TIPNIS han iniciado una marcha de protesta
que comenzó el pasado 15 de agosto en Beni y pro-
yecta llegar a La Paz. Por su parte el gobierno ha res-
pondido con una brutal represión contra los
indígenas movilizados el domingo 25 de septiembre,
suceso que ha ocasionado masivas manifestaciones
urbanas en las principales ciudades del país que ex-
presaron el rechazo a la carretera y a la represión.
Tales acontecimientos han puesto en jaque al go-
bierno y en estos momentos se vive una aguda crisis
política y social de consecuencias impredecibles.

Uno de los aspectos tristes de todo esto es que,
como siempre, todos usan a los indios, pues esta mar-
cha contra la carretera se ha convertido en una pa-
lestra donde trasnochados y fracasados dirigentes sin
bases, junto a ONGs y Fundaciones, se valen de la
coyuntura para figurar públicamente y sacar algún
provecho político-partidario.

En fin, estamos frente a la bancarrota moral del
gobierno del MAS y la carretera se convertirá a me-
diano o largo plazo en la tumba de Evo Morales. Por
lo demás, la abigarrada sociedad boliviana, pese a
sus recurrentes y cíclicas rebeldías, está cada vez
más sujeta a una servidumbre política y económica
voluntaria, de modo que no parece que nada vaya
a cambiar sustancialmente las próximas décadas.

SOPA DE LLETRES

1- “Cuando el individuo utiliza la fuerza se le llama _ _ _ _ _ _ _ _ _, y cuando el Es-
tado utiliza esa fuerza se le llama Estado de Derecho” Max Stirner
2- “Ningún burgués -ni siquiera el más rojo- desea una igualdad económica, porque
esa igualdad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ su muerte" M. Bakunin
3- “El nacionalismo es un enfermedad _ _ _ _ _ _ _ _ , es el sarampión de la humani-
dad" A. Einstein
4- "El cielo debe ser un lugar terriblemente _ _ _ _ _ _ _ _ si los pobres de espíritu viven
allí" Emma Goldman
5- "Entre la _ _ _ _ _ _ _ _ sexual y la realidad pueden existir kilómetros de distancia"
Nancy Friday
6- "El cambio de amo no es _ _ _ _ _ de libertad ni de bienestar. " R. Flores Magón
7- "Desde que hacéis _ _ _ _ _ cabezas, desde que llenáis cárceles y presidios, ¿ha-
béis impedido que se manifestara el odio? ¡Responded! Los hechos demuestran
vuestra impotencia. " A. M. Jacob
8- "Emancipar a l hombre no es emancipar a la humanidad; emancipad a la _ _ _
_ _ y habréis emancipado a la humanidad" Isolina Borquez 
9- "Mujer, ni sumisa ni devota, libre, linda y _ _ _ _"  Mujeres Creando
10- "El feminismo es una _ _ _ _ _ _ _ _ _ al buen sentido de la humanidad." M. Wolls-
tonecraft

Solucions a l’anterior: 
Soluciones del anterior: 1- asamblea, 2- coherencia, 3- naturaleza, 4- liber-
tad, 5- equidad, 6- revuelta, 7- federalismo, 8- honestidad, 9- autonomía y
10- amor. Palabra central: anarquismo

Internacional

Bolivia: Evo Morales y el imperialismo brasileño des-

truirán un territorio indígena en la selva


