
La banca espanyola, a través
dels diners dels seus usuaris/es
continua financiant armes
prohibides i il·legals segons el
dret internacional humanitari
per ser armes que no dis-
tingeixen entre civils i combat-
ents i per infringir un patiment
innecessari, a més a més de
continuar finançant tot tipus
d’armament convencional.

Bancaja, Banco Santander,
Bankinter, BBVA, Caja Madrid i
La Caixa ofereixen un índex
financer anomenat S&P 500
que inclou 500 empreses nord-
americanes, entre elles
Lockheed Martin, L-3
Communications, i Textron que
fabriquen material bèlic. A
més d’això, Tecnobit, empresa
militar participada en un 33%

per Caja Navarra, un 29% per
Caja Castilla la Mancha i un
6% per Caja Burgos. D’altra
banda, el consorci aeronàutic
europeu EADS, com que és un
gran conglomerat europeu i
té presència a Espanya, és
finançat directament per enti-
tats espanyoles: Banc
Santander, Bankinter i BBVA.
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DIMECRES 30 DE JUNY -  A LES 18:30H DAVANTAJUNTAMENT MOLLET

Manifest ació contra l´atur a Mollet

DEL 1  AL 4  DE JULIOL - MONARS (ALTA GARROTXA)

Jornades d’Okup ació Rural

DEL 6 AL 12 DE JULIOL - FELLINES (EMPORDÀ-GIRONA)

Trobada Antiindustrial en Defensa
del 

Territori (ACAMPADADERESISTENCIES.BLOGSPOT.COM)

DISSABTE 3 DE JULIOL-  17:30H AV. MISTRAL AMB VILADOMAT

XII Mercat d'Intercanvi a Sant Antoni
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Boicot als Bancs Lluites laborals

Trenca 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II
Carretera de Martorell a 

Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires
08635

Concentració davant delConcentració davant del
SEM pel dret a la vaga SEM pel dret a la vaga 

BARCELONA.- La nit del dimecres 23
de juny, en plena revetlla de Sant
Joan, la CNT-AIT de Barcelona es
va concentrar davant del Servei
d'Emergències Mediques (SEM),
en ocasió de la vaga d'una hora
convocada per al servei 061.
Vaga que no va poder realitzar-
se, a causa que el Departament
de Treball va decidir que fos l'em-
presa la que establís els serveis
mínims. L'empresa va fixar els
esmentats serveis mínims en un
100%, quantitat a totes llums abu-
siva i que cancel•la el dret a
vaga. «Se'ns ha denegat el dret a
la vaga, argumentant la
importància d'un servei públic
com és el 061, mentre que, d'altra
banda, ens trobem en unes
condicions precàries, i el servei
està gestionat per una empresa

subcontractada de telemàrquet-
ing. Quan els interessa, som tele-
operadors del telemàrqueting, i
quan no, som un servei d'e-
mergències vital». 
A la concentració van assistir unes
25 persones, que durant al voltant
d'una hora es van manifestar
davant del centre de treball,
corejant alguns eslóganes contra
l'empresa, llançant alguns
petards, i trasmetent, a través de
megafonia, els motius que impul-
saven la convocatòria. A més, es
van repartir fulls volants als trebal-
ladors, incapacitats d'exercir el
seu dret a la vaga. La concen-
tració va transcórrer sense inci-
dents i va durar al voltant d'una
hora.

Contra-Infos 29/06/2010

Nou atNou at ac contra la CNT ac contra la CNT 
de Sabadellde Sabadell

SABADELL/VALLÉS OCCIDENTAL.- El
passat diumenge 27 de juny
uns desconeguts van intentar
accedir al local de la CNT
forçant la porta. Aquest atac
es suma a una sèrie d'atacs
rebuts aquest any amb molt
poc temps, sobre el local del
sindicat. L'1 de Gener van fer
caure la porta de l'Ateneu llib-
ertari i intentaren tirar a terra la
de la CNT. El 12 de Febrer
intentaren accedir de nou al
local forçant el pany, i el 9
d'abriles van realitzar pintades
d'ideologia nazi.
Des de la CNT, «davant de tots
aquests atacs i com ja hem dit
en anteriors ocasions, no ens

pararant. Seguirem organ-
itzant Jornades llibertàries,
mantenint el servei d'assesso-
ria laboral gratuïta, plantant
cara a les retallades del gov-
ern, lluitant i difonent un altre
model sindical: sense alliber-
ats, ni subvencions i practicant
l'acció directa, mantenint i
fent créixer la nostra bibliote-
ca oberta a tothom,etc. L'únic
que aconsegueixen és
molestar-nos una mica (això
se'ls hi ha de reconèixer), però
no per desanimar-nos, tenim
moltes ganes».
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Pel dret alPel dret al
propi cospropi cos

BARCELONA.- La manifestació
convocada pel Front
d’Alliberament Gai i el
Col.lectiu Gay de
Barcelona sota el lema:”Pel
dret al propi cos” es va
cel.lebrar dissabte 26 de
juny pels carrers de
Barcelona. Es reivindica el
dret al propi cos, com una
obvietat que sembla no
estar assolida del tot ja que
com deien en el seu mani-
fest:”...Encara a dia d’avui,
gais, lesbianes i transsexuals
ens veiem sotmesos i
sotmeses a discriminacions i
agressions per l’únic fet de
manifestar públicament la
nostra sexualitat. Es cert que
s’han assolit drets que poc
a poc ens han equiparat a
la resta de la societat, però
lluny de donar les gràcies,
constatem que no podia
ser d’altra forma. Les
“democràcies” tenien, i
moltes encara el tenen, un
dèficit a l’hora d’equiparar
en drets a les persones per
raó de la seva opció sexual
i/o identitat sexual a la
resta.”
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