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Sumari: L’Audiència Nacional
jutjarà els Tres de Gràcia

Un miler de persones es va mani-
festar el diumenge 6 de març pel
centre de Barcelona en contra del
tancament de l'empresa Miniwatt,
propietat de la multinacional
Philips-LG. Aquesta jornada de
mobilització s'emmarca dins les
protestes que impulsa el comitè
d'empresa des de fa mesos per evi-
tar que centenars de persones es
quedin sense el seu lloc de treball.
Una de les darreres protestes que
ha protagonitzat la plantilla de

Miniwatt va ser una vaga de fam a
l’Esgésia de Sant Medir de Sants
des de les tres del migdia del dis-
sabte 29 de febrer fins les 3 del
migdia de diumenge on van parti-
cipar 150 vaguistes (entre treballa-
dors i familiars), que va culminar
amb una manifestació de 300 per-
sones als carrers del barri.
De cara a les properes setmanes,
les treballadores i treballadors de
la multinacional a Catalunya han
anunciat una campanya de boicot

als productes de Philips-LG.
També hi ha convocada una vaga
de la plantilla de Miniwatt el
dijous 10 de març i una concentra-
ció davant del ple del Parlament
de Catalunya el mateix dia 10.
Totes aquestes mobilitzacions
tenen el suport de la Xarxa
Solidària contra els Tancaments
d'Empreses i la Precarietat, que
lluita des de fa més d'un any en
contra de les deslocalitzacions i de
la precarietat laboral.

El Palau de la Música de València
va ser l'escenari de la primera
gran protesta dels músics en cata-
là del País Valencià. Unes dues-
centes persones entre músics i
públic simpatitzant van ocupar
l'emblemàtic edifici de la ciutat
del Túria per denunciar la nul·la
presència d'artistes i produccions
en llengua pròpia en els mitjans
de comunicació públics. Segons
van denunciar en una roda de
premsa posterior, la RTVV
incompleix la seua pròpia llei de
creació en "censurar i castrar sis-

temàticament la cançó en valen-
cià". A l'ocupació van acudir
membres d'Obrint Pas, d'Al Tall,
els músics Rafa Xambó i Pau
Alabajos, entre d'altres. A més a
més, van enviar comunicats de
suport Miquel Gil, Paco Muñoz i
Feliu Ventura. L'acte va tenir un
important ressò mediàtic i va estar
retransmès en directe per Radio
Klara, de manera que molt molts
oients d'arreu dels Països Catalans
el van poder seguir minut a minut.
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Un miler de persones es
manifesten per Miniwatt

Els Músics en
Valencià protesten
per la discriminació

Desenes de joves van protestar durant la celebració de Sant Medir per la decisió del Suprem / Foto: Oriol Clavera

Lectura final del manifest durant la manifestació del diumenge 6 de març contra el tancament de Miniwatt

Actuació-protesta dins del Palau de la Música / Foto: L’Avanç

Els Tres de Gràcia seran jutjats
definitvament a l'Audiència
Nacional espanyola. Això és el
que ha decidit el Tribunal
Suprem de justícia espanyol des-
prés que l'Audiència hagués
rebutjat de jutjar el cas perquè
no considerava que fos de la
seva competència. Finalment,
però, el Suprem ha dictaminat
que és un cas que s'emmarca
dins el que l'Estat espanyol con-
sidera "terrorisme" i que, per
tant, no es pot jutjar a Barcelona
sinó a Madrid. 
Entitats de la vila de Gràcia i
d'arreu dels Països Catalans han
denunciat el caràcter polític de
la decisió. La Coordinadora
Antirepressiva de Gràcia ha
anunciat que estan preparant
noves activitats de denúncia del
cas i una jornada el 9 d’abril.
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