
SANTS, BARCELONA.- Arran de la
publicació del llibre
«Okupació a Catalunya:
1984-2009» signat per
Francisco de Paula, algunes
persones vinculades a l'en-
torn de les okupacions han
expressat el seu malestar per
les informacions, afirmacions i
omissions que es fan en el lli-
bre. Després d'una xerrada
amb el propi autor al CSA
Can Vies, han escrit un comu-

nicat «en forma d'avis per a
navegants» davant el llibre i
el personatge que hi ha al
darrere. S'alerta que en
aquest llibre « no podem tro-
bar ni fonts fiables ni, per tant,
informacions contrastades,
caient en una mena de pro-
jecció del que l’autor pensa
sobre la realitat dels fets,
allunyat de tot rigor». L'autor
a més a més, es postula com
a militant partícip del temps
del que es parla, permetent-

se afirmacions rotundes al
voltant de qüestions impor-
tants en la història de la
protesta en aquests anys.
Preguntat sobre les informa-
cions concretes o les entre-
vistes necessàries, les
respostes foren vagues, i l’au-
tor reconegué que ni havia
participat ni havia parlat
amb qui si ho havia fet abans
de assentar càtedra, fet que
trobem lamentable. A més a
més, « en el llibre es donen

noms, fotos, llocs, i tot es fa
sense el permís o el consenti-
ment de les persones impli-
cades». A més a més, l'autor
es va mostrà capaç o predis-
posat a admetre els seus
errors. Sent confrontat en
casos concrets com la RAK
(segons l’autor un grup inde-
pendentista radical de KNY),
el cas de l’Hamsa (tant les
seves postures davant el
Districte de Sants o la gestió
del seu desallotjament), o el
desenvolupament de la
Plataforma Antifeixista i els
12-0, l’autor fou capaç de
mantenir-se ferm en la irreali-
tat, confonent fets amb la
seva interpretació, negant
l’evidència. La frivolitat amb
la que De Paula tractà el suï-
cidi de Jorge Bolancel i les
afirmacions que hi fa al seu
voltant motivaren directa-
ment gests de repulsa per
part dels i les assistents». 
Podríem dir moltes més coses
de les que es van sentir o es
van veure el divendres al CSA
Can Vies. Les assistents ens
vàrem quedar absolutament
perplexitat al veure la defen-
sa que feia l’autor de la seva
obra quan era acusada de
manipulació directa i deliber-
ada quan no de pura desin-
formació.Vem acordar
escriure aquestes línies per a
totes aquelles persones que
pensin a llegir-se aquest llibre
o que n’hi vulguin fer difusió.
És perillós, irresponsable, pre-
sumptuós, mancat de rigor i
infidel a la realitat, ple de
tòpics i farcit d’ignorància.
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DIMECRES30 DE MARÇ - 12H DAVANT DE L’AJUNTAMENT TERRASSA

Concentració contra el desallotjament

DURANT TOT EL MES D’ABRIL - HTTP://WWW.AUTOGESTION2010.INFO

Alternatives al capit alisme: l’autogestió a
debat 

DISSABTE 10 D’ABRIL - 18H PÇA SANT JAUME - BARCELONA

Concentració contra la guerra

DIUMENGE 11 D’ABRIL - 9H PÇA MADALENA - ZUERA

Marxa contra les macropresons a Zuera
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BARCELONA.- La secció número 21
de l'Audiència de Barcelona ha
condemnat a dos anys de presó
a 23 dels 27 treballadors d'Iberia
que van ser jutjats el passat mes
de febrer per la invasió de les
pistes de l'aeroport barceloní al
juliol de 2006. En la sentència,
també s'absol a altres quatre
imputats per aquests mateixos
fets, entre els quals es troben dos
representants sindicals, i per als
quals la fiscal sol·licitava quatre
anys de presó. El tribunal consid-
era que durant el judici no s'ha
demostrat la veracitat de les

acusacions en relació amb els
acusats i representants sindicals
Omar Minguillón i José Luis
Gallardo, als quals s'acusava de
liderar les accions reivindicatives
dels treballadors d'Iberia. La
invasió de les pistes va afectar a
més de 100.000 passatgers i a
uns 600 vols, en ple inici de les
vacances d'agost, el que va
comportar que l'aeroport no
recuperés la normalitat fins a
passats diversos dies. 

kaosenlared+

Contra-Infos 30/3/10.
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ManifestManifest ació pels dretació pels dret s de less de les
empleades domèstiquesempleades domèstiques

MADRID.- El passat 28 de març a la
1 de la tarda, es van donar cita a
la plaça de Jacinto Benavente
de Madrid multitud de dones,
d'aquí i d'allà, en protesta per la
precarietat que sofrixen les
empleades domèstiques. Amb
davantals, guants i plumeros, van
fer un cercaviles, una desfilada
de models «emprades de la llar»,
teatre i finalment una mani-
festació que va culminar a la
Puerta del Sol. Segun explicaven
en un comunicat fet públic: «... les
jornades laborals poden arribar a

ésser de 16 hores, no tenim atur, ni
baixa laboral fins al dia 29.
Experimentem la precarietat i la
falta de recursos en les grans ciu-
tats i no contem amb ajudes per
a conciliar la vida i el treball. Les
difícils condicions i la por funcio-
nen aïllant-nos, separant-nos. Per
això hem decidit sortir al carrer
juntes, com a veritable desafia-
ment a l'aïllament i a la por, com
manera de fer-nos més fortes.» 
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Aspecte de la manifest ació pels dret s de les treballadores domèstiques


