
El dilluns 29 d’abril al 
matí, en Francesc Ar-
gemí, Franki, va ser 

empresonat a la presó Model 
de Barcelona pels Mossos 
d’Esquadra davant la desesti-
mació del recurs presentat al 
Tribunal Suprem.

Se l’acusa d’atemptar contra 
l’autoritat i d’ultratge a la ban-
dera. Els fets es remunten a l’any 
2002, durant les festes majors de 
Terrassa, es va organitzar una 
cercavila que al passar per da-
vant de l’Ajuntament de Terrassa 
va voler boicotejar la presència 
de la bandera de l’Estat. Davant 
d’això, els cossos antiavalots de la 
Guardia Urbana de Terrassa van 
carregar contra els manifestants i 
es va dissoldre la concentració.

Mesos més tard, Francesc 
Argemí, que segons tres testi-
monis en aquell moment estava 
treballant a la barra de les Festes 
Alternatives de Terrassa, va re-
bre una denúncia per atemptat 
contra l’autoritat, provocació de 
desordre públic i ultratge a la 
bandera. No hi ha un sol testi-
moni civil que doni fe d’aquests 
fets. Tot i així, l’ex-fi scal militar 
Enrique Rovira del Canto no va 
tenir cap problema en demanar 
la pena màxima a la condemna, 
en un delicte que és, com a mí-
nim, anacrònic.

Després d’anys de recursos i 
contenciosos, fi nalment ahir es va 
executar la pena de presó i, sense 
previ avis per a impedir la res-
posta dels col·lectius que donen 

suport a l’encausat, va ser inter-
nat a la presó Model. A l’endemà 
mateix, va ser traslladat a la presó 
de Brians II. Durant el trasllat va 
rebre amenaces dels policies, i a 
data d’avui (30 d’abril), encara es 
troba en el mòdul d’ingressos, im-
pedint-li així les visites i l’entrada 
de roba.

Val a dir que la resposta soli-
dària va ser immediata, i des del 
migdia es va iniciar una concen-
tració que fi nalitzà cap a les 8 del 
vespre amb més de 300 persones. 
Hi ha haver tensió i càrregues po-
licíaques, en una mostra més de 
la sensibilitat democràtica de què 
fan gala els Mossos d’Esquadra 
de la mà de Joan Saura (ICV). A 
més, nombroses concentracions 
han recorregut la geografi a cata-
lana, i per al proper 10 de maig hi 
ha convocada una manifestació a 
Barcelona.

De fet, aquesta resposta anti-
repressiva en el cas d’en Franki no 
és nova, ja que ja fa 3 anys, quan 
semblava que l’ingrés havia de 
ser imminent, es va endegar una 
campanya molt forta. Així, previ 
a la manifestació que s’havia con-
vocat per al 14 de maig de 2005 a 
Terrassa, va tenir lloc una jorna-
da de lluita una setmana abans, 
el 7 de maig. Durant aquest dia 
es van realitzar nombroses accio-
ns, i una de les més notòries va 
tenir lloc a Sant Andreu; aquell 
dia, la seu del Districte es va lle-
var sense la bandera espanyola i 
amb una pancarta on es podia 
llegir “Llibertat Franki!”. L’acció 
va ser reivindicada per Països 
Catalans Insubmisos!, un grup 
que promovia la desobediència 
activa.
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La lluita dels i les conductores de TMB, que recentment han obtin-
gut una momentània però gran i contundent victòria (sobretot pel 
que signifi ca a nivell d’ofensiva), no és només quelcom a celebrar com 
a classe treballadora i lluitadora a la que pertanyem, sinó una lliçó 
que cal saber llegir acuradament. Així, cal ressaltar aquells detalls 
que semblen obvis, però que han estat claus per entendre el desen-
llaç temporalment victoriós d’aquesta lluita. Tres factors han entrat 
en joc en aquest confl icte: la democràcia radical, l’assemblearisme, 
que ha permès la unitat de la plantilla, convertint-la en una força 
quasi física que ni la por, ni la repressió ni els cants de sirena de la 
direcció o dels sindicats venuts han pogut trencar; el fort lligam, 
cohesió i íntim treball conjunt amb els moviments socials, que han 
fet seva la lluita, per solidaritat, per convicció i per ser-ne part afec-
tada; i fi nalment, l’estratègia informativa -millor dir, comunicati-
va- que s’ha dut a terme, capaç d’anul·lar, desmentir i ridiculitzar la 
propaganda escombraria que va generar TMB amb diners de tota 
la ciutadania. En una societat com la dels Països Catalans al segle 
XXI, ja no n’hi ha prou amb la mobilització de la plantilla, i menys 
encara en el sector serveis. Cal teixir xarxes de solidaritat activa i 
directa, i a més, cal fer-ho arribar a la gent, cal que ho sàpiga. La 
força dels mitjans de desinformació ofi cials és, de facto, una força 
material capaç de declinar balances gràcies a -per culpa de - la seva 
capacitat d’inventar informacions. Tenir la nostra pròpia veu, sense 
passar pel sedàs de ningú, és un puntal bàsic avui en dia. De ben se-
gur que no ens equivoquem si diem que estem davant d’un exemple 
paradigmàtic de la lluita obrera del segle XXI.

Què volen aquesta gent?

Acció per la llibertat d’en Franki a la seu del Districte.
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Amb l’arribada de la pri-
mavera, el mes de maig 
s’omple de propostes 

durant dos caps de setmana se-
guits: arriben a Sant Andreu les 
Jornades pel Decreixement i les 
Festes de Primavera.

La primera data marcada al 
calendari són les Jornades pel 
Decreixement, el cap de setmana 
del 16 i 17 de maig. De la mà 
de Temps de Re-voltes, una ini-
ciativa d’una gent que està recor-
rent el Principat en bicicleta per 
denunciar la insosteniblitat de 
l’actual model de producció, el 
capitalisme. Una insostenibilitat 
que es dóna en molts àmbits: a 
nivell energètic, de recursos, de 
consum, de producció, de nivell 
de vida, etc.

Per tal de portar aquesta 
iniciativa a Sant Andreu, ja fa 
temps que es va constituit una as-
semblea formada per gent a títol 
invidiual i de col·lectius del poble 

que han estat dissenyant aquestes 
jorandes, en contacte amb el grup 
itinerant. Per a les dates mencion-
ades ens proposen tot un seguit 

d’activitats que van des de tallers 
fi ns a una bicicletada o una xoco-
latada. L’objectiu de la biciceltada, 
per exemple, serà el d’adonar-nos 
de tots aquells llocs que caldria 

“fer decréixer” per tal de poder fer 
un món més sostenible. Amb els 
tallers es pretén també sensibilit-
zar la gent per treure’ns de cap la 

febre consumista que aquest sis-
tema ens imposa.

D’altra banda, el cap de set-
mana següent es celebren les 
festes de la primavera de Sant 
Andreu. Enguany les organitza 
l’Harmonia, que ha plantejat un 
seguit d’activitats que tenen inici 
el divendres 23 per la tarda i no 
fi nalitzaran fi ns al diumenge seg-
üent per la nit. 

Des de fa setmanes s’estan cel-
ebrant assemblees per a coordinar 
totes les activitats que es celebra-
ran. Cada dia hi haurà concerts 
o espectacles, i es faran xerrades 
i tallers de diverses classes. Com 
sempre, l’Harmonia ha tractat 
d’implicar el màxim d’entitats 
possibles i tenir unes festes riques 
en diversitat, i al mateix temps 
aprofi tarà per a donar a conèixer, 
una vegada, més el seu projecte 
per a la Fabra i Coats.

Bicicletada a Sant Andreu de la campanya “Està tot fatal!”.

Els darrers mesos s’ha 
anat implantant el servei 
de lloguer de bicicletes 

de la ciutat a Sant Andreu. Però, 
què hi ha darrere aquest servei? 

La política laboral de maltracte 
als treballadors de les empreses 
contractades per l’Ajuntament de 
Barcelona s’ha destapat de nou, 
en aquest cas a les treballadores 
del Bicing.

El servei de Bicing fou atorgat 
a l’empresa nordamericana Clear 

Chanel  a través d’un concurs que 
va ser polèmic per la seva opaci-
tat i possibles irregularitats; una 
empresa que curiosament, manté 
forts lligams amb el clan Bush, 
com moltes altres contractistes 
que han crescut darrerament als 
EUA a costa de les massives pri-
vatitzacions i desmantellaments 
de serveis públics.

Però, segons denuncien 
els treballadors, no és aquesta 
empresa qui està gestionant el 
servei realment, sinó que és una 
empresa subcontractada, Delfi n 
Group Catalunya. Una empresa 
que molts cops també contracta 

els treballadors a través d’ETT’s 
o altres empreses, com Move-
ment Barcelona 05 o CCB i que 
té diversos treballadors del taller 
sense contracte.

És per totes aquestes ir-
regularitats que els treballadors 
denuncien l’imcompliment de 
les promeses fetes per l’empresa 
després de les darreres eleccions 
sindicals, i reclamen qüestions 
tan elementals com contracte fi x, 
un sou digne i una revisió del con-
veni. Igualment denuncien greus 
atacs als treballadors en forma 
d’amenaces, repressió sindical, 
assetjament laboral i sancions, a 

més de reivindicar condicions i 
eines adequades per fer la feina 
correctament i preservar a la seg-
uretat dels treballadors.

D’altra banda el 8 d’abril 
s’havia de celebrar el primer judi-
ci contra l’empresa Delfi n Group 
Catalunya per la presumpta vul-
neració del dret a la llibertat sin-
dical, però els dos treballadors que 
havien demandat la companyia 
subcontractada per la vulneració 
dels articles 28 i 14 de la Con-
stitució espanyola, que fan refer-
ència a la lliure sindicació, varen 
retirar la demanda arran d’una 
oferta econòmica de l’empresa

La cara insostenible del Bicing

Primavera de propostes
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L’Ajuntament de Barcelona, malgrat la reiterada oposició 
ciutadana, ha aprovat el Projecte d’una nova Muntanya 
Russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo. Mentrestant, les 

entitats en defensa de Collserola en reivin-
diquen la declaració de Parc Natural.

Aquesta nova atracció suposa arrasar 
més d’una hectàrea, tallar més de 200 alzines 
centenàries, cimentar 3.000 kg de formigó 
per cada una de les 109 potes de suport de 
l’atracció, de 35m d’alt (10pisos), i cons-
truir un edifi ci de 3 plantes per les guixetes, 
l’embarcament i una rampa elíptica.

És per això que durant aquest últim mes 
diverses entitats en defensa de Collserola 
han realitzat diverses accions en defensa de 
la serra. El passat diumenge 13 la Plataforma 
en Defensa de Collserola va convocar una 
marxa per la serra a la qual s’hi van sumar di-
verses entitats ecologistes, veïnals, col·lectius 
en lluita i agrupaments escoltes i esplais. 
Aquesta va reunir un miler de persones que 
hi van anar a peu des de diferents punts (Va-

llès, Barcelona i Baix Llobregat) confl uint al cim del Tibidabo.
Una altra de les accions fou, precisament, per convocar a aquesta 

manifestació. Sota el lema “Les administracions maten Collserola si 
no ho impedim entre tots i totes” una seixantena de persones que 
participen en la defensa del pulmó metropolità varen entrar el dia 
8 al matí a la seu de la Direcció General de Medi Natural, organis-
me depenent del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat. L’acció va consistir en baixar la 
muntanya a la ciutat: branques, arbres, fulles 
i reivindicacions de protecció real es varen 
escampar pel vestíbul de l’edifi ci mentre un 
altre grup penjava una gran pancarta de la 
façana: “Collserola Parc Natural. Ni equipa-
ments, habitatges, túnels ni vials“.

D’altra banda, el dia 27 l’Assamblea Pro 
Boscos del Tibidabo va segrestar simbòlica-
ment l’avió del Tibidabo per denunciar la tala 
de l’alzinar centenari del Parc d’Atraccions. 
El comunicat emès per l’acció exposa que 
“aquests arbres signifi quen l’aportació de 
pluja, d’oxigen i a fi  de contes la salut de tots 
els barcelonins i barcelonines, i així ho pen-
sen i ho han manifestat els ciutadans en més 
de 30.000 signatures i els milers de membres 
de 230 entitats de tota mena”.

Salvem Collserola!
ens hi fixem | 
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XERRADA PELS DOS 
DIES A NOU BARRIS

El passat 18 d’Abril, al CSO Tres 
Voltes Rebel de Nou Barris, es va 
celebrar una xerrada sobre el con-
fl icte de TMB de la mà d’un con-
ductor de l’empresa. La xerrada, 
va explicar tot el confl icte, posant 
especial atenció al seu desenllaç 
provisional. Altres temes que es 
van tractar van ser el sindicalisme 
groc dels sindicats majoritaris i 
les sinèrgies produïdes amb la 
resta de moviments socials, així 
com l’acceptació de la vaga entre 
els usuaris i el caràcter ofensiu de 
la mateixa.

35 NENES SENSE 
PLAÇA ESCOLAR

El dèfi cit de places escolars és, 
arreu, un greu problema. A Sant 
Andreu, els últims anys s’està 
veient agreujat per la gran mas-
sifi cació de noves construccions 
a la zona de Tramuntana i La 
Maquinista. Així és com per la 
manca de previsió i solucions 
pedaç, 35 nens i nenes s’han 
quedat, de moment sense plaça 
als centres escollits segons l’àrea 
de proximitat. Aquests últims 
dies les famílies afectades es var-
en reunir per solucionar aquesta 
situació. 

23 D’ABRIL UNITARI
Enguany el 23 d’abril ha servit 
de presentació de l’Esquerra 
Independentista del Barcelonès 
(EIB), que agrupa diverses or-
ganitzacions, col.lectius i casals, 
amb la intenció de consolidar 
la dinàmica de treball unitari 
que darrerament estaven duent 
a terme. La manifestació i acte 
polític agruparen unes 600 per-
sones que varen cridar consignes 
per l’autodeterminació i la inde-
pendència dels Països Catalans. 
Els manifestants també varen 
aprofi tar per rebutjar el trans-
vasament.

SOLIDARITAT AMB 
ELS DIABLES
El passat divendres 25 d’abril, 
Diables de Sant Andreu organ-
itzaren un acte al SAT, per tal 
de recaptar fons arran dels des-
perfectes causats durant l’últim 
incendi del local, el passat 31 de 
desembre. Cal dir que aquesta és 
va ser la tercera vegada que, se 
suposa que el mateix individu, 
provoca un incendi amb reper-
cussions en el material i el local 
dels Diables. L’acte consistí en un 
espectacle del TALLER2, “Cos-
es de parella” i l’animació al hall 
del teatre durant l’hora anterior 

 ras i curt

LLUITA PER LA DEFENSA DEL TERRITORI
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Vista de la serra de Collserola.



L’Òscar Jovè és conduc-
tor de TMB a la cotxe-
ra del Triangle i viu al 

Bon Pastor.

-     Ara que s’han acabat les mo-
bilitzacions, què toca?

Crec que hem d’apretar en el con-
veni per a arribar fi ns on no s’ha 
pogut amb la mobilització. Espe-
rar que els companys estiguin pre-
parats i motivats, i que s’impliquin 
tots. Els que no s’han implicat, 
que s’acabin d’implicar i els que ja 
estàvem implicats…més implicats 
no podem estar, però hem d’estar 
atents i seguir lluitant pels dos 
dies sense l’augment de jornada.

- Es descarten més mobilitzacio-
ns a partir d’ara?

Jo sempre dic que espero que no 
hi hagi mobilitzacions, ningú mai 
ho desitja. Però en els 7 anys que 
porto a l’empresa, veig que si no et 
mobilitzes no aconsegueixes res. 
En l’anterior conveni no ens vam 
mobilitzar i els conductors no 
vam aconseguir res. Així que espe-
ro que no faci falta, que l’empresa 
hagi entès que quan ens hi posem, 
ens hi posem, que no calgui la de-
mostració de força per saber que 
la podem fer. I arribar a una cosa 
justa ara en la negociació del con-
veni.

- Esteu satisfets del resultat de les 
mobilitzacions que heu fet fi ns 
ara?

Ha valgut la pena, però els que 
més ens hem implicat hauríem 
volgut més, però amb les forces 
que hi havia estic content. Content 
perquè no hem perdut res, ja que 
quan hem anat amb els sindicats 

majoritaris sempre que hem guan-
yat alguna cosa ha estat a canvi de 
perdre’n una altra, i aquest cop hem 
guanyat sense perdre res a canvi.

- Quin cost han tingut per a tu les 
mobilitzacions?

He fet tots els dies de vaga i m’he 
endut dos expedients. El primer 
expedient és per retenir els mínims, 
quan no és veritat perquè aquell 

dia l’empresa estava enganyant als 
companys posant una hora de sor-
tida dels mínims anterior a la que 
surten normalment i incomplint 
el decret de mínims. Jo vaig parlar 
amb la Guardia Urbana i els vaig 
dir que ens apartaríem de la porta 
de la cotxera si el conductor, un cop 
informat, tenia la voluntat de sortir. 
Ell els va dir que esperava a que fos 
l’hora habitual, i l’empresa em va 
expedientar a mi per no deixar-lo 
sortir. L’altre, segons l’empresa va 
ser per impedir per la força la sor-
tida dels serveis mínims. Jo gravava 

mentre els companys estaven fent 
una assentada per impedir que 
sortís un esquirol i la policia va co-
mençar a empènyer i ens van expe-
dientar a alguns. Ho gravàvem tot 
per poder denunciar l’empresa per 
el seu incompliment de mínims, en 
cas que fes falta.

- Heu rebut suport de la gent de 
la vila en els piquets o a nivell in-
formal?

La gent dóna suport i ha estat al dia. 
Quan et preguntaven, doncs expli-
caves i, a diferència d’altre vegades 
en que es demanen augments de 
sou, la gent ho entenia i et donava 
suport. Fins i tot em demanaven 
xapes a l’autobús! Jo en porto dues 
de xapes, la meva dona també i la 
meva fi lla les porta a l’escola.

- A Sant Andreu hi ha una de les 
cotxeres més combatives en les 
mobilitzacions, t’ha despertat al-
guna cosa el suport que us ha do-
nat la gent que no és de l’empresa 
al llarg de les mobilitzacions?

Mira, la meva dona que no esta-
va implicada, em deia que és una 
vergonya que hi hagi gent que no 
és de l’empresa i que ens ha vingut 
a donar suport a les 4 de la mati-
nada, i que hi hagi treballadors de 
l’empresa que no hagin donat ni su-
port als mínims. A mi se’m cauria la 
cara de vergonya que vingués gent 
de fora i que s’implica i treballadors 
de l’empresa que no s’impliquin i en 
canvi ara es veuran benefi ciats per 
el que s’ha aconseguit fi ns al mo-
ment, ara no diran que no estaven 
d’acord amb la mobilització.

- Quina opinió et mereix la gent 
que us ha donat suport des de fora 
de l’empresa?

Em desperta respecte, això el pri-
mer. I després que tenen uns ideals 
segurament més alts que els meus 
i sobretot que tenen dignitat i jo 
sempre dic que la dignitat és el pri-
mer que s’ha de tenir.

- Vols dir quelcom a la resta de 
gent del que has après?

Jo els diria als treballadors que 
tinguin dignitat i que quan algun 
altre treballador demana una mi-
llora, que no diguin que ells estan 
pitjor, sinó que lluitin per ells es-
tar millor. Que no sigui una excu-
sa queixar-se per la seva situació 
pitjor, que demanin ells també 
arribar al nivell dels que estan 
millor. Que la gent sigui més rei-
vindicativa, s’ha arribat a un punt 
en que els avis van aconseguir 
moltes coses i ara estem perdent 
tot el que abans es va guanyar. 
Gràcies a que la gent s’ha acomo-
dat molt, ara ho estem perdent 
tot poc a poc.  

“Si no et mobilitzes no 
aconsegueixes res”

parlem amb | TREBALLADOR DE TMB
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