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VVaga de Metro a Madrid aga de Metro a Madrid 
contra les retcontra les ret alladesallades

Madrid.- Els treballadors del
metro de Madrid van aprovar
en assemblea la convo-
catòria d’aturs de 24 hores els
dies 28, 29 i 30 en contra de la
retallada salarial en les emp-
reses públiques anunciat pel
govern regional. Tres dies
d’atur sense serveis mínims
convocada pels cinc sindicats
de Metro, mobilitzats pels
intents de la Comunitat de
Madrid de modificar el con-
veni col·lectiu i aplicar una
retallada del sou del 5%. A
l’Assemblea General del 30
de juny, tercer dia de vaga de
24h, es va decidir per una
amplísima majoria, aixecar el
peu de l’accelerador per a
donar una oportunitat a la
negociació i a l’acord; però
sobretot, per a donar un respir
als treballadors que utilitzen el

metro com mitjà de transport.
Aquests dies seguits de VAGA
TOTAL al metro de Madrid,
haurien d’haver estat sufi-
cients per a demostrar als
“responsables” polítics que
han deslligat aquest conflicte,
que la voluntat dels trebal-
ladors de metro de defensar
el conveni col.lectiu és ferma i
contundent. Uns 200 trebal-
ladors del Metro de Madrid
rebran la notificació que l’em-
presa els ha obert expedient
informatiu per l’incompliment
dels serveis mínims establerts
per la Comunitat de Madrid
de cara a la vaga, segons va
avançar el conseller de
Presidència, Justícia i Interior,
Francisco Granats.
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CIUTAT VELLA.- Han passat ja 18
anys des de que Barcelona
s’autoproclamà com la Seu
dels millors Jocs Olímpics de la
història. A partir d’aquell
moment el somni dels nostres
empresaris i polítics de posar
aquesta ciutat en el mapa
internacional dels destins turís-
tics pot considerar-se acom-
plert. Ja tenim turistes! I no pas
pocs! Els nostres carrers, les
nostres places estan en
l’imaginari desitjat d’una
ampla categoria de poten-
cials visitants: des de l’adoles-
cent europeu a la recerca de
diversió i terrasses assolellades
on tastar la famosa sangria,
passant pel japonès que vol
acomplir el seu somni
d’aprendre flamenc, fins al
jove arquitecte europeu
desitjós de treballar en una
ciutat on qualsevol cosa pot
ser construïda, fins i tot un grat-
acels de 100 mts d’alçada a
primera línia de mar. I que
podríem dir de tants i tants
romàntics que escullen
Barcelona per celebrar el seu
acomiadament de solter!?
Tots volen venir a passar com
a mínim un cap de setmana
en aquesta ciutat.
Estimats veïns i veïnes de
Ciutat Vella, volem convidar-
vos a fer un volt pels carrers
dels nostres barris, volem dur-
vos per una “ruta turística”
anómala en la qual, en
comptes d’esglèsies i museus,
anirem a visitar alguns dels
hotels i projectes hotelers més
significatius del centre de
Barcelona. Algnus d’aquests
edificis estan ja construïts i en

plè rendiment. Altres són, de
moment, tan sols un projecte i
en alguns casos, encara pen-
dent d’aprovació. La majoria,
però, són hotels de luxe. Les
visites que us proposem servi-
ran per analitzar els impactes
que está provocant el turisme
en el teixit social, econòmic i
urbanístic de la nostra ciutat.
En les diferents etapes
d’aquest itinerari es parlarà de
com el Districte segueix per-
dent població i usos de l’espai
píblic, mentre que bars de
moda i restautants prohibitius
proliferen arreu; de com la
construcció d’hotels i aparta-
ments turístics on abans hi
havia veïns i veines ha con-
tribuït a l’alça dels preus d’un
habitatge cada vegada més
escàs; de com a través de
projectes com el conegut
Hotel del Palau es va esbor-
rant el patrimoni històric de la
nostra ciutat, i un llarg
etcètera.
El nostre centre històric es va
convertint dia rere dia, esfon-
drament rere esfondrament,
en una inmensa escenografia
d’un parc temàtic en el que
no sembla que ens quedi altra
opció que convertir-nos en els
figuants d’aquest gran espec-
tacle que és Barcelona. Ens
cal realment una altra
Venècia aquí?
L’itinerari tindrà lloc el 10 de
juliol, a les 11.30 davant del
Palau de la Música. 
Més informació a:
http://granhotelbarcelona.blo
gspot.com
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Jutgen a RepJutgen a Rep sol per vessasol per vessa --
mentment s de petroli a Ts de petroli a T arragonaarragona
TARRAGONA.-El jutjat número 3
de Tarragona ha obert diligèn-
cies prèvies per a determinar
si la petroliera Repsol té
responsabilitat en almenys
dues fugues de cru mar endins
enfront del delta de l’Ebre, a
uns 40 quilòmetres de la costa
catalana. Les fugues, que la
petroliera no va notificar a les
autoritats, es van produir al
maig i juny de 2009 durant les
tasques de prospecció que
van determinar la viabilitat de
dos pous petrolífers submarins
de difícil accés, que l’empre-
sa preveu explotar el 2014.
També vol determinar les
responsabilitats de l’empresa
nord-americana Pride of North
America, que manejava la
plataforma subcontratada
per a les prospeccions. El
procés apunta a possibles
negligències dels empleats
atès que el delicte penal, per
al qual es preveuen penes de
sis mesos a quatre anys de
presó, no s’aplica encara a
persones jurídiques, com és
una companyia. La reforma
del Codi Penal en tràmit sí
contempla aquesta possibili-
tat, però no es pot aplicar
retroactivament.De confir-

mar-se l’error humà, Repsol
seria responsable subsidiària
dels danys i perjudicis. La
petroliera ja va indemnitzar
amb 250.000 euros als
pescadors, que al principi van
reclamar 1,5 milions. Repsol
sosté que la quantitat de cru
abocada va ser “mínima, ja
que les autoritats ni van acti-
var el pla de contingència”,
va assenyalar un portaveu de
la companyia. La fiscalia va
obtenir informació detallada
del primer abocament gràcies
a les fotografies captades per
un satèl·lit de l’Agència
Marítima Europea. De l’anàlisi
d’aquestes imatges es
desprèn una apreciació inicial
de l’abast d’aquesta primera
onada d’abocaments: els
pous van escopir unes 115
tones de cru entre el 14 i 15 de
maig, a més d’unes 15 tones
d’altres substàncies contami-
nants, com oli. Això suposa l’e-
quivalent a abocar unes 140
piscines olímpiques repletes
de cru al Mediterrani, en una
zona d’aigües riques en biodi-
versitat i pròximes al parc nat-
ural del Delta de l’Ebre. 
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Ocupen l’edifici de FomentOcupen l’edifici de Foment
del Tdel T reball a BCN  reball a BCN  

BARCELONA.- El passat dimecres
30 de juny una quarantena de
persones van ocupar l’edifici
de la patronal catalana
Foment del Treball.
L’ocupació es va fer al voltan
de les 6 de la tarda i l’objectiu
era denunciar les retallades
socials. Es van desplegar
algunes pancartes en que es
feia referència a que siguin les
treballadores i els treballadors

els qui paguin les conseqüèn-
cies de la crisi. Es va fer força
soroll i es va impedir tant com
es va poder l’activitat a l’inte-
rior. A les 20.30h les persones
que ocupaven l’edifici van
sortir voluntàriament sense
que ningú fos identificat. A
dins van deixar una pintada
que ho deixava ben clar:
TORNAREM PER QUEDAR-NOS
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C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

Oficina d’Okup ació a BCN  

Lluites Laborals


