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Sumari: Revolta popular a Bolívia

Unes 3.000 persones van acudir a
Benissa (Marina Alta) convocats per la
Coordinadora per a la Protecció del
Patrimoni Agrícola, el proppassat 4 de
juny Els assistents van denunciar els
diversos projectes urbanístic que hi ha
engegats a la comarca i van fer èmfasi
en la crítica als camps de golf com a
reclam i justificació de la destrucció que
comporten. 
Precisament a Benissa, la pressió popu-
lar han aconseguit que la promotora de
Benissa Golf retire temporalment un
projecte d'urbanització de quasi 5.000
habitatges entorn dos camps de golf.
L'alcalde de la localitat va demanar a
l'empresa la suspensió del projecte, però
es va negar a protegir el terreny afectat,
com sol·licitaven els grups a l'oposició i
la majoria dels veïns.
D'altra banda, la manifestació ha coinci-
dit amb una visita d'europarlamentaris al
País Valencià per investigar les múlti-
ples denúncies que hi ha sobre l'aplica-
ció de la polèmica LROU. Malgrat l'in-
tens control per part del Govern valen-
cià d'aquesta visita, els parlamentaris
s'han pogut entrevistar amb alguns dels
afectats i veure algunes de les zones
amenaçades, com ara l'entorn de
Porxionos, afectat pel pla especulatiu
del València CF.
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Els processos de privatització, les
retallades en els drets socials i les
demandes salarials han estat el
comú denominador de les protestes
laborals dels treballadors de la nete-
ja a València i d'autobusos i metro a
Barcelona.
A València, el seguiment de la vaga
convocada per CCOO, i amb el
suport de CGT, ha estat proper al
90% de la plantilla, centrant les rei-
vindicacions en aconseguir del nou
conveni col·lectiu amb una única
escala que inclogui els treballadors
eventuals, augments salarials i la
cobertura de les baixes laborals. 
A Barcelona, el 65% dels treballa-

dors dels autobusos metropolitans
van aturar-se durant quatre hores el
passat 3 de juny, convocats per
l'Assemblea de treballadors i la
CGT, en demanda de millores en el
sistema de descansos i contra les
darreres mesures privatitzadores del
govern municipal tripartit format
per PSC, ERC i ICV-EUiA.
Finalment, el 30%  dels treballadors
del metro de Barcelona  també van
fer vaga convocats per la CGT
durant el 3 de juny en protesta per
les retallades de personal que porta
a terme TMB.
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Milers de persones al
carrer per salvar la Marina

Vagues als sectors del
transport a Barcelona i
la neteja a València

Les mobilitzacions a Bolívia han forçat la dimissió del president Carlos Mesa / Foto: Gonzalo Sánchez

Servei d’Urgències de l’Hospital de la Fe de València / Foto: L’Accent

Capçalera de la manifestació de Benissa / Foto: Col·lectiu el Runar

La crisi de les democràcies burgeses sud-
americanes ha assolit una nova fita amb la
revolta popular a Bolívia. Les vagues i mobi-
litzacions de treballadors han aconseguit
paralitzar l'Estat sota la reivindicació princi-
pal de la nacionalització dels recursos natu-
rals del país. Les protestes han provocat la
dimissió del president Carlos Mesa i la seua
substitució per una figura no adscrita a cap
partit polític, Eduardo Rodríguez. Aquest
canvi institucional ha comportat una treva
momentània en el clima de forta tensió
social. Però hi ha poca confiança entre la
població de que el canvi comporte millores
efectives i, per tant, no es pot donar la crisi
per tancada. Tanmateix, l'arribada del nou
president i la seua petició d'una treva els
moviments populars ha provocat un trenca-
ment en la unitat d'acció de les protestes.
Moltes organitzacions i, fins i tot, províncies
senceres han anunciat que continuaran amb
la pressió per exigir millores, mentre que d'al-
tres, com el Moviment al Socialisme d'Evo
Morales han accedit a la petició. Caldrà espe-
rar esdeveniments futurs per saber fins on vol
arribar el nou Govern en les seues reformes.
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