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El Govern està per a governar i no ha de  cedir les seves funcions als dits agents socials.És el moment per a l'execució d'una profunda i necessària 
reforma laboral que elimini la discriminació dels contractes temporals respecte als indefinits rebaixant en més de la meitat els dies per indemnització 
d'acomiadament i establint nous ajustaments de flexibilització per a aconseguir una regulació més moderna que creu nous llocs de treball. Aquesta 
reforma deu fer-se sense el consens de ningú.  
Qui parla així és el Cercle d'Empresaris, representants de la oligarquía voraç i explotadora que creu superada la fase de negociació amb les estructures 
reformistes socials i el sindicalisme groc més representatiu per a implantar sense complexos la realitat del seu absolut domini sobre la chusma 
treballadora. Creient-se forts, estan aixecant focus perquè molts dels desheretats , exclosos o perdedors del seu repugnant sistema es fixin en aquests 
rostres ben encebats, grossos i prepotents i es plantegin que potser unes quantes cames trencades o xalets cremats no resoldran res però pot ser que 
valgui la pena perquè , encara sense justícia, s'elimini la impunitat en almenys algun cas. 
 Alguns d'aquests lluitadors estan rebent el càstig dels matons dels rics, en uns casos mitjançant la tortura en les comissaries espanyoles en les últimes 
detencions a anarquistes valencians, en unes altres sent segrestats per intentar escopir en la cara dels membres del G8 com és el cas dels companys 
Carlos i Fernando detinguts a Grècia. En altres ocasions xispes de dignitat obrera llancen bengales al cel perquè la resta de treballadors comprengui 
que l'únic camí per al respecte pansa per la lluita. 
 La plantilla de l'empresa de neteja de l'ajuntament de Tomares, Sevilla, en vaga des de fa 115 dies i 6 d'ells des del 23 de Juny en vaga de fam sap 
perfectament que cent derrotes més són cent derrotes menys per a arribar a la victòria. 
 Noves detencions contra anarquistes a València. 

El passat 7 de juliol són detingudes dues persones a les          
quals se'ls acusa entre altres coses de l'enviament d'un 
paquet bomba que va fer explosió en una oficina de 
correus de València. A l'endemà altres dues persones 
més són detingudes, una d'elles és posada en llibertat  

més tard. 
 A les altres tres se'ls aplica la Llei Antiterrorista i són traslladats a Madrid. 
Davant aquests fets des del Xaloc volem denunciar: 
 - L'aplicació de la Llei Antiterrorista, que és una mesura repressiva 
completament abusiva que vulnera els drets més bàsics dels detinguts i que 
permet la pràctica de la tortura psíquica i física.  
-Responsabilitzem a Juan Cotino, Delegat de Govern, i a la Policia 
Nacional d'atemptar contra el dret a la intimitat dels detinguts al difondre 
els seus noms i cognoms. Així com de vulnerar la presumpció d'innocència 
al presentar als detinguts com culpables sense haver estat jutjats. 
 - El registre il·legal per part de la policia de l'Ateneu Llibertari de la CNT 
al barri del Cabanyal.  
- La demonització que Cotino està fent del moviment anarquista, llibertari 
i okupa. 
  

 

115 dies de Vaga a Tomares 
Treballadors de la neteja de Tomares (Sevilla), 
duen 115 dies de vaga i sis d'ells des del dia 23 
de juny romanen tancats en vaga de fam en 
l'església de la Magdalena de Sevilla.  
Davant aquesta situació Ferrovial, una de les 
empreses encarregades de la reconstrucció de 
L'Iraq, ha respostós acomiadant a 17 treballadors. 

La postura de l'alcaldessa socialista de Tomares, ha estat de clara inclinació 
cap a l'empresa; ha disposat un enorme servei policial amb la policia local 
reforçada amb la d'altres pobles, a més de la Guàrdia Civil i la Policia 
Judicial, arribant a fer una crida als quals es mantenen en vaga de fam que 
“reconsiderin aquesta postura suïcida” i que aquesta protesta “no la  
pressionarà”. 
 

 

Carta des de la prisió de Carlos, detingut a les 
protestes contra el G8 a Tesalónika (Grecia) 
Gràcies a la vostra voluntat i obstinació, ens doneu esperança per 
a continuar amb fermesa i dignitat en el procés del nostre 
empresonament. Una gran salutacio a tots, camarades, i 
especialment a Celina, Antonia, el nostre advocat  Haris, el meu 
pare Juan Carlos, el meu germà Iñaki i la meva núvia Nerea, que 
probablement estiguin amb vosaltres aquests dies.  
 Us enviaré una carta més si voleu llegir-la en les manifestacions. 
No és res important, però si no aconsegueixo treure alguna cosa 
fora explotaré.  
Sabem del vostre interès en nosaltres i de la cooperació 
internacional que està tenint lloc. Per tot això, i molt més, us 
dono les gràcies. Aquí, a la presó, o millor dit en aquesta planta, 
ja que no puc veure res més, el temps pasa –però molt- lent, i el 
color dels murs i del sostre és gris pàl·lid i en tot lloc és el 
mateix. Em comunico algunes vegades amb Fernando en el pati 
que està ple de gent i hi ha sol tot el dia. De la resta no tinc ni 
idea, ens separen i dispersen. Estaria bé per a nosaltres que 
lluitéssiu no tan sols per a treure'ns d'aquest forat, sinó també per 
a mantenir-nos junts. Gràcies a tots. 

Ara el feixisme va pel diari Gara. 
Des de l'inici de la reforma franquista tres periòdics 
bascos han estat tancats mitjançant mesures 
d'excepció; ”La veu d'Euskadi”,”Egin” i 
“Euskaldunon egunkaria” , al que cal sumar la revista  

“Ardi beltza” i l'emissora de ràdio “Egin irratia”.  
Aquests tancaments s'enquadren dintre de l'estratègia política 
dissenyada en les clavegueres de l'Estat per a impedir el lliure 
desenvolupament de la comunitat basca i la creació d'elements 
fora del control econòmic del capitalisme espanyol i per tant 
incorruptibles a aquest.  
Sembla ser que ja han decidit per on clavar-li la dent.En una 
maniobra del govern espanyol a través de la Seguretat Social 
donant per bones les teories de Garzón tracten de fer pagar a 
l'editora de GARA (Baigorri) i a l'empresa d'impressió del diari 
(KIE) 5,1 milions d'euros . Un suposat i viciat deute contret per 
Egin que en cap cas correspondria pagar a Gara. 
Aquesta situació pot portar un embargament al diari Gara que li 
ofegui econòmicament i per tant acabar amb aquest projecte 
informatiu. Una cadena humana a favor de GARA i la llibertat de 
premsa recorrerà Donostia el dia 19 . 

 


