DÍPTIC INFORMATIU

CAMPANYA 
“contra la indústria
de la guerra”

La Coordinadora contra el 22@
ha engegat una campanya per a 
denunciar la instal.lació
d'empreses vinculades amb la 
indústria militar al 
Districte d'Activitats 
22@ del Poblenou.

-S’estàduen a terme una 
recollida de signatures per
exigir a l'Ajuntament de 
Barcelona que denegui la 
llicència d'activitats al 22@ 
a totes les empreses que 
tenen algun tipus de vinculació
amb la indústria militar.


-Aviat hi hauràun extens dossier
on esdetallaran totes 
les empreses que s'han instal.lat
o tenen previst 
instal.lar-se al 22@ 
i que tenen algun tipus de 
relacióamb la indústria militar.



COORDINADORA CONTRA EL 22@

www.poblenou.org
contacte: info@poblenou.org





EMPRESES DEL 22@ VINCULADES 
AMB LA INDÚSTRIA DE LA GUERRA:

General Electric: 
multinacional americana que s’ha 
instal.lat al 22@, en unes oficines
en un edifici a la cruïlla dels 
carrers Llull i Àvila.
La seva filial 
General Electric Aircraft Engines 
és la primera empresa del món en 
fabricacióde motors a reacció
per a l’aviaciómilitar. 
Aquesta filial s’encarrega de 
fabricar els motors pels 
helicòpters militars Apache i
els caces F-15, F-16 i B-2 (entre altres).

T-Systems: 
multinacional alemanya del grup 
DeustcheTelekom que s’ha instal.lat 
al 22@ en un edifici a la cruïlla dels 
carrers Sancho d’Àvila i Badajoz.
T-Systems téuna divisiódedicada
a la Defensa. Tambéforma part del 
Círculo de Tecnologías para la Defensa
y la Seguridad.

Indra: 
multinacional espanyola que estudia la 
instal.lacióal districte 22@.
Indra és la principal empresa espanyola 
en electrònica de defensa. 
Fabrica simuladors per a l’aviaciómilitar, 
per a tancs i míssils. 
Participa en el projecte de fabricació
del caçabombarder europeu Eurofigther. 
Acaba de firmar un contracte amb l’exèrcit 
dels EUA per 3.000 milions de dòlars. 
Indra ocupa el lloc 88 en el rànking 
mundial de companyies de la indústria 
militar.
Tambépatrocina elFòrum 2004.
AGBAR (Aigües de Barcelona):
multinacional catalana que s’ha instal.lat al 
22@ en unes oficines al carrer Puigcerdà.
AGBAR seràpropietària del 50% d’EMTE.; 
empresa que téuna divisióanomenada 
EMTE-Sistemas que fabrica sistemes 
electrònics per a ús militar. 
Tambépatrocina elFòrum 2004.

Telefónica: 
multinacional espanyola que construeix les 
infrastructures tecnològiques i téprevist 
instal.lar-se al districte 22@. 
És sòcia del Fòrum 2004.
Téuna filial anomenada Telefónica Sistemas 
que participa en programes de guerra electrònica, 
missatgeria militar i que tambéés membre de 
la Asociación de Fabricantes de Armamento y 
Material de Defensa de España.
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Què pots fer per ajudar-nos?

· signar
 (per exigir la denegació de 
  llicències a les empreses 
  vinculades amb la indústria militar).

· recollir signatures
 (entre els familiars, amics, veïnes, 
  companys de classe, de feïna,...)



*podeu baixar-vos els fulls de signatures a:

   www.poblenou.org/c22


*enviar els fulls complerts a:

 A.P. Octubre
 C./Badajoz, 23  08005
 Barcelona









Més informació a:

www.poblenou.org
contacte: info@poblenou.org







