RECOLLIDA DE FIRMES CONTRA L'INDUSTRIA MILITAR AL POBLE NOU

Dissabte 08 de Novembre del 2003

Les darreres guerres i en especial la guerra a l'Iraq posen de manifest la relació existent entre les empreses vinculades a les Noves Tecnologies (Nova Economia i Tecnologies de la Informació i Comunicació) i la indústria d'armaments. E's obvi que una part important del sector centra la seva activitat en la investigació, desenvolupament i fabricació de productes destinats a l'ús militar. Aquestes empreses necesiten de les guerres per tal de garantir la demanda continuada de productes i serveis i el creixement dels seus beneficis. Per tot això i donat que l'àmbit del 22@BCN promou la implantació de la indústria de Nova Economia i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona les persones i entitats sotasignants exigim: 

*Que l'Ajuntament de Barcelona, en cooperació amb el moviment veïnal, entitats cíviques i socials i persones reconegudes pel seu treball en favor de la resolució de conflictes i de la pau, examini la relació entre la indústria d'armaments i les empreses que sol.licitin llicència d'activitats als Districte 22@BCN (Indra, General Electric, T-Systems... )

*Que es deneguin les llicències d'instal.lació i activitat al Districte 22@ a les empreses vinculades als grups industrials que tenen el desenvolupament armamentístic entre el seu àmbit d'activitat.

http://www.poblenou.org/c22/


[Presentació de la Coordinadora contra el 22@

El barri del Poblenou, ha estat des de sempre un barri on hi abundava la tranquilitat
i la germanor dels seus veins i veïnes. A partir d'ara aquesta tranquilitat es veurà truncada
per l'ombra de nou gratacels promoguts pel 22@.<BR>
Davant d'aquest fet ha nascut la plataforma en contra d'aquest projecte formada per diferents
entitats i col·lectius assentats en el barri.<BR>
Els nostres objectius es basen en aturar aquest nou projecte de l'Ajuntament de Barcelona, 
i entre tots i totes <BR>responsabilitzar-nos d'aturar l'especulació al barri i buscar alternatives 
als projectes comuns per entre tots aconseguir un futur just i positiu pel barri.

 POBLENOU NO ESTÀ EN VENDA!]

http://www.poblenou.org


