
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DEL DIRECTIVO DE TURNO 
ALIVIA LOS SINTOMAS DEL CONFORMISMO Y  LA EXPLOTACION 
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La receta 

La guerra contra el terrorismo es terrorismo.  (Woody Harrelson, actor y activista) 

LA VACUNA 

LLACUNA 
 

 
 
 
 
 
El METAL de CGT de 
BCN , como no podría 
ser de otra manera, 
vuelve con las pilas 
cargadas después del 
verano participando en 
las fiestas del barri del 
POBLE NOU  de una 
manera solidaria y 
combativa a la vez. Con 
el logo NO ENS FARAN 
FORA nos sumamos al 
movimiento vecinal 
que viene denunciando 
la masificación turística 
y el cambio de tejido 
social que está 
sufriendo el barri de 
Poblenou.Os animamos 
a acercaros al espacio 
creado por CGT en el 
que podréis encontrar 
talleres para los mas 
jovenes, proyecciones 
de documentales, 
conciertos y mas 
actividades.  
Aprovecharemos el 
encuentro para llevar a 
cabo una asamblea de 
afiliados del METAL de 
nuestro sindicato.  
 
 
 

OS ESPERAMOS! 

  

Què farem quan les màquines 

ens prenguin la feina? 
 

Aquesta no és la pregunta correcta. 

La pregunta correcta és: què estem 

fent ara, que les màquines ja ens 

estan prenent la feina? Uns exemples: 

tenim un metro que funciona sense 

conductor; una companyia telefònica 

amb un servei d’atenció al client 

sense persones; podem entrar a un 

pàrquing, aparcar,pagar i sortir  sense 

participació de cap forma de vida... 

Aquesta substitució de persones per 

màquines és discreta, de vegades 

simpàtica, però no ens enganyem: és 

imparable i perillosa.  

No s’hi val pensar que ja ens hi 

adaptarem, com quan es va inventar 

la màquina de vapor o la producció en 

sèrie. No. Aquesta revolució és molt 

mes profunda, perquè ara, les 

màquines no només podran substituir 

els nostre braços, sinó que també 

podran substituir el nostre cervell. 

Cal reconèixer que trobar la frontera 

entre les velles i les noves màquines 

no és fàcil. Per exemple, fa 50 anys, 

una màquina que fes simples sumes 

podia eliminar molts llocs de treball. 

Avui en dia, ningú veu una 

calculadora de sobretaula com una 

amenaça. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una màquina que treballa genera 

riquesa. El problema és com es 

reparteix aquesta riquesa. Si es 

reparteix bé, com més treballin les 

màquines menys haurem de treballar 

nosaltres. Menys hores per setmana, 

més vacances, avançar la jubilació... i 

amb el mateix poder adquisitiu, per 

descomptat!. 

Ara és el moment de fer alguna cosa. 

Hem de pressionar els nostres polítics 

i els nostres representants sindicals 

per a que es ‘posin les piles’ i 

comencin a buscar solucions. 

Ja se senten veus que proposen fer 

cotitzar les màquines a la seguretat 

social. No sembla mala idea. Hem de 

debatre quina és la millor solució i 

aplicar-la des d’ara mateix. Si no fem 

res, aquesta riquesa de la que 

parlàvem acabarà, com sempre, en 

unes poques mans. 

DECIDIM VOTAR, DECIDIM AUTOGESTIO  

Que tothom ho tingui clar volem decidir, volem votar i anar més enllà. 
Aquest 11 de setembre hem de sortir als carrers per poder decidir el nostre futur. 
Decidir sobre l'exercici de la nostra sobirania individual i col·lectiva. Per 
autogestionar la nostre realitat social i econòmica i allunyar-nos d'aquest 
capitalisme salvatge de patriarcat i corrupte en què vivim avui dia. Volem decidir en 
els nostres barris, en els nostres llocs de treball, en les nostres vides. 

SUS 
GUERRAS… 
NUESTROS 
MUERTOS 

EL TERMOMETRO 


