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

“SI NO ESTAIS PREVENIDOS CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OS HARAN AMAR AL OPRESOR Y ODIAR AL OPRIMIDO 
(Malcom X, orador y activista estadounidense) 

Erase una vez unas ratitas que vivían en una granja. Tenían las llaves de todas las puertas y no se 
podía entrar ni salir sin su permiso. Su trabajo era mantener la granja limpia y ordenada por eso 
estaban todo el día barriendo y barriendo pero la suciedad no desaparecía. Miraron a su 
alrededor y vieron que habia muchos animales trabajando pero tambien ensuciando, según 
ellas. Y se preguntaron.... “Si hay menos animales  ensuciaran menos? Pero los pocos que 
queden tendrán que hacer la faena de los que no estén” 

LAS RATITAS PRESUMIDAS 

Y se pusieron manos a la obra. Muchos de ellos despues de 20 años en la granja se fueron 
porque las ratitas les quitaban el poco pienso que les daban y a los que se quedaban o entraban 
nuevos los asustaban diciendoles que afuera en el campo hacía mucho frío y se pasaba hambre 
y que si querían quedarse en la granja tendrían que darles parte de su comida. Todo los 
habitantes de la granja se quejaban y se enfadaban pero las ratitas ni les escuchaban. Ellas cada 
vez vivían mejor aunque los animales no tenían mantas para dormir y trabajaban de sol a sol con 
solo una comida al día. Una mañana de primavera apareció un apuesto gato muy conocido en la 
comarca. Era el gato INSPEC. Las fué engatusando poco a poco, observandolas, viendo lo que 
hacían. Hasta que llegó el día que les dió su merecido. O barrían o se las comía a todas!!! Gracias 
a él las ratitas dejaron de aprovecharse del resto de animales. Aunque el gato siempre, siempre 
las vigiló y las vigilará subido al tejado de la casa del dueño de la granja. 
 

COLORIN COLORADO ESPEREMOS QUE ESTE CUENTO SE HAYA ACABADO!!! 
 

  

DRETS I PODER 
Martínez,Franco,Sánchez,Rodriguez  o 
Gómez. Jové, Garriga, Puig, Sallent o 
Masoliver. Cognoms d´alguns dels 15 

detinguts el dimecres passat a Barcelona. 
Com va dir aquell, això no va 

d´independència: això va de democràcia i 
drets bàsics que tants i tants anys han 

costat conseguir. I que, ara, utilitzant l´ús 
de les forces policials i justificant-se en 

una Constitució del segle passat, 
interpretada per 12 magistrats anomenats 

a dit pels dos partits afins a l´oligarquia 
espanyola (constructores, elèctriques, 

petroleres, telefòniques, bancs,…), 
intenten fulminar-se.  I això serà el primer 

acte de la funció. Si els ho permetem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moltes coses han sigut il.legals al llarg de 
la història. Fins que , per voluntat del 

poble, han deixat de ser-ho. I ara ningú no 
es plantejaria el contrari. Que les dones 
puguèssin votar era il.legal. Fins que va 
deixar de ser-ho. Que els afroamericans 

puguèssin pujar al bus era il.legal. Fins que 
va deixar de ser-ho. Que el col.lectiu LGTB 
no tinguès plenitut de drets era “normal”, 
perquè mai els havien tingut. Fins que han 
conseguit tenir els mateixos  que tothom. 
Que votar segons QUÈ sigui il.legal. Fins 

que el poble vulgui… 
De la mateixa manera que va costar, i 

molt, conquerir aquests drets bàsics, i està 
costant mantenir-los, la lluita dels 
treballadors pels seus drets a les 

empreses no pot defallir perquè, com s´ha 
pogut veure el dia 20, a la mínima que el 
“poderós” pugui, se´ls ventilarà de cop. 

 

“El teu poder radica en la meva por. Ja 
no et tinc por, per tant, tu ja no tens 

poder”- Sèneca. 
 
 
 
 
 
 
 

Un dia esgotador però ple de il·lusió, ple de compromís i de 
solidaritat per recolzar la lluita veïnal contra la massificació del 
turisme que ens fa fora dels nostres barris. Gràcies a la 
col·laboració d'un equip de més de 30 companys vam poder 
dur a terme l'extens programa que ens havíem proposat. 
Activitats infantils, cercavila, percussió, documentals, música 
en directe. En el grup d'Acció Social del Metall de BCN, ens 
vam proposar des de la nostra creació, a principis d'aquest 
any, sortir al carrer, perquè la lluita social i la lluita obrera, és 
indivisible, l'anarcosindicalisme ha d'estar al carrer i a les 
fàbriques. Aquest és un primer pas del que estem 
profundament orgullosos, però vindran molts més, perquè la 
Solidaritat i la lluita és l'únic camí. 
Els beneficis es destinaran integrament al suport a iniciatives, 
causes i projectes solidaris. 

JORNADA SOLIDÀRIA AL POBLENOU 

 
Des de la secció sindical de CGT en referència als esdeveniments 
del dia 20/09, a Barcelona, condemnem la utilització partidista de 
les lleis, i ens situem al costat dels qui tenen clar que les lleis són al 
servei de la societat i la democràcia. Estenem aquesta condemna a 
qualsevol acció que pugui impedir l’exercici ple dels drets de 
llibertat d’expressió, d’informació i el dret a decidir. Manifestem el 
nostre suport a tots els voluntaris, moviments socials, sindicats i 
entitats en general que treballen per garantir aquests drets. Amb 
el màxim respecte a la pluralitat de les nostres afiliades i afiliats, 
continuarem fent costat a la voluntat del poble de Catalunya, 
expressada de manera cívica i pacífica en reiterades ocasions. Fem 
una crida a participar en les mobilitzacions que en defensa de la 
democràcia es convoquin arreu del territori.  
No descartem recolzar la convocatòria d‘una Vaga General si el 
govern espanyol persisteix en la repressió de la voluntat popular.  


