


MANIFEST CONTRA EL PROGRÉS
I LES SEVES TIRANIES

Mentre hi hagi terreny hi ha esperança... deuen pensar els
partidaris del progrés, d’aquest progrés que es mesura en
cotxes i asfalt per capita, en places hoteleres i beneficis
il·limitats. El discurs del poder ens vol fer passar el seu deliri
sinistre com a única realitat. Se’ns vol fer creure que només té
sentit reproduir i ampliar allò que ja existeix, i com que
Mallorca és el lloc del Regne d’Espanya on hi ha més cotxes,
cal fer autopistes.

Aquesta és la lògica de la Realitat. De manera que
resulta utòpic i retrògrad —ens diuen— oposar-s’hi. Tots hem
de ser realistes: motoritzats i atrafegats, fent feina per pagar
hipoteques i sometent el nostre escàs temps vital a les
feixugues jornades laborals.

La tirania de la Realitat i del Progrés exigeixen, doncs,
autopistes per anar de pressa, per fer doblers i morir rics... i de
passada matar el que pugui quedar viu a la terra, a la natura.
Hem d’arribar ràpid al no-res, perquè a la mort, avui, s’hi arriba
a velocitat d’autopista.

Contra el Progrés i les seves tiranies...
Perquè la Realitat no ens atropelli...

Per la defensa de la terra i de la vida...

Ateneu Llibertari Estel Negre



S A L V E M  L A  T E R R A
D E L  C A P I T A L  V O R A Ç

El dibuix de la portada, un cartell del grup anarcoecologista Terra i Llibertat,
fa més de vint-i-cinc anys que es va fer.
És encara vigent el seu missatge? Sobren els comentaris...

L’oposició contra el desenvolupament
destructor del PP i d’Unió Mallorquina va
fent efecte, i la gran manifestació del 14 de
febrer n’és un exemple.

Hi ha un sector molt gran de la població
mallorquina que diu: «Prou!» Mallorca és
una illa, no un continent, cosa que
no vol entendre aquest govern i
tota la gent que es pensa
que explotar brutalment els
recursos naturals de l’illa
i de la resta del món
significa progrés i
benestar. No!, nosaltres
no volem aquest
progrés ni aquest
desenvolupament
econòmic. Només
beneficia una elit.

I als treballadors i
treballadores que estan
d’acord amb aquest progrés i
desenvolupament econòmic del capitalisme
més especulatiu els volem dir que viure
treballant tota la vida més de cinquanta
hores setmanals per rebre a canvi un
miserable salari amb el qual pagar els
deutes (hipoteques a llarg termini per
aconseguir un habitatge, el finançament del
cotxe...) als quals us sotmeten els mateixos
a qui doneu suport, no és gaire digne, que
diguem. Els vostres avantpassats de classe
no lluitaven per anar a esquiar, ni per tenir
un súper cotxe últim model i molt menys per
haver d’estar tota la vida endeutats per
pagar un habitatge al qual segons la
Constitució tenim dret.

Els treballadors que composaven el
moviment obrer lluitaven per millorar la seva
vida i la societat on vivien. I això per a ells
passava per reduir les hores de la jornada
de treball, mantenint el salari, creant així
més ocupació entre la població, fer de
l’economia un motor de benestar i d’igualtat

social i no d’enriquiment personal, gaudir de
les màximes llibertats possibles, viure
respectant l’entorn natural i fer que les
qüestions administratives i de gestió fossin
tasques comunes, i no d’una elit privilegiada
com la classe política actual.

Nosaltres amb la crida conjunta
del 14 de febrer volem fer

reflexionar l’actual Govern
(un poc difícil, la veritat),

l’oposició que va formar
l’anomenat Pacte de
Progrés i el poble en
general. Seguir pensant
que el capitalisme és
l’única forma de progrés
i de sistema possible és

un greu error. I no ho
diem perquè siguem uns

il·luminats ni uns savis, tot el
contrari, però sofrim les seves

conseqüències, igual que a la
resta del món, i igual que la pateix la nostra
mare naturalesa. Per això sabem que altre
model és possible, per necessitat, per poder
seguir vivint.

La mare natura, que ens proporciona
poder viure en aquesta privilegiada illa, on
l’ambició i la lògica del capital la destrueix,
està sent sotmesa a projectes contra els
quals ens manifestem, doncs són
conseqüència de fer del negoci del descans
i de l’oci (turisme?) un sistema de
desenvolupament econòmic que només
beneficia uns quants privilegiats. És treball
de tots i de totes dir «No!» a aquest tipus de
sistema per construir una societat on
desenvolupaments d’aquesta casta no
tinguin raó de ser.

No a l’autovia, no al segon cinturó, no al
parc temàtic, no a l’ampliació de l’aeroport!

Secretaria d’Acció Social de la Federació
Local de Sindicats de la CNT-AIT de Palma



CONSTRUCCIÓ SÍ, PERÒ INTEL·LIGENT
Al sector de la construcció li ha sorgit una
nova crisi, i aquesta vegada no relacionada
amb el seu volum de treball, ben al contrari,
sinó amb la seva forma i raó de ser.
L’egoisme d’uns pocs està fent del nostre
ram laboral un arma contra la població, en
comptes d’una eina útil per al benestar
col·lectiu.

Això que llegeixes és un text que
breument pretén expressar el nostre
sentiment enfront de la construcció de
l’autovia Palma-Inca-Manacor, entre altres
projectes. És el parer dels treballadors i
treballadores de la construcció,
conscienciats amb el respecte al medi
ambient i la utilitat que ha
d’acomplir la nostra
activitat laboral. No
pensem, doncs,
romandre
impassibles ni
callats davant
una atrocitat com
la d’aquest nou
projecte vial.

Volem
deixar clar
que en
la nostra
activitat,
regnada per
gran empreses
capitalistes i
cotitzants en
borsa, la veu
dissident també
existeix. No volem
que el nostre treball
es converteixi en eina
del capital per a les seves
finalitats econòmiques d’especulació
i molt menys si no són respectuosos amb el
medi ambient. Una política de construcció
equilibrada entre el respecte vers la natura i
la seva utilitat és possible; i això no ho diem
per opinió personal, sinó perquè moltíssimes
valoracions tècniques, iniciatives moltes
vegades allunyades del sector multinacional

i de la gran empresa, ho han demostrat, fins
i tot s’han materialitzat moltes vegades.

Nosaltres, treballadors i treballadores de
la construcció, diem No! No volem que el
nostre sector, el mateix que
empresarialment ens explota i que ha
condemnat i condemna molts companys a
morir (accidents laborals mortals), sigui
utilitzat ara en detriment de la nostra qualitat
de vida, i en benefici d’un desmesurat
creixement urbanístic i turístic clarament
insostenible, tant des del punt de vista
econòmic, com ambiental i social.

Mallorca necessita ara mateix canviar
del model de construcció, ja que l’actual no

s’adapta a les
necessitats

de l’illa.
D’aquí la

necessitat de donar-li
un major vigor i

militància al
moviment

ecologista. És
la població
civil, sense

ingerències
externes, la
que ha de
decidir com
és el model
que més la

beneficia,
lluny dels

interessos
especuladors

antisocials d’una
minoria. Només així

podrem avançar cap a
un nou marc constructor,

que defensi infraestructures
respectuoses amb l’entorn, la protecció dels
espais naturals, així com l’equilibrada gestió
dels seus recursos.

El futur és avui, defensem Mallorca.

Sindicat Únic del Ram de la Construcció,
Fusta i Afins de la CNT-AIT



CRÒNICA DEL DESALLOTJAMENT
DE S’ESKOLA

El dijous 22 de gener, a les 8 del matí, van
venir al CSOA S’Eskola els munipardals
amb dos funcionaris de l’Ajuntament i dos
representants de l’empresa destructora
Amer e Hijos, SA. Vingueren amb la intenció
d’entrar-hi, armats amb un cisalla, però no
havien dut l’ordre judicial. A les 8 i mitja ens
van donar 24 hores per sortir.

No havien estat notificats, abans de tot
això, i ens vam assabentar pels mitjans
d’incomunicació.

Malgrat la situació vam continuar amb
les activitats previstes: una xerrada
d’okupació rural, la presentació de la revista
La llamada del cuerno i una assemblea
extraordinària amb vista al desallotjament de
l’endemà.

El divendres 23, a les 7 i mitja del matí,
es van desplegar diverses dotacions de la
policia local tallant el trànsit i preparant-se
per entrar-hi, alhora que es concentrava la
gent per fer costat als companys que en
resistien dintre. Quinze minuts després,
tallaren la cadena del pati i continuaren amb
un ariet, que destrossà la porta i la barricada
de la sala d’actes i concerts, per després
seguir pel camí més dur i dificultós cap al
terrat, sense buscar altres possibilitats;
hagueren de pujar quatre pisos d’escales
plenes de barricades, vidres, pintura, oli...
Finalment, després de tres quarts d’hora de
dur i de «llefiscós» treball, aconseguiren
arribar al terrat on cinc okupes romanien
«atrapats» en un balcó aïllat per una tanca
que hagueren de tallar amb una cisalla.
Després ens van demanar la documentació i
ens van acompanyar fins el carrer
aparentment sense càrrecs. Continuaren
cercant possibles persones amagades a
dins, alhora que operaris de l’empresa
d’esbucament començaven a rompre, sense
protecció, tots els vidres. Cada vegada hi

havia més gent concentrada a l’exterior
protestant, envoltats d’una pul·lulació de
múltiples varietats de capsquadrats
municipals i de gasetillerets que no feien
altra cosa que increpar les persones,
malgrat la reiterada negativa, que es manté
des de principi de l’okupació, a fer cap mena
de declaració ni a ser filmats o fotografiats.
Això generà situacions de tensió entre els
afectats, que els carronyers no dubtarien a
reflectir en les seves tendencioses
cròniques de l’endemà, on se’ns titllava
d’intolerants i de violents.

A finals de 2001 l’Ajuntament de Palma
va accelerar el procés d’expropiació de
S’Eskola per fer-se amb la propietat, obrint
un procés judicial que ha suposat més d’un
any de contínues amenaces de
desallotjament, amb l’excusa de la
necessitat de pretesos equipaments
socioculturals dels que, a dia d’avui, encara
no tenen ni els projectes. Al damunt de les
runes del centre social okupat es farà, en
principi, un suculent pàrquing de 50 places,
això en un barri mancat d’infrastructures
socials.

S’Eskola ha estat més que un espai, un
medi on desenvolupar les inquietuds de tota
la gent que, d’una manera o altra, ha
participat en alguna de les múltiples
activitats i experiències que s’han portat a
terme. La voluntat de pràctica
autogestionària, les nostres idees i desigs
no desapareixeran quan les màquines
destrueixin aquestes quatre parets. Els
nostres desigs no es tanquen en un espai,
volem un món nou i el farem nosaltres
mateixos.

No esbucaran les nostres idees!
Seguirem okupant!

Assemblea d’okupes del CSOA S’Eskola



A FLORIÀ
CARDONA I PONS

Grup de cenetistes menorquins, la gran majoria d’Alaior i de Maó,
reunits en ocasió d’una excursió a cala Galdana l’estiu de 1934.

El nostre amic i company Florià Cardona i
Pons ens ha deixat. No ha pogut fer el 17 de
desembre els 93 anys, gaudint d’excel·lent
salut i memòria, a la seva terra natal, la
ciutat menorquina de Maó, on bruscament
ha mort després de ser injustament
atropellat, el passat 20 de setembre, mentre
creuava un pas de vianants.

Anarquista de convicció i acció, Florià
era un testimoni viu d’arrels i formació
llibertàries. Recordava amb emoció son
oncle Pere Pons Salom, que des de curta
edat el va iniciar en els assumptes socials i
deixant-li la Soli perquè pogués estar al dia
en l’evolució de la lluita obrera. Fent gala de
la seva excepcional memòria, podia
recordar també els noms dels professors
que fins 1936 van impartir les seves classes
en l’Escola Racionalista d’Alaior, com ara
Joan Mir i Mir, anarquista que escrivia per a
El Porvenir del Obrero; Albà Rossell,
professor naturista que realitzava també
conferències, alguna de les quals va ser
publicada en La Voz de Menorca abans del
36; Octavi Alverola, el pare del qual també
era professor d’Alaior; Francesc Cistes i
Cintes, professor originari de Maó; i Josep
Xena, un dels últims professors que
quedaren en l’Escola Racionalista, la qual
va desaparèixer a partir de 1936 en
fusionar-se amb l’escola oficial.

Persona molt activa i compromesa en la
difusió de l’ideal llibertari,  Florià va treballar
des dels 14 anys fins a la seva jubilació al
port de Maó, amb doble jornada, realitzant
treballs administratius a la fàbrica pels
matins i exercint funcions de comptabilitat
en un taller per les tardes. Alhora que, com
a membre actiu de la CNT, destaca per la
seva dedicació a les activitats sindicals i a la
participació en els actes de l’Ateneu. També
va col·laborar en la redacció del setmanari
Fructidor de Maó, publicat entre 1933 i
1936, i va ser redactor de La Voz de
Menorca, publicació que va ser òrgan
d’expressió de la CNT, de la qual serà
director —després que Joan Manent i son fill
Narcís deixessin la direcció— des de l’any
1936 a 1939.

Sempre va mantenir fresc el record de
quan l’any 1920 van empresonar a la
fortalesa de la Mola de Maó a més de vint
sindicalistes, entre els quals es trobaven
Salvador Seguí, i com la Federació Obrera

s’encarregava de passar noticies als presos.
També quan el Noi del Sucre va oferir una
conferència al Saló Trianon (espai que va
desaparèixer definitivament amb els
bombardeigs del 36 i que avui estaria situat
a l’actual Casa del Poble) i com tots els
comentaris eren referent a «com de bé que
sabia parlar», conferència l’extracte de la
qual va recollir el també company menorquí
Ferran Ferrer Quesada en un article publicat
durant l’exili francès.

Amb escrupulós detall encara recordava
la seva activa participació en la guerra del
36 a les Illes, i la posterior repressió que va
patir en pròpia carn.

Quan es va produir la insurrecció militar
el juliol de 1936 acabava de convocar-se el
Ple de Sindicats de Balears, al qual assistí
el redactor de Solidaridad Obrera Manuel

Pérez, qui s’encarregaria d’explicar el resum
del ple, i també van arribar a Maó companys
d’Eivissa i de Mallorca i el delegat del
Comitè Nacional, però en esclatar el cop,
aquest no va poder celebrar-se.

El mateix 19 de juliol es va presentar al
Govern Militar el comandant i cap militar de
la base de Maó, José Brandaris de la
Cuesta1, qui s’encarregà d’organitzar
l’avituallament republicà.

Ben aviat va ser cridar a files la quinta
de Florià Cardona i, l’1 de gener de 1937, es
va incorporar en un destacament d’Alaior
com a soldat de segona en infanteria;
destacament que, al comandament del
comissari de brigada Valbuena i el comissari
Floreal Barber Piris2, va resistir fins el final.

Des de febrer de 1938 a febrer de 1939,
Florià va romandre a Ciutadella, lloc on els

feixistes van donar el primer cop a l’illa i on
l’exèrcit va establir el Comissariat Polític de
Guerra. El 7 de febrer de 1939 es van reunir
els oficials de brigada i els comissaris de
batalló i es parla del vaixell que ha arribat
per iniciar l’ocupació de l’illa i sobre la
possibilitat que aqueixa mateixa nit s’acosti,
també posen en marxa una investigació per
conèixer l’existència o no d’algun moviment
seguidor del franquisme a Ciutadella, i
s’acorda que el comissari Josep Bagur3

informarà de la reunió el comandant de
Maó.

L’illa de Menorca es va rendir el 9 de
febrer de 1939, ateses les amenaces del
cap d’Aviació de Mallorca, Sartorius, qui a
bord del vaixell Devonshire es va posar en
contacte amb els representants del Front
Popular per resoldre la situació generada
pel lliurament d’una carta per al comandant
Redondo i el cap d’Estat Major de Terra
Francisco Izquierdo Brotons.

Tal com s’esperava, quan es va donar el
cop a Ciutadella, Florià es trobava en
aquells moments juntament amb altres
companys en una casa dels afores on
passava la nit, i pel matí tan bon punt van
sortir amb el cotxe els van apuntar amb un
fusell i els van portar cap a Comandància on
ja els esperaven. D’allà van ser portats als
túnels de la caserna de Ciutadella, on van
romandre dues setmanes juntament amb
cinc-centes o sis-centes persones més,
amuntegades com sardines i sense llum.
Posteriorment van ser conduïdes al presidi
de Sant Felip, situat davant la Mola, a la
boca del port de Maó. Florià recordava
especialment el dia de sant Joan de 1939
quan els van fer formar hores i hores,
perquè l’any anterior hi havia hagut un intent
de fuga i, en aquest mateix dia, els implicats
havien estat afusellats. Van fer un registre i
es portaren quatre presos a la Mola, entre
els quals es trobava Florià, i els van portar a
l’Hospital de Sang, que havien convertit en
una immunda presó repleta de puces. Florià
hi va romandre fins que el van alliberar el 17
de novembre de 1939, un mes abans de fer
els 28 anys. Però les penúries no van
acabar aquí, ja que a partir de 1940 Florià
va haver de suportar ara i adés detencions i
interrogatoris —«¿Qué libros lee este
pollo?», volien saber—, escorcolls i
amenaces.



Amb el nou règim van començar a sorgir
els apressats canvis de camisa de veïns que
havien lloat en el seu moment la mort d’un
capellà i que ara, després de la guerra,
reclamaven propietats emparats per cruels
crits contra els rojos. I es va engegar una
etapa de persecució i de por on la família de
Florià es va veure forçada a cremar i
amagar els llibres que podrien haver
suposat la seva fi, i que mai no trobaren.

Florià Cardona juntament amb Joan
Pons i Sans i altres joves companys de
Maó, reorganitzaren i fundaren de bell nou
la CNT a Menorca l’any 1979, experiència
que va concloure per problemes diversos,
després de tres canvis de domicili, el darrer
dels quals estava situat al carrer de Sant
Antoni. Aleshores, Florià i Joan Pons
s’encarregaren de recollir i de relacionar el
fons bibliogràfic del sindicat, i es decidiren
dipositar-lo a la Biblioteca Municipal de Maó,

amb la condició que si algun dia tornava a
reorganitzar-se un ateneu llibertari a l’illa el
fons pogués ser retirat, i en aquestes
condicions continua actualment.

D’època més recent són les
col·laboracions, que molts de nosaltres
recordem, que va realitzar Florià en
Solidaridad Obrera, en Tierra y Libertad, i
para la revista Ideas des del seu
començament (1981) i que va continuar en
Orto pràcticament fins l’actualitat. 

Trist és l’acomiadament, enormement
grat va ser conèixer-lo i contemplar en les
seves el correcte camí. Persona austera,
honrada, conseqüent, que amb el seu
exemplar pas per la vida ha contribuït a
enfortir l’Ideal que algun dia ha de veure’s
plasmat en realitat social.

Sonya Torres i Planells

--------_____________________________________________________________________________________________________________________

Notes
1. José Brandaris de la Cuesta
va ser comandant a Menorca
des de desembre de 1936 fins
gener de 1939. El 8 de febrer
de 1939 fou ascendit a general
a Catalunya. Va ser un militar
republicà molt apreciat, persona
seriosa i responsable que,
segons testimoni de Joan Pons,
va evitar moltes morts inútils.

2. Floreal Barber Piris,
afusellat el 18 de febrer de
1939. Era dirigent de la
Joventut Socialista Unificada i
fou comissari de batalló.
Acabada la guerra va intentar
agafar amb altres el vaixell
Devonshire, però aquest ja
havia salpat. Va ser un dels
quatre primers afusellats en
acabar la guerra.

3. Josep Bagur i Jordi, civil
mobilitzat durant la guerra, fou
afusellat el 18 de febrer de
1939; les seves restes es
troben al cementiri de Maó.



QUÈ PASSA A LA PRESÓ DE PALMA?
Dins del mòdul d’aïllament del centre
penitenciari de Mallorca es percep un clima de
tensió entre els carcellers i els presos. Aquest
clima tens no és casual, sinó plenament
intencionat per part de la direcció. La
prevenció dels conflictes de manera tallant i
sense cap mena de concessió és la màxima
que fan servir les polítiques
democràtiques que
s’escampen pel món. De
forma que, prevenint
qualsevol mena
d’amotinament,
reivindicació, etc., per part
dels interns i essent el
centre conscient que els
sobren els motius, han
decidit d’«apaivagar els
ànims» a força de
garrotades.

Aquest estiu es va
secundar  una vaga de pati,
per part dels presos interns
del mòdul d’aïllament
d’aquesta presó, que va
durar uns quants mesos.
Aquesta va cessar quan els van prometre
l’acompliment de la sèrie de millores que
s’exigien; mai no arribaren. Els ànims es van
escalfar degut a la tensa espera. Així doncs,
aleshores, que millor que arrencar de soca-rel
tan incòmoda mala herba. Morta la cuca, mort
el verí; si s’extirpa l’afany de dissentir dels
presos amb la por, aquí no passarà res. Dit i
fet. Pallisses setmanals als presos d’aquest
mòdul sense cap motiu, provocacions
sistemàtiques, maltractaments... són les
conseqüències de les ordres dictaminades des
de la direcció d’aquesta presó, i els seus
botxins executors les acompleixen sense cap
mena de pudor.

Des dels xabolos se senten crits
procedents de la cel·la contigua, i només
queda picar la porta, cridar i/o esperar que
venguin a buscar-te. Gairebé ningú no se
n’escapa, de tan desagradable visita, i aquest
va ser el cas concret de Manuel Torres. El
nostre company, catalogat en primera fase de
FIES, es va sotmetre a l’escorcoll diari quan un
funcionari passant-li la paleta va deturar
aquesta contra les seves «parts darreres», o
cul, i va pitjar. Enfront de semblant provocació,
Manolo es girà i va arremetre contra ell,
demanant-li explicacions de la seva actuació.

La resposta va ser òbvia, un quants funcionaris
s’agruparen al seu torn i el van obligar a sortir
al pati volent així enllestir la situació.

Transcorregudes amb total normalitat les
tres hores diàries d’esbarjo, van cridar un per
un els tres presos que hi eren; Manolo va ser
cridat el darrer. El xiscle del seu nom va ser

acompanyat d’un
«¡Quédese ahí quieto!».
Entorn seu es van
congregar una dotzena de
carcellers, els quals van
començar a increpar-li.
Atesa la situació i intuint el
que passaria, Manolo va
treure una petita ganiveta
que portava i amenaçà els
funcionaris amb l’objectiu
que es calmessin i que el
deixessin marxar cap el
xabolo. El fet va ocasionar
que una gentada es reunís
al pati i que fins a 20
carcellers, alguns equipats
amb porres i escuts, també
s’hi acostessin. Essent gat

vell, i sospesant la situació, Manolo s’aixecà la
camisa i va començar a tallar-se el cos alertant
així els carcellers que no tenia cap por a
perdre la vida i que no hi hauria compassió per
al qui s’acostés. En aquest moment
comparegué el cap de Servei i va intentar de
calmar els ànims de Manuel, tot aconsellant-li
que es desfés de l’arma i se la lliurés. La
resposta va ser negativa remarcant que només
se la donaria un cop dins del xabolo i amb el
cranc passat. I així fou, va aconseguir
desempallegar-se de l’encalçament dels
carcellers i arribar a la cel·la per després donar
la fulla. En acabar tot, Manuel va ser portar a
una cel·la especial, on va ser aïllat i
incomunicat 48 hores. És allà on es va declarar
en vaga de fam fins que no retornés a la seva
cel·la juntament amb les seves pertinences.

Malauradament, aquesta és una més de
les tan lamentables situacions que es donen
diàriament en aquesta i en tantes altres
presons de l’Estat espanyol i de la resta del
món.

Contra tot això,
que segueixi la lluita dins i fora...
A baix els murs de les presons!

Federació Local de Palma de la CNT-AIT



E l  V a q u i l l a ,  u n  r e s i s t e n t
La història de Juan José Moreno Cuenca ha estat una història més de les de milers de presos
socials heretats del franquisme. Han estat milers de morts a les presons, fills de la pobresa, la
droga i la sida. La democràcia no els va indultar, però els va reconèixer drets, que no els han servit
de res. Els que el vam conèixer sabem que el Vaquilla era, a més d’un famós delinqüent, una bona
persona que no va deixar de creure en el que els éssers humans li podien oferir d’afable. També
era un resistent. Li van retirar l’ordinador per escriure sobre el que ha passat a les presons de
Catalunya els últims 20 anys, i en lloc d’ingressar-lo en un centre d’atenció a drogodependents, no
va obtenir la llibertat fins a vuit dies abans de morir. Trista i injusta vida. Un càstig excessiu, encara
que la llei permet respondre d’una altra manera si hi ha voluntat política. Ironia del destí: el 19 de
desembre, el dia de la seva mort, cessa el Govern que l’ha acollit durant aquests llargs anys.

Gemma Calvet

L’AJUNTAMENT DE CIUTAT
CONTRA LA CULTURA POPULAR
Un cop més «el nostre» Ajuntament ens
demostra de quin peu calça i com se les
gasta. Aquesta vegada li ha tocat als
venedors dels encants (més conegut amb
els noms de baratillo, rastro o mercadillo).

Cada dissabte es munta a Palma
aquesta tradicional fira de parades, que
inclou una zona
anomenada popularment
com es ferro vell,
dedicada a la venda de
trastos vells, roba usada,
llibres de segona mà,
objectes usats de tota
casta... i on pots trobar a
bon preu des d’uns
calçons, un pern o un llum
de sostre de l’any de la
picor. Doncs bé,
l’Ajuntament amb la regidora de Sanitat i
Consum, Maria Sans Barrue co, al front, se
li ha acudit la fabulosa idea d’amenaçar els
venedors de desallotjar-los del mercat si no
paguen l’assegurança d’autònom, l’Impost
d’Activitats Econòmiques i una assegurança
de responsabilitat civil, és a dir, que per a
muntar la parada un pic per setmana han de
convertir-se en empresaris!

Ja ho diu Astèrix: «Estan bojos aquest
peperos!» Què tenen els polítics contra el
poble? De què tenen tanta por per voler
acabar d’aquesta manera amb tot allò de
popular i d’obert? Sembla ser que a més de
la febre autopistera i encimentadora ara

també tenen neurosi desallotjadora:
S’Eskola, es ferro vell...

I és que no hi ha qui els entengui... Quan
altres ajuntaments potencien aquesta casta
de fires i mercats, el de Palma ja fa una pila
de anys que vol fer-lo desaparèixer. Tal
vegada, com ja s’ha dit en alguna ocasió,

donés mala imatge a la
ciutat això de veure tota
aquesta gent arrossegada
per terra buscant-se la vida
com poden... És clar que si
fossin genteta com
Escarrer i els seus hotels,
Serra i els seus baluards
mediàtics o fins i tot el
nostre «estimat» Cañellas
(lladre reconegut) i la seva
màfia, ben segur que fins i

tot rebrien subvencions i que l’Ajuntament
els convidaria cada dissabte a berenar de
caviar.

Però ja saben en quina banda es troben,
ho tenim ben clar i per això us convidem a
solidaritzar-vos amb els venedors d’es ferro
vell, passejant per allà i protestant a
l’Ajuntament i a la seva «encantadora»
regidora de Sanitat i Consum.

Doneu-los canya amb trucades
telefòniques, faxos i correus electrònics:

Telèfon: 971 72 77 44
      (extensions: 1170, 1171, 1173).

Fax: 971 22 59 30.
E-mail: consum @sf.a-palma.es





Mauthausen,
només un record?

El testimoni d’Enric Marco,
deportat al camp de concentració nazi de Mauthausen
Dimecres 3 de març (20 hores)
Sala d’actes del Centre Cultural de la Misericòrdia
Via Roma, 1 – Palma
Ho organitza
l’Ateneu Llibertari Estel Negre

Hi col·laboren:  Amical de Mauthausen    i
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