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MERCABARNA:un greu problema — 
Arran de la vaga de majoristes de Mercàbarna del desembre passat, molta gent s'ha 

preguntat quines eren la-^finalitat i les funcions del nou mercat central de Barce 

lona i com estava muntat. Continuava essent l'antic Born o era una cosa diferent? 

Per què els pagesos havien hagut de pagar un tant per mujada per tenir dret a van 

dre dins el "Sindicat", si després es va descobrir que alguns majoristes encara no 

havien pagat les seves parades i així i tot encara continuaven venent ?. 

Mercàbarna és una societat anònima creada a Catalunya com a sucursal de MERCASA, 

(Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A.) que resideix a Madrid i està creant 

- amb la col·laboració i l'ajut de l'Estat a través dels ajuntaments de los grans 

ciutats- una xarxa d'empreses que monopolitzen i centralitzen la distribuoió i ven_ 

da dels productes de consum alimentari i pot, així, dominar tots els mercats i im 

posar ella tota sola els preus i els productes que més li convinguin. 

Mercabarna va ser fundada al 1967 per Fontana Codina, actual ministre, i.per Lluís 

M§ Baxeres, representant de Vege, S.A., Ricard Rubiras, Lluís M§ Sastre, represejn 

tant de Sagú S.A., Antoni Freixas, president de la Cámara Oficial Sindical Agrària 

de Barcelona, üordi Guillat, president i representant do la Cooperativa de Abaste_ 

cedores de Frutas y Hortalizas S^A.. Tots ells peixos grossos dol capitalisme mo

nopolista català* s'aliaven on un trust i os coaligavon a l'omprosa maro do Madrid 

MERCASA. 

D'aquesta manera la nova empresa podria substituir els antics mercats par un de 

central únic que monopolitzés tots els productos quo consumia Barcelona i la seva 

"província"; 

Morcabarna començà a funcionar amb un capital do 150 milions ampliats posterior

ment a 225. Hi participavon l'Ajuntament de Barcolona amb oi 51/á, MERCASA amb el 

26 %y i els altres associats amb el 23 % restant. 

L'Ajuntament do Barcelona, quo n'és l'administrador, va nomenar prosidont del Con

sell Administratiu 1'alcalde de la Ciutat Dosop M§ Porciolos, i cap do la junta 

pormonont Vicente Villar Palosí, tinent d'alcalde, actual rector do la Universitat 

Autónomo i gorma del ministro d'Educació i Ciència. Immodiatamont van fer una o-

missió d'obligacions por valor de 500 milions, avalada por l'Ajuntamont i MERCASA, 
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i s inicià la construcció del nou local, s la Zona Franca amb un pressupost inicial 

de 321 milions que pujà fins a 730 per culpa d*unes reformes inútils i la creació 

d'un edifici administratiu,.! jardins, etc.., a:-més del lloguer dels terrenys pro

pietat del Consorci de la Zona Franca.i altres despeses. V: 

Els' majoristes del Born van ser expropiats, forçosament i sense contemplacions a 

obligats a¡ traslladar les parades cl nou/mercat. .Per aquest traspàs van haver de 

pagar "només" 1.200.000 pts, a mes de 10.000 en concepte de mants^'Sent mensual (a 

l'antic Born només en pagaven mil). 

Cal fer notar que descarregar una sola caixa de taronges al lYlercabarna val 3pts 

és a dir, la meitat dal seu transport des de Valencia. >..«s 

Tot així) ea& fa veure com es provoca unilateralment un encariment dels aliments "• 

que repercuteix en benefici només de tot el tinglado capitalista muntat per MERCA

SA i protegit i assessorat per l'Ajuntament barceloní. 

Quan el 19 i 20 de desembre es produí una vaga de majoristes on solidaritat amb 

els seus caompanys que havien estat obligats a tancar per no voler pagar els llo

guers massa alts, van for pública una protesta en quò deien que 1,'-Ajuntament no ha 

via complert la seva promesa de centralitzar tots els productes que es venen a un 

radi de 20 Km. al voltant de Barcelona, i que, mentrestant, continuen existint la 

venda directa (dol pagès al consumidor), cooperatives independents i repartidors 

ambulants que, no havent de passar per íïlercabarna, s'estalvien un munt de tràmits 

burocràtics i impostos i despeses, i fan la viu-viu notrré-s amb un permís de- l-'-Ajun 

ta ment. ".'. •'"" • ';" , , '• " ' ' . : . - . • '. .., "" '' v' : 

Ara bé, el majorista de íïlercabarna no és més que un intermediari que explota 

els productors, encarint els productes en benefici propi abans que passin al deta

llista i d'aquest al consumidor. 

El problema do bfflorcabarna doncs, encara no està resolt. Per una part s'està ros_ 

tringint la venda dirocita ( del pagès al consumidor ó al detallista sense passar 

pel control de íïlercabarna) i es prohibeix alsxdetallistes barcelonins do proveir-

se'al mercat oentral de l'Hospitalet per fer-los anar a lïlercabarma. Per a aconse

guir-ho ja s'han posat moltes multes. Por una altra part, i dins una línia do con 

tralització monopolista que porta al control do la distribució i venda dels pro

ductes alimentaris amb la possibilitat d'apujar els preus sense por de la compe

tència, els majoristes os veuen coaccionats pols interessos superiors del gran mo

nopoli de MERCASA i els seus associats i beneficiaris. 

IMo podem estar d'acord ni amb la solució d'una venda directa dols repartidors 

ambulants i els pagesos independents, per caòtica i anàrquica i no rondable a osejà 

la dels interessos generals do la societat, ni amb la solució monopolística en be

nefici d'una minoria que controla, oprimeix i coMa tota .l'agricultura -sobretot 

la petita pagesia- i també els consumidors, amb els. preua que li dóna la gana de 

posar. 

Cal lluitar, doncs, per enderrocar l'estat social que. permet aquesta, societat 

capitalista que monopolitza ois béns de consum i cal construir una societat socia

lista on la producció i la distribució dels aliments de primera necessitat ja no 

representin més l'explotació do los classes treballadores on benefici de les domi

nants. 

Cal fer un boicot als anomenats "Sindicats", que no són més que una tapadora de 

tota la injustícia actual i sota la qual viuen uns quants burgesos i terratinents 

poderosos que s'aprofiten de la petita pagesia, manipulant-la amb els suposats "a_ 

vantàtges del Sindicat", que només són en benefici d'ells sols, quan haurien d'es_ 

tar al servei de tots. 

Com a pas previ i necessari per a arribar a una societat autènticament socialis

ta cal que propugnem i estimulem les associacions e.n cooperativos de pagesos que 

puguin distribuir directament tota la producció als consumidors, evitant tant el 

caos de l'individualisme com els estralls socials del centralisme monopolista i 

creant així unes estructures jque seran en benefici d'els productors i dels consumia 
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Aquestes urbanitzacions, de recent 

construcció totes dues, ja comencen .a 

presentar senyals de ruina d'una manera 

mòlt alarmant (esquerdes a les parets 

mestres, pisos que s'ensorren, soterra

nis inundats i amb detritus putrefactes 

per culpa dels terrenys mal condicionats 

que no absorbeixen les humitats i les 

canalitzacions subterrànies totalment 

defectuoses, etc..) Que ha passat? Això 

no a's pas conseqüència d'una simple i 

desgraciada casualitat, obra de lratzar 

°._^!un -¿ülP-ILGA/ist. l\lo. Aquí tenim la da 

moatració palpable del que é's on reali

tat la Obra Sindical del Hogar: un ne

goci rodó do l'Estat i tots els funció 

naris quo hi col.laboren, on perjudici 

-que sovint atempta la seguretat físi

ca- dels anomenats "beneficiaris" d'a

questa O.S.H.^ és a dir, els estadans, 

tots ells pertanyents a la classe obre 

ra i quasi tots als sectors econòmica

ment más dèbils d'aquesta classe. Si vo. 

Ien queixar-se topen sempre amb el mur 

infranquejable i sord de 1* D.S.H, qya ás 
el mateix Estat.-Hi ha persones, proce

dents d'antigues barraques, que assegu

ren quo vivien millor i más tranquils a 

los barraques d'on se'ls va fer sortir 

per venir a habitar aquí. Quina és doncs 

la poòítica social de l'Estat? Darrera 

tota la demagogia quo proclama als qua

tre venis.. la .const.r4iCG-i6-masei-va-iie-vir-

vondos por tot.el país, hi ho_la reali

tat que és bon diferent. En comptes dà, 
casos fan barraques, d'aspecto modqrTi 

només fins al moment de la inauguració, 

però pitjors que les barraques a l'hora 

d'habitar-lB6. 

Cal que expressem la nostra més ener-

.gica protesta i que lluitem contra; aques 

tes aberracions i contra l'explotació 

del proletariat realitzades pel Sindicat, 

que és precisament qui hauria de defen

sar i protegir ela drets dels obrers. 

c 
: — ' • • — — ' . < L W y - i , i . i i • ¿>-

XPROPIACIONS A ST. JUST DESVERN. _ 
Fa dies que par tot el poble se sent parlar d'unes expropiacions que l'Ajuntament 

vol fer a la zona del "Matadero", barriada popular. La finalitat d'aquestes expro

piacions és la creació d'una zona verda. 

Un parc o jardí al cor del poble és realment necessari, perb en aquest cas con

cret hi juga un paper de primer ordre l'especulació amb els preus del terreny: hi 

ha molts altres llocs on es podria fer aquesta zona verda, a can Freixes, per oxern 

ple, on ja hi ha una pineda que ni tan sols caldria tocar. Perb a los classes capi. 

taliates interessa molt més de fer pisos en aquest bosquot que no pas conservar-lo 

com. a jardí per a esplai de tot el poble. I llavors, 6s clar, no se'ls ha acudit 

cap—millor- -solució -quo-fer-la- enxrna'b'a-

-rrlada habitada, en gran part per cías- j 

ses populars que no-tenen cap,, possibili

tat de fer pressió sobre l'Ajuntament. 

D'aquesta manera, els- seus estadans,' to

talment desemparats, hauran d'anar-se'n, 

i en compensació rebran unes indemnitza

cions que per sor moltes representaran 

un bon sacrifici per a les butxaques de 

tot el pobla perb, quo, per als expropi

ats seran unes sumes miserables i simplo_ 

mont simbbliquos. (Així i tot, s'han ha

gut do sentir do l'Ajuntament frasos com 

"vosotros no aceptáis el magnífico cos

to do peras do oro quo os ofrecemos". Després de l'expoliació a qub són sotmesos 

encara se'ls tracta do desagraïts; ! ) . 

Aquest és un altre cas de l'explotació de los classes capitalistes dominants que, 

valont-se dsls seus lacais -els funcionaris do l'Estat i de l'Ajuntament -destrossen 

"tls filòsofs no fan altra cosa que in 

terpretar el máfi do diferents maneres; 

el que cal és transformar-lo" (lYlarx) 

"La societat ha d'exigir de, cadascú sa. 

capacitat, i ha de donar gons la seva 

ha d'exigir de, cadascú sa. 

capacitat, i ha de donar 

a cadascú seg ons les seves necessitats" 

(lYlgrx) 

"El poble que oprimeix altres pobles no 

pot ser lliuro" 

(fflarx). 
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ol paisatge de Sant Gust por traurà'n un profit econòmic particular suculent, i los 
despeses de les expropiacions les fan pagar al poble, tan aclaparat pels impostos 
municipals *\ de totes menes, 

-> CAL QUE LLUITEM CONTRA LES EXPROPIACIONS, QUE NOMÉS BENEFICIEN EL CAPITALISME 

—> VOLEM ZONES VERDES, poro a càrrec dels organismes públics que prou diners ens 

han anat prenent fins ara. 

-> EXPRESSEM, EN TOTES LES FORMES POSSIBLES, LA MOSTRA.PROTESTA DAVANT AQUEST ABÚS 
DE LES CLASSES DOMINANTS I DELS SEUS LACAIS. . 

J.R.C 
Joventuts Revolucionaries Catalanes (St. Just) 

LA COLLITA DE LESCAROLA._ 
Segons notícies que rebem del Prat, enguany, hi ha hagut un excelent anyada. Les . 

bones temperatures d'aquest hi'/ern han provocat una superproducció inesperada a 

tots els països productors. El 60 % de la collita pratenca, que normalment es de_s 

tinava a l'exportació ha hagut de quedar-se per al mercat interior, i això ha fot 

baixar el preu d'una manera vertiginosa. Al Mercabarna el preu pagat als pagesos 

es tan baix que no cobreix los despeses do la collita i el transport. (Així. i tot, 

el consumidor les paga als mateixos preua do l'any passat. Es a dir, que ela inter, 

mediaris no deixen do fer-hi oi sou negoci). 

En aquesta situació, els pagesos no volen collir, i deixaran fer malbó tota la 

producció. 

Es evident que l'última paraula en agricultura la tó sovint el clima. Però tam
bé és clar que amb la política agrària actual, individualista, no gens científica 
i arbitrària, aquests casas de superproducció o minusproducció,estan a l'ordre dol 
dia. 

La realitat és quo el govern no protegeix ni oi petit emprosari agricola ni el 

consumidor, Prou feina té a protegir els grans terratinents latifundistes caste

llans i andalusos, propietaris do les collites do clat. i cotó, tot on por judifii, al_ 

tro cop, dols consumidors, que en oi sector alimentari han do pagar car el pa i on 

el sector tòxtil han do comprar uns teixits do baixa qualitat. 

Sense una bona poMtica social al camp, amb un bon sistema do segurotat social 

i una organització col·lectiva i racional da Is producció i la distribució, l'agri

cultura s'haurà do veure sempre sota el perill dols dos extrema do superproducció 

i minusproducció, que- solament repercuteix en benQ'fici dols intermediaris que mono 

politzefti la distribució dels productes alimentaris i en perjudici de tota la societat, 

UNA ZONA P0UESP0RTIVA A LES MA -
RINES DE GAVÀ-VILADECANS 

Fa uns mesos que la població dol Pla 

del Llobregat viu. on un constant sobre

salt: primer li volien encolomar los es

combraries de la Gran Barcelona. El Gran 

Ajuntament ós tan pobret quo no pot crear 

una planta incineradora per a eliminar 

tota la brossa de la ciutat, i no se li 

na ocórrer cap altra solució que venir 

a perfumar-nps la comarca amb els detri. 

tus barcelonins. Va intotar-ho a Gavà, 

al Prat, a St. Climent, a St. Boi... Fi

nalment sembla quo hem pogut conjurar la ' 

tempesta. Però les belles muntanyes do 

Garraf hauran de pagar els plats tren

cats. Després vingué la desviació del 

riu: expropiacions a tort i a dret per 

satisfer uns quants capitalistos famo-

loncs do diners. I ara, por acabar-ho d' 

arrodonir, una zona poliosportiva: 

Lau"Comissió d'Urbanisme i Serveis 

Comuns do Barcelona i altres Municipis" 

ja ha presentat a informació pública el 

projecte que, un cop definitiu, compren

drà més do 1200 mujados i en un primor 

periodo 500 mujados, que caldrà expro

piar. Aquostes torres són d'una fortili-
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ja es preparaven unes accions contra 

la repressió, organitzades pels estu

diants, i que desembocaren en la jornja 

da del dia 16 de febrer, en que ela 

alumnes vam mantenir i expressar ben 

clarament la nostra solidaritat amb 

els onscnyants, i oït nostre suport i 

participació en la seva lluita. 

• • •• ' ' ' • " "• i — ' '• ' -i — • i a i »•• • — — — • • • --i.»' •« 

"El centre de gravetat de 1!educació 

internacionalista dels obrers dols 

països opressos cal que estigui en 

1^ predica i en la defensada la lli, 

bertafc de separació dols països opr¿ 

mits. Si no ós així,no, hi ha interna, 

cionalisme.Tenim el dret i el dauro 

de tractar d'imperialista i de cana

lla a tot socialista d'una nació o-

prassora que no realitzi tal propà-

ganda(..)El proletariat no pnt que

dar-se silenciós davant aquesta ̂ ües, 

tió". (Lenin) 

En són exemples: la manifestació a 

Cornellà, La de Gavà, i altres locali

tats, on la lluita es va allargar más 

temps del previst. Al Prat hi hagu& as 

somblaes amb l'assistoncia d'interins. 

Als Instituts de Can Serra, Cornellà 

ftlolins de Rei, etc. es van fer actes 

semblants. 

A mós do la solidaritat amb ois pro

fessors i la denuncia de la repressió, 

os van cel&bVaí'assemblees por a discu

tir els problemes estrictes do cada con, 

tro. ._.„"*•;<! 

Aquesta diada'de lluita, - junt amb la 

vaga culminant dols interins (do l'i'àl 

8 do març) i pis insistents malestars, 

on l'onsenyamont primari Cascólos nació, 

nals), unit a IGS vagues que ara han do 

mençat ois professors d'ensenyament pri 

vat, ens domostra d'una part, el grau 

do descomposició a qub ha arribat l'on

sonyamont al nostre paía, i la inutili

tat i la injusticia de la classista 

"Ley General de Educación", i de 1'al

tra, la possibilitat do potanciació d' 

aquestes lluites i la capacitat d'inse. 

rimont en oi front gonoral contra el 

feixisme capitalista de l'Estat espanyol 

perquo tot fa creure quo aquesta llui- . 

ta d'ensonyants continuarà onfortint-so.' 

i aclarint idees i conceptes per arri 

bar a comprendre i combatre oi contin

gut ideològic i classista do 1 actual 

ensenyament, l'explotació tant dols estuu-

diants com dols ensonyants, i el control i 

la manipulació de la cultura per los claj, 

sos dominants. 

Per evitar la repressió que prepara el , 

govern cal que els contractés es firmin a, 

bans d'acabar el curs, perquè despró"», en 

periodo dé vacances i amb la dispersió de 

professors i estudiants el govern es veu~ .' 

rà totalment lliuce d'obstacles per actuar 

com li sembli. Per tant, cal mobilitzar ur-

gontmont tots els alumnes i sobretot els 

parets d'alumnes perquè se solidaritzin amb 

els professors i tots plegats conjurin a, 

quest perill quo pesa sobre ois professors ¿ 

interins. 

Per això, a primers d'Abril es prepa

ra una altra diada do protesta per al cas • 

que el,Ministeri no accepti la petició fe, 
ta pels interins d'un contracto per a l ' • 

any vinent abans que acabi aquest curs. 

Cal que participem tots en aquesta lluj^ 

ta que ós un pas previ i necessari, que ens 

ha d'aproximar als objectius finals que 

són un ensenyament- popular català (ense

nyament per a tothom,' sense cap mena de 

distinció de classe, i on funció de la co

munitat on vivim, d'acord amb los circums. 

tàncias específiques -econòmiques, histò

riques;, culturals, etc.- dels Pajosos Cata 

lans), on l'educació es faci amb vistes a 

l'intecSs col·lectiu i na d'u-na ideologia 

i d'uns interessos de les classes domi

nants, Cal eliminar dò l'escola i de laiJJ 

nivorsiatt l'opressió do classe i l'opres

sió nacionql. — 

. ¡ Col·laboració de G.E¡0.R'.V̂ *~ - • 

(Grups d'.Estudianta Revolucionaris)—] —-*f 

• ̂ ) j > i i — a a ii n"p ,ii ••• II' w ^ — + r - , '. " 

NOTA: ; . • •../ i .-': 

Do l'Institut Nacional d Ensenyament 

mitjà de Sant. Feliu de Llobregat hem robut 

la següent nota: 

El 14 de fobrer la majoria dels estu

diants diürns van decidir fer una assemblea 

per rebutjar i condemnar el sistema ac

tual d'nrdre intern: des do feia temps la 

policia, cridada pel director, feia acto 

de presència a l'Institut. 

A 1'Assemblea os va discutir l'actuació 

d'alguna delegats do cura. Aquests dele

gats- amb la seva act5,tud antidemocràtic 

ca, obstaculitzant i impedint la celebra

ció de reunions i assemblees convocades 

-> 
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pals estudiante, etc.. -per tant, dai :ant de oorplir la funció representativa de la 

seva classe-- havien passat a formar part del grup de la. direcció estretament lliga

da i representant el caràcter classista i feixista de la "Ley General de Educación". 

Davant d'aquests fets s'acordà la seya destitució i el nomenament d'altres delegats. 

Tambó os parlà, especialment entre els estudiants de quart, cinquè, sisó i COU, 

de la necessitat que tenin do sor representats.. a les juntes d' ei'a'.uació per tal d'o_ 

vitar qualsevol mena de selectivitat i discriminació, sobretot la selectivitat per 

raons polítiques, que, do fet, en aquest Institut ja s'ha implantat amb ois suspen

sos que es donen als estudiants mós combatius en la lluita per una escola democràtica. 

UNA ZONA POLIESPORTIVA... (ve do la plana 5). 

Per què os fan expropiacions nomós contra aquesta gent i, en canvi, als grans ter

ratinents se'ibs compra les terròs als preus normals o fins i tot mós alts que ois 

normals, com passa actualment al Parc del Tibidabo?. L' expoliado do los classes 

populars no passa solament per les fàbriques, sinó que la trobem a totes les osfo-

res. Cal doncs, denunciar-la i combatce-la sempre i arreu. A Viladecans i a Gavà, 

diferents particulars i grupa o associacions de voïns ja han presentat objoccions 

i protestes a aquest projecte. 

Post- Data: Acabat aquest article,, ens informen que l'Alcalde de Begues ha ofert 

2.600 mujades del sou terme municipal, mós barates, i amb millors aptituds per a a_ 

questa finalitat d'esplai i d'esport on el marc de l'endegament comarcal. Caldrà 

estudiar aquest nou fet i aprofitar-lo, imevitar que no es faci amb l'únic propò

sit d'especular ramb el valor dels terrenys veïns. 

IRONIES DE LA VIDA 
L'Ajuntament do fílolins de Rei ha concedit la medalla.de la ciutat al Generalís-

eim'.Franca? Tots ens podem imaginar fàcilment els motius : l'abnegació i els osfor, 

ços i sacrificis realitzats pel govern i el sou cap on la destrucció dol famós pont, 

obra d'interès historie i nacional, ;orgull de la ciutat do Hflolins de Rei. Aquesta 

medalla deu ser la del primer aniversari. Tenim curiositat per saber si on el sogon 

aniversari do la mort dol pont l'Ajuntament do Molins tambó ho voldrà celebrar. 

Confiem que no tinguin tomps do fer-ho. 

Aquesta medalla ena ajuda a comprendre moltes coses, por exemple l'interès que 

tenien molts elements de l'Ajuntament i altres col·laboracions a destruir el pont,. 

- que ara la prova més evident de les extraccions il·legals de grava i sorra del 

llit del riu-, i iba llestesa amb què el govern va eliminar aquestes proves eliminant 

el pont. 

http://medalla.de
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