Identifiquen quinze manifestants en una nova protesta a BDN Pizza

dilluns, 1 d'abril de 2013 16:45 - Darrera actualització divendres, 27 de setembre de 2013 16:37

El conflicte laboral a BDN Pizza, establiment comercial situat al carrer del Clot de Barcelona,
continua, malgrat que ara fa quinze dies tres persones van ser detingudes i altres dues
imputades arran de les mobilitzacions de protesta.

Ahir (dissabte) a quarts de nou del vespre, horari amb molta activitat comercial al local, una
quinzena de persones convocades pel Sindicat d’Activitats Diverses de la CNT-Catalunya i amb
una pancarta on es llegia: “BDN acomiada i empresona als seus treballadors” hi van protestar
mitjançant el repartiment d’octavetes al veïnat i a la clientela que entrava i sortia de
l’establiment. Pocs minuts més tard hi van fer acte de presencia dos vehicles i una furgoneta
dels mossos d’esquadra, que després de parlar amb els responsables de la pizzería van
demanar el DNI a totes les persones concentrades a les portes, fins i tot al fotògraf d’aquest
setmanari. Un dels agents comentava que els concentrats no eren coneguts, que no eren els
mateixos que en les anteriors protestes. Es dóna la circumstància que el jutjat de Barcelona
que va prendre declaració als activistes detinguts ara fa quinze dies, va signar una ordre
d’allunyament que no permet apropar-se a menys de 500 metres de l’establiment a un dels
sindicalistes i a menys de 50 metres a un dels dos extreballadors (casualment viu a 150 metres
de la pizzería).

“Els diners que no vam pagar els haurem de fer servir per reparar el cotxe cremat”

El matrimoni que regenta la botiga, a qui els manifestants acusen de no haver pagat els diners
pel temps treballat que figuraven al contracte, ahir no hi eren. Un familiar directe, però, va
arribar a afirmar que compartia que es mobilitzessin però que “les coses no es fan així, tot es
pot arreglar als jutjats”. A més, segons han explicat els concentrats, va reconèixer el deute
econòmic amb els dos acomiadats: “els diners que no vam pagar els haurem de fer servir per
reparar el cotxe cremat”, en referencia a l’incendi d’un vehicle del propietari que mai s’ha
demostrat que tingués cap relació amb les protestes. A quarts de deu van abandonar el lloc les
dotacions policials, i a les 22h es va desconvocar la concentració.
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http://www.setmanaridirecta.info/noticia/identifiquen-quinze-manifestants-una-nova-protesta-le
s-portes-bdn-pizza
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