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R
evolucionar la societat sig-

nifica abans de res estar

disposats a revolucionar-

nos a nosaltres mateixos, les nos-

tres consciències i actituds, indivi-

dual i col·lectivament, en la vida

quotidiana i enfront de les relacions

de poder i desigualtat que l'actual

societat capitalista generen.. Supo-

sa assumir la revolució com una

tasca permanent, és a dir, perma-

nentment crítica i reflexiva i perma-

nentment creadora de condicions i

possibilitats de transformació so-

cial.

Eixos preferents d'aquestes jor-

nades seran: Gènere, cures, ocu-

pació, igualtat i dependència; Des-

igualtat laboral de les persones

immigrants; Dret a l'habitatge i con-

tra l'especulació; La precarietat en

contrates i subcontrates; Mitjans al-

ternatius de lluita, acció i comuni-

cació; Zapatisme; Economia Social

i Solidària; Antimilitarisme i Des-

obediència; Memòria històrica i lli-

bertària….

Aquestes Jornades organitza-

des per la Confederació General

del Treball són una trobada de mili-

tants, per a debatre i aprendre

col·lectivament, posant en pràctica

mitjans i metodologies per a la in-

tervenció i la lluita pels drets i la

dignitat, al mateix temps que s'ofe-

reix un espai obert i a l'aire lliure

per a l'expressió alternativa.

Caragol Zapatista a
Barcelona

Col·lectiu Catalunya 
Atenent a la crida i invitació de la Comi-

sión Sexta del Ejército Zapatista de Li-

beración Nacional (EZLN) a totes les

organitzacions i persones de Mèxic i

del Món, per tal de donar inici a la Cam-

panya Mundial per la Defensa de les Te-

rres i Territoris Indígenes i Camperols,

Autònoms, de Chiapas, Mèxic i el Món,

els dies 15, 16 i 17 de juny de 2007 va

tenir lloc a Barcelona un Caragol Zapa-

tista organitzat pel Col·lectiu de Solida-

ritat amb la Rebel.lió Zapatista.

A la Casa de la Solidaritat van tenir

lloc diverses activitats, entre elles de-

bats sobre la lluita per la terra i defensa

del territori a Mèxic (Atenco, Oaxaca,

Guerrero, Chiapas i la Otra Campaña) i

a Catalunya (Assemblea pel Dret a la Vi-

venda, No a la MAT, No al Pla Caufec), i

sobre l'estratègia dels moviments so-

cials davant la criminalització; així com

també dos tallers, un sobre la trobada

intercontinental que es farà a Chiapas a

finals de juliol d'aquest any, al que van

a assistir moltes persones de les xar-

xes zapatistes i moviments socials, i un

altre més específic pels campamentis-

tes que visitaran les comunitats durant

l'estiu. El dia 17 pel matí es va portar a

terme una concentració a la plaça Uni-

versitat sota el lema "Per la defensa de

la terra i el territori, globalitzem les re-

sistències".

Van participar en aquesta trobada

persones i col.lectius de les xarxes za-

patistes de Catalunya així com perso-

nes provinents de París, Madrid, León i

València. Aquesta convocatòria estava

plantejada com un espai on es pogues-

sin trobar i enriquir els pensaments i

sentiments entre persones, organitza-

cions i pobles d'aquesta part del món

que es troben en la lluita per la defensa

del les terres i el territori, per la vida i la

dignitat.

Els zapatistes ens criden a unir les

nostres forces, a sumar adhesions, a

adquirir el compromís de portar a

terme accions conjuntes de solidaritat

mútua. El Caragol Zapatista d'aquest

any es plantejava com un espai comú a

totes les organitzacions i persones que

es sentin convocades a compartir les

diferents lluites per la vida i la dignitat,

per tal de visibilitzar aquestes lluites

que tenen lloc fora de Mèxic, les lluites

dels barris, pels espais autogestionats,

contra l'especulació immobiliària, con-

tra la precarietat, pels drets dels i les

immigrants,...

Més informació: http://chiapas.pan-

gea.org

Celebrada a Madrid una trobada de dones de CGT dedicada a formació

Secretaria de la Dona Comitè
Confederal CGT

Els passats 26 i 27 de maig es va

celebrar a Madrid, a l'Alberg de

San Fermín, una nova trobada de

dones de CGT, dedicada en

aquest cas gairebé en exclusiva a

la formació. Ens vam reunir dones

de CGT de tot l'Estat amb la fina-

litat d'una banda de fer balanç del

treball realitzat fins al moment i

amb el propòsit de preparar la

pròxima trobada que coincidirà

amb l'homenatge que es farà a

Mujeres Libres (MMLL)-Dones

Lliures el pròxim 20 d'Octubre a

Saragossa.

La trobada es va centrar en

dues jornades de formació. D'una

banda, coincidint amb la dedica-

tòria realitzada el 8 de Març a

Dones Lliures i amb l'homenatge

que s'efectuarà el pròxim 20 d'oc-

tubre, la jornada va versar sobre

Dones Lliures, i per altra banda,

sobre formació entorn de la Llei

Orgànica 3/2007 de 22 de març,

per a la igualtat efectiva de dones

i homes. Es va destacar en tot

moment la importància de la cul-

tura, que impregnava el moviment

llibertari, i de com les dones van

assumir que aquesta era clau en

la seva lluita pels seus drets. Van

crear la revista "Mujeres Libres"

per a divulgar els seus ensenya-

ments i les seves accions i van

mantenir en tot moment la seva

independència i autonomia, ne-

gant-se a integrar-se dintre de

l'Associació de Dones Antifeixis-

tes. També vam tenir la inestima-

ble presència de Paula Baeza,

companya del Gabinet Jurídic

Confederal, per a introduir-nos en

les particularitats de l'aplicació

pràctica de la llei d'igualtat recent-

ment aprovada. Es va destacar la

falta d'innovació de la llei, que ja

contemplava tots els drets en al-

tres textos legislatius.

> MAJÚSCULES SENSE ACCENTS · ENREIXATS · Josep Manel Alarcó
HORITZONTALS.- 1. A mans dels

anarquistes combaten els polítics.

2. Nasqué i morirà el liberal. Forma

part de l'Eix del Mal  segons el cretí

de la Casa Blanca. Hi pertany l'u-

nionista de l'IRA quan mira a l'inre-

vés. 3. Va morir el 1924 i amb ell la

Revolució Soviètica. Poble armat,

poble respectat deien els de Terra

Lliure mirant a contracorrent. 4.

Desinfecta Davos després de la

reunió dels G8. Abans era la peixe-

ra, ara els hi fa vergonya dir-se co-

munistes i es fan dir ecosocialistes

que sona a nom de detergent. Fei-

xista català com Josep Pla, Salva-

dor Dalí, Josep -Antoni Samaranch

i l'alcalde de Barcelona que encara

no ha tret les plaques falangistes

dels edificis que són davant de

casa meva. 5. Bakunin. L'últim pre-

sident republicà de la Generalitat.

Maca poc àcrata . Igualtat (econò-

mica). 6. Els hi ha crescut els nans

per la seva esquerra amb les CUP

a aquests. Luxemburg (Rosa) o

Liebknecht (Karl), espartaquistes

assassinats a la República de Wei-

mar. Millor una cooperativa que

una d'aquestes. Una tercera part

d'aquests porten caputxa com el

Trillo per Setmana Santa. 7. Revo-

lució. Utòpica mirant Occident. 8.

Habilitat o talent per sobreviure al

capitalisme. Faci  com el Vell Talp

marxista. La meitat de breu. 9. Me-

sura de xarop. Monarca capat. O

mai. 10. Rebi per davant i per da-

rrera. El contrari de pudor. Inicia l'i-

nici i l'inútil. 11. Cal que ho sigui

contra el sistema.

VERTICALS.- 1. Dones emancipa-

des. La meitat d'un be reintroduït al

Pirineu per un ecosocialista. 2.

ERO sense la CONC ni la UGT.

Revolució. Extorquexi a cop de plus

vàlua. 3. Organitzacions de treba-

lladors que fan inoperants els par-

tits. Socialisme no és el mateix que

socialdemocràcia. 4. Optar per un

convergent a Sarrià - Sant Gervasi.

Comença la canalla i el capitalista.

L'AIT marejada. 5. Esquerra Alter-

nativa de Navarcles. Fang ric que

no serveig per fugir de Can Brians

2. Borbó guillotinat pels peus. 6. Si-

gles del gàngster de les cantona-

des de l'Eixample. El volia conque-

rir Kropotkin en un llibre. D'amor,

d'hipoteques, de nòmines,

d'ERO...mirant la lluna. 7. Catalu-

nya. La muda. Divertides mirant al

N. 8. Rei penjat pels peus com

Mussolini i la Petacci. Home, polí-

gam, amant dels seus fills però no

tan de les filles encarregat de pre-

sidir i dirigir l'oració dels divendres,

mirant la lluna. 9. Cilindre per escla-

far el capital contracorrent. Igual de

Babeuf. Principi i final d'alauita. Ini-

ciativa després de que el Saura

passi per Interior. 10. Ocell casolà

de tota la vida com el Pepe Monti-

lla, el Pepe Borrell, el Toro Osborne

i el Tio Pepe. Director de cinema de

culte. 11. De la CNT, de la FAI i ara

de la CGT mirant cap a munt.

SOLUCIONS:

Jornades per a
revolucionar la societat
RUESTA, del 19 al 22 de Juliol


