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> ON ENS TROBEM?
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Indignades de tot
el món, unim-nos i
revoltem-nos!
E

ntre les millors notícies d’aquesta crisi
sistèmica que els amos branden com
VLIRVOD¿GHOPyQLDIHUUDUQRVDOHVVH
YHVSURSRVWHVGHPHUGDO¶~QLFDVDOYDFLy
KLKDDTXHVWDUHDFFLyTXHHVWHPYHLHQW
en directe i en viu en aquests mateixos
moments des dels Països Catalans i des
de la resta de pobles de l’Estat espan
yol. Fer vessar la ràbia ha estat el nostre
REMHFWLX L ¿QDOPHQW OD UjELD KD YHVVDW L
WDO FRP DO QRUG G¶¬IULFD KR KD IHW SHU
O¶HVTXHUUDSHUODGHPDQGDGHPpVGUHWV
VRFLDOV L PpV OOLEHUWDWV FROOHFWLYHV /D
xenofòbia que els protofeixistes utilitzen
SHUFRQGXLUODUjELDGHOVPpVDIHFWDWVSHU
ODFULVLQRKDJXLDWODJHQWLKRKHPGH
FHOHEUDU$YXLDOHVSODFHVGHOHVFLXWDWV
GHO QRVWUH YROWDQW OD OOXLWD pV SHOV SULQ
FLSLVUHSXEOLFDQVLGHFLXWDGDQLD1RQR
pV XQD UHYROXFLy OOLEHUWjULD SHUz Vt XQD
UHYROWDSHUODOOLEHUWDWSHUODLJXDOWDWLSHU
ODVROLGDULWDW,DL[zGDYDQWGHOSDQRUDPD
TXHWHQLPPDVVDVRYLQWpVXQDERQDQR
tícia sense cap mena de dubte.
$TXtQRKLKDGLUHFFLyLWDPSRFREMHFWLXV
concrets tot i que vagament es parla
d’una dHPRFUjFLDGHYHULWDWG¶XQQRGR
mini dels banquers i dels rics. I aquí hi
veig jo en bona part la seva força. Una
força que no es materialitza en imatges
qSLTXHV GH OOXLWHV SHUGXGHV VLQy HQ
O¶DGKHVLyGHOHVSHUVRQHVTXHOOLXUHPHQW
VHVXPHQDOHVSURWHVWHVFRQVFLHQWPHQW
sense imposicions i sense directrius de
ningú.
&RP PROW VRYLQW SDVVD DOV RUJDQLW]DWV
en mil i una organitzacions ens cos
WD HQWHQGUH FRP pV TXH DUD Vt L DEDQV
QRSHUzSUHFLVDPHQWDUDVtSHUTXqVtL
DEDQVQRSHUTXqQR(SWDPSRFVLJXHP
LOOXVRVLQRGHL[HPGHOOHJLUHOV³H[SHUWV´
que ens explicaran les seves teories
conspiratòries sobre la intencionalitat de
OHVDFDPSDGHV3HUzHOFHUWpVTXHHOV
PRYLPHQWV VRFLDOV QR VyQ RSHUDFLRQV
PDWHPjWLTXHV PpV R PHQ\V FRQFUHWHV
VLQyTXHREHHL[HQDPROWGLYHUVHVUDRQV
L QRUPDOPHQW L SHU VRUW FDGD GLD PpV
fugen de la rigidesa de les ideologies

on alguns habitem malgrat ens diguem
tothora no dogmàtics.
4XLQD IHLQD WHQLP HOV ³RUJDQLW]DWV´"
'RQFV GRQDUKR WRW SHUTXq OHV PRELOLW
zacioQV UHDOV QR VLJXLQ DL[DIDGHV HQ
golides i menys encara destrossades
SHU TXL PDQD SHUTXq FDGD XQD GH OHV
SHUVRQHV TXH DYXL KL SDUWLFLSD Wp Srou
raons per protestar i perquè no podem
GRQDUQRVHOOX[H EpSRGHPIHUHOTXH
YXOJXHP SHUz DOOz TXH HVFULF pV HO TXH
opino jo) de veure passar la revolta da
YDQWGHOVQRVWUHVQDVVRVLQRPpVRORUDU
la de lluny. És veritat que potser no es
FDQYLDUj UHV SHUz WRWHV VDEHP TXH
DPEOHVQRVWUHVPDQLIHVWDFLRQVDFWHVL
campanyes tampoc canviem res –o molt
SRFLQRSHUDL[zGHL[HPGHIHUOHV6HU
DO FDUUHU DYXL GHPj L TXDQ VLJXL QR pV
QRPpV XQD WULD SHUVRQDO GH OOXLWD VLQy
VREUHWRW XQD DGKHVLy D OD FROOHFWLYLWDW
que ha après a ser dissident i ha decidit
UHYROWDUVHDUDLDTXtHQDTXHVWWURVGH
PyQRQYLYLPLHVWLPHP

Fe d’errades
- L’article “El poder mediàtic construit per Berlusconi a Itàlia” publicat a la pàgina 5 del número 127 del Catalunya-Papers havia d’anar
signat per la periodista Francesca Oggiano.
- L’entrevista de les pàgines centrals del Catalunya-Papers 128 era a
l’activista Salvador Picarol.
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REPORTATGE
Les acampades impliquen milers de persones reclamant
XQDGHPRFUjFLDUHDOVDODULVGLJQHVOD¿GHODFRUUXSFLy
i que la classe política tingui en compte els ciutadans

Un moviment
obert, en
assemblea i debat
permanent

Manifestacions del 15-M: tret de sortida de les acampades

D’on surten i on van
les acampades?
Redacció

E

l diumenge 15 de maig de 2011
milers de persones van sortir als
carrers de 50 ciutats de l’estat espanyol per expressar la seva indignació
contra els polítics i el sistema de corrupció establert pels poderosos que
ens han conduït a aquesta crisi que
patim. En les manifestacions es van
corejar consignes que exigien major
participació ciutadana, justícia social
L DPELHQWDO L VHUYHLV S~EOLFV VX¿cients i universals. Milers de persones reclamant una democràcia real,
VDODULVGLJQHVOD¿GHODFRUUXSFLyL
que la classe política tingui en compte els ciutadans.
La capacitat de convocatòria a través
d’internet de sectors no organitzats
en sindicats o entitats convencionals
va quedar demostrada. A Barcelona
unes 10.000 persones es van manifestar pel centre de la ciutat i la reacció va ser semblant en una setantena
de ciutats europees més, entre les
quals hi havia Madrid, París i Londres.
Es van convocar protestes, a més de
Barcelona, a Lleida, Figueres, Tarragona, València, Palma, Castelló,
Torrevella i Menorca, i a la resta
de l’Estat van tenir lloc prop de 50
manifestacions, destacant per la important assistència les de Madrid,
Màlaga, Saragossa o Valladolid entre
altres.
Es tractava d’una convocatòria de
manifestacions ’Per una democràcia
real, ja!’, organitzada a través d’una
pàgina web (http://democraciarealya.es/) i grups de Facebook, sota el
lema “Democràcia Real Ja. No som
mercaderia en mans de polítics i banquers”. L’objectiu era reclamar sous
dignes i que els polítics i les institucions tinguin en compte realment els
ciutadans.
La protesta va transcórrer sense incidents i amb to festiu pels carrers de
Barcelona, i els participants la van
retransmetre a través de Twitter amb
el ’hashtag’ #15mani, que va oferir
PROWHVLPDWJHVL¿QVLWRW¿OPDFLRQV
de les protestes.
La manifestació de la capital catalana, que va transcórrer rere la pancarta “No som mercaderia en mans de
polítics i banquers” va anar de plaça
GH&DWDOXQ\D¿QVHO3DUFGHOD&LXWDGHOODRQHVYDOOHJLUHOPDQLIHVW¿QDO
Pel camí els manifestants van reclamat salaris dignes i canvis a la classe política perquè tingui en compte
els ciutadans mentre reclamaven a
SROtWLFVLDOVHFWRU¿QDQFHUTXHDVVXmeixin la responsabilitat que els correspon de l’actual crisi econòmica.
La convocatòria a Barcelona es va
Juny de 2011

desmarcar de la que van impulsar
el dissabte dia 14 els sindicats majoritaris i diverses entitats contra les
retallades de la Generalitat de Catalunya. Molts dels manifestants van
cridar precisament contra aquests
sindicats en passar la marxa pel davant de la seu de CCOO a Catalunya,
a la Via Laietana, amb crits de “traïdors” i “venuts” i se’ls va penjar un
cartell on s’hi podia llegir que “aquí
hi ha molts xoriços”.
7DOFRPDVVHJXUDYDHOPDQLIHVW¿QDO
l’objectiu de la marxa era fer palesa
la indignació dels ciutadans i fer-ho
desmarcant-se de partits i sindicats
majoritaris. Entre els adherits i convocants de la marxa hi havia diverses
entitats que representen molts sectors professionals i autònoms, organitzacions del món estudiantil, assoFLDFLRQVGHYHwQVRDOWUHVFROOHFWLXV
El document exigeix tornar a la democràcia real i fugir del bipartidisme
(més present a molts punts de l’Estat
espanyol que al Principat) i de la
corrupció que afecta moltes institucions.
El manifest exigeix també reorientar
les polítiques públiques que protegeixen l’interès general. El text també feia referència a l’abolició dels
privilegis cap a les classes socials
més altes i un repartiment equitatiu
GHUHFXUVRVGHIHW¿QVLWRWKDH[LJLW
la retirada de la Llei Sinde i que es
reorganitzi el sector de la propietat
LQWHOOHFWXDOLHOSRGHUTXHDJOXWLQHQ
les entitats de gestió com la SGAE.
“Nosaltres els aturats, els mal remunerats, els subcontractats, els preca-

ris, els joves… volem un canvi i un
futur digne. Estem farts de reformes
antisocials, que ens deixin a l’atur,
que els bancs que han provocat la
crisi ens pugin les hipoteques o es
quedin amb els nostres habitatges,
que ens imposin lleis que limiten la
QRVWUD OOLEHUWDW HQ EHQH¿FL GHOV SRderosos. Acusem els poders polítics
i econòmics de la nostra precària situació i exigim un canvi de rumb”,
anunciaven en el manifest que proposava la protesta.
Un cop realitzades les manifestacions del 15 de maig, el moviment
“Democràcia Real Ja” deixava el
seu paper d’organitzadors i cedia el
protagonisme a la societat civil, als
milers de persones que han estat
participant en les acampades, assemblees i mobilitzacions, sent els
veritables protagonistes d’aquest
fenomen d’activisme i mobilització.
Milers de persones, majoritàriament
joves, que han ocupat els carrers
per mostrar la seva ràbia i indignació davant l’actual estat de coses i la
manca de sortides i recursos a què
ens enfrontem les i els treballadors,
reclamant un canvi social i criticant
el teatre que suposaven les eleccions
del 22-M.

Les acampades
sorgeixen a les places
de nombroses ciutats
A imatge del model de les recents revoltes àrabs, un grup de joves, pertanyents a la plataforma Democràcia

Real Ja, va iniciar una acampada de
protesta en la coneguda plaça de la
porta del Sol a Madrid. Després de
la manifestació del diumenge 15
de maig, un nombrós grup de joves
va decidir continuar les mostres de
descontentament social amb una
acampada en la cèntrica plaça madrilenya, on es van reunir uns150
joves per a continuar amb les seves
reivindicacions de forma festiva i
SDFt¿FD
Després d’un primer desallotjament
policial de la plaça la nit del 16 al 17,
l’acampada es va tornar a organitzar
i a partir del dia 17 de maig milers
de persones van començar a donar
vida a una acampada que ha servit
d’espurna per a que en centenars de
ciutats de l’Estat espanyol i d’altres
països es formessin acampades.
A Barcelona, la nit del 16 al 17, també es donava inici a una acampada a
plaça Catalunya, tot i les actuacions
dissuasòries de l’Ajuntament, una
acampada per la dignitat, i contra les retallades i els abusos dels
corruptes. En la seva crida deien:
“Convoquem a tots els moviments
socials, empreses en lluita, aturades,
precàries, estudiants, treballadors i
treballadores indignades, jubilades,
assemblees de base de tots els sectors a fer de la plaça de Catalunya
la plaça de la ràbia, de la indignació
i de la construcció d’una resistència
davant aquest model neoliberal que
converteix les nostres vides en un
negoci. Avui ens hem plantat i no
pararem i volem que totes també us
planteu. Amb la lluna plena mirant a

totes les places de l’Estat espanyol
que també han començat….això no
hi ha qui ho aturi!”.
I la cosa ràpidament va agafar volada. Milers de persones participaven el 18 de maig en l’acampada de
plaça de Catalunya i en les múltiples
activitats de debat, xerrades, tallers.
Per la nit ses va celebrar una multitudinària assemblea on es van aprovar vàries propostes de treball i de
funcionament.
Diversos sectors en lluita van participar al llarg del dia en les activitats de l’acampada, com ara
estudiants, moviments en defensa
de l’habitatge, treballadors de Telefònica, de la sanitat... A les 21h
va tenir lloc una primera i intensa
cassolada amb la que els i les manifestants expressaven la seva indignació per les polítiques actuals.
El dia 19 ja omplien la part central
de la plaça unes 4000 persones. I el
divendres dia 20, 30.000 persones
desbordaven la plaça Catalunya de
Barcelona, que es va anar convertint en la nostra Plaça Tahrir! Com
es deia a l’acampada: “La revolució
comença aquí”!. I dia a dia, milers
de persones han anat donant vida a
l’acampada de plaça Catalunya, un
espai autoorganitzat que ha aplegat
diversos crits de disconformitat daYDQWODFODVVHSROtWLFDHOVLVWHPD¿nancer i la poca qualitat democràtica, entre moltes altres qüestions. I
així s’han anat recollint milers de
¿UPHV HQ VXSRUW D O¶DFDPSDGD SHU
part de ciutadans que s’acostaven a
la plaça per donar el seu suport als
acampats.

El moviment s’estèn a
diverses ciutats
I a partir dels exemples de Madrid i
Barcelona, a altres ciutats de s’han
creat acampades i/o s’han fet mobilitzacions diverses: Palma, Girona,
Lleida, Mataró, Olot, Reus, Tarragona, Terrassa, Granollers, Tortosa,
Manresa, Igualada, Sabadell, Lloret,
Rubí, Gavà, Cardedeu, Figueres,
Sant Feliu de Guíxols, Torredembarra, Vic, Valls, Montblanc, Balaguer, Tremp, Cervera, Tàrrega, Cerdanyola, El Prat, Falset, La Bisbal,
Vilanova, Badia, Santa Coloma ...
Un moviment obert, en assemblea
i debat permanent, amb objectius
segurament poc concrets però amb
molt de camí per recórrer. Ja veurem com continuarà i en què es
traduirà, però segur que marcarà
profundament els propers mesos.
Tot està per construir, i entre totes
ho hem de fer.
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REPORTATGE
El futur del moviment 15-M Quanta
democràcia
aguanta el
N
capitalisme?
Carlos Taibo

o és tasca senzilla la de pronunciar-se sobre el futur del moviment 15-M. El més probable és que,
d’acord amb la voluntat majoritària,
es dissolguin abans o després les
acampades - és preferible tancar racional i jocosament aquesta etapa - i
es procedeixi a traslladar l’activitat
a barris i pobles. Tot això en el bon
entès que la possibilitat de restaurar
l’esquema inicial de concentracions
amb poderós ressò mediàtic no quedarà cap manera cancel i que, és clar,
el ritme dels fets pot ser diferent en
els diferents llocs.
El trànsit del recinte de l’espectacle
mediàtic al més modest de l’acció
local, encara que de cap manera
obliga a cancel.lar possibles iniciatives - campanyes, manifestacions de caràcter general, sembla lliscar el
moviment cap a una tasca més difícil
i menys vistosa, alhora que, en sentit
contrari, redueix els riscos de burocratització i els intents de copar des de
fora. No està de més que afegiu una
observació sobre la singularitat pròpia
de l’època de l’any en què ens trobem:
la proximitat de l’estiu tant pot ser un
inconvenient indefugible - les iniciatives i les mobilitzacions per força es
redueixen en la majoria dels llocs com una excel lent oportunitat per recobrar forces i plantejar una ofensiva
en tota regla a partir de setembre.
També cal prendre en consideració el
fet, interessant, que el moviment ha
vist la llum en un moment marcat pel
¿QDO GHO FXUV HQ XQLYHUVLWDWV L LQVWLtuts, cosa que de ben segur ha reduït

les seves possibilitats de desplegaPHQWHQXQHVLDOWUHV/DSODQL¿FDFLy
al respecte d’aquestes qüestions - que
convida a pensar inevitablement en el
mitjà termini - és, en qualsevol cas,
una tasca vital en el moment present,
tant més si es convoquen eleccions
generals per a la tardor.
Si se’m demana un pronòstic sobre el
que entenc ha de passar amb el moviment - i no sense abans avisar que en
el camí pengen diverses incògnites, i
entre elles els efectes previsibles dels
intents de moderar el discurs, d’una
banda, i de la violència que l’15-M
patirà, de l’altra -, em limitaré a plantejar quatre horitzons possibles.
El primer no és altre que el vinculat
amb un ràpid i imparable declivi; em
sembla que semblant perspectiva és
força improbable tenint en compte la
vitalitat present de les iniciatives i de
la general voluntat d’anar a més.
El segon ens parla d’un eventual intent de posar al moviment en l’arena
política, a través de la gestació d’una
nova formació o de la incorporació a
alguna ja existent. Crec fermament
que les possibilitats d’aquesta opció són molt reduïdes, en la mesura
en què la majoria dels integrants del
15-M no semblen tan sols contemplar-la. No es pot descartar del tot,
però, una mecànica de divisions i escissions, en un grau o un altre vinculable amb aquest segon horitzó.
Una tercera perspectiva ens diu que
el moviment podria donar peu a una
mena d’extensió general, més aviat
vaga, dispersa i anómica, de formes
de desobediència civil enfront de la
lògica del sistema que patim. No descarto cap manera aquesta possibilitat,

que seria una mena de manifestació
avortada del que m’agradaria que cobrés cos realment: parlo del quart, i últim, horitzó, articulat al voltant d’una
força social, que des de perspectives
orgullosament assembleàries i anticapitalistes, antipatriarcals, antiproductivisme i internacionalistes, apostés
per l’autogestió generalitzada i inevitablement s’obrís a les aportacions
que han d’arribar de sectors de la
societat que encara no han despertat.
Aquesta força, que hauria d’acollir en
el seu si, és clar, al moviment obrer
que encara planta cara al sistema i
s’enfronta als sindicats majoritaris,
provocaria l’allunyament d’una part
dels que en inici s’han incorporat a
manifestacions i acampades.
Només se m’acut adduir dos arguPHQWV HQ SUR¿W GH OD PDWHULDOLW]DFLy
de l’últim horitzó esmentat: si, d’una
banda, en moltes de les assemblees
realitzades en les acampades s’han
revelat de la mateixa manera una sorprenent maduresa i una més que raonable radicalitat en els enfocaments
- s’ha passat sovint de la contestació
de l’epidermis que suposen la corrupció i la precarietat a la del cor del
capitalisme i l’explotació -, de l’altra
hem de donar per descomptat que els
nostres governants seguiran en els
VHXVWUHW]HpVDGLUQRPRGL¿FDUDQQL
una mica el guió de les seves polítiques. El fet que hagin decidit morir al
servei del capital mou audaçment, en
altres paraules, el nostre carro.
* Carlos Taibo és escriptor, editor i
professor Titular de Ciència Política
i de l’Administració en la Universitat
Autònoma de Madrid.

David Fernàndez, periodista i
activista social

L

’esperit de Tahrir va irrompre,
afortunadament, en campanya
electoral. D’una manera innegable.
Milers de joves van prendre el carrer
per repudiar un frau político-econòmic consumat a plena llum del dia.
Des del principi de la crisi, comptabilitat tafurera, la banca espanyola ja
ha guanyat més de 66.000 milions
d’euros. Mentrestant, els mercats
¿QDQFHUV TXH QLQJ~ QR KD HVFROOLW
però que voten cada dia decisivament, han imposat 50.000 milions
en retallades socials. Fins i tot la
ministra espanyola ho ha dit sense
embuts: ’La crisi la paga qui no l’ha
provocada.’ I aleshores, què? Socialitzar pèrdues i privatitzar guanys, i
prou? Muts i a la gàbia neoliberal.
Un llunyà 1808 la Junta Tuitiva
de La Paz va proclamar: ’Guardem un silenci força semblant a
l’estupidesa.’ Trencant el silenci,
una nova generació de joves, un nou
VHJPHQWVRFLDO¿QVDUDDOPDUJHGH
la mobilització s’ha incorporat a la
protesta amb una singularitat particular: xarxes i nodes socials, dinàmiques movimentistes d’invisibles
i una empatia social ampla gestada
per un demanda d’ampli espectre
–’democràcia real ara’– que aspira
a transformar la frustració indiviGXDODwOODGDHQXQDDFFLyFROOHFWLYD
comuna. En aquesta potencialitat té
la fortalesa i la fragilitat, tot alhora.
Serà possible de condensar alternatives?
Els riscos d’una protesta nascuda
del malestar i de l’acabament de la
paciència són despullats: que una
ÀRUQRIDFLHVWLXLWRWUHVWLHQQRUHV
que l’espontaneïtat s’esgoti i es dilueixi aviat; que l’absència de full
de ruta no pugui superar el pas de la
protesta a la proposta. De la indignació a la proposició. A la solidesa. A
l’acumulació de forces.
Sense menystenir que la limitació
més greu ja hi era abans de començar: una cultura política castradora, orientada a la paràlisi social i
a contenir les demandes populars,
imposada en una transició malparida
que avui encara perviu maldestrament. I això no es canvia d’un dia

per altre. El mateix sistema polític i
econòmic que critiquen és el primer
escull. Tot un búnquer. És improbable que obrin espais o parin l’orella.
Sabran jugar la carta del temps mort
i esperar que amaini la tempesta.
Minimitzar. Relativitzar. Silenciar.
Tot és cíclic, tanmateix, en la lluita social. I sempre hi ha el pòsit,
l’experiència viscuda i, en el present cas, una renovada consciència
social de l’esgotament d’un model a
la deriva. La llavor de Tahrir potser
s’ha sembrat. Però la constància perseverant és l’única que dóna fruits.
Lluita llarga i constant. La vella
lliçó de la lluita afroamericana pels
drets civils als EUA: la qüestió no
és què fa una minoria, sinó què fa la
majoria. Quan la qüestió no està en
allò que ells, per dir-ho en termes de
Fuster, ens fan, sinó en allò que som
capaços de fer nosaltres contra la lògica a què ens sotmeten.
Malgrat el dubte de com acabarà
WRW ±HQ TXq FULVWDOOLW]DUj" FDS RQ
s’orientarà?–, algunes mínimes bones notícies enmig d’aquesta societat postmoderna tan líquida i etèria
en restaran. Una renovada consciència social, nous joves mobilitzats i
implicats a bastir comunitats amb
justícia i en llibertat i noves formes
de participació política no convencional que han arribat. Per quedars’hi. Per això cal donar les gràcies
als joves acampats: per esperonar
l’esperança. Que no s’aturin, que els
necessitem.
Mentrestant, de fons ressona una
pregunta irresolta: exactament,
quanta democràcia aguanta el capitalisme?

La CGT amb les assemblees i acampades a les places de
diferents ciutats
Secretaria d’Acció Social CGT
Catalunya

L

a CGT de Catalunya manifesta
el seu recolzament a totes aquelles persones que des de fa dies han
ocupat els carrers per lluitar contra la
dictadura del capital. Començant per
4

la Puerta del Sol de Madrid, la Plaça
Catalunya de Barcelona i seguint per
altres acampades i assemblees populars a diverses ciutats, aquests dies
s’està refermant que les places i els
carrers poden convertir-se en punts de
trobades de les lluites.
Les acampades són un moviment es-

pontani, i per tot això lliure i incontrolable, que expressa el descontent
acumulat per anys de retrocessos en
drets. Davant d’un sistema electoralista que nega la capacitat d’expressar
les opinions polítiques en el dia a dia,
davant un sistema econòmic que destrueix el futur de les persones, davant

les retallades socials i de drets dels
darrers mesos… sobren les raons per
assistir activament a les protestes, ja
sigui a les assemblees i debats com a
les acampades.
Des de la CGT animem al conjunt
GHOVLOHVD¿OLDGHVLDOFRQMXQWGHOVL
les treballadores, a participar activa-

ment a les acampades de Plaça Catalunya i de la resta de barris i viles
del país, i a les dinàmiques que s’hi
generin. Ara és hora de sumar-nos, i
esdevenir part d’aquest procés nou de
lluita pel canvi social i econòmic. Des
de baix, a partir del nostre treball que,
HQGH¿QLWLYDpVHOQRVWre capital.
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Per una democràcia real:
desobediència
Jordi Martí Font

A

l’Estat espanyol el poder sempre
ha estat en mans d’incapaços.
No vull dir que els capaços siguin millors –de fet, són molt pitjors perquè
són més difícils de combatre- però en
aquests andurrials ha estat la incapacitat personal, organitzativa i humana
s’ha traduït, massa sovint, en més
i més poder. I aquest poder, és clar,
s’ha exercit despòticament, per i amb
incapacitat manifesta. Alguns s’han
posat un vernís democràtic, altres de

color de rosa però en tocar poder els
qui el tocaven estaven ja predisposats
a manar “por pelotas”, i amb piloWHV«GHJRPDGHVGHO33¿QVD,&9
Per això no ens va estranyar
l’advertència de la Junta Electoral
&HQWUDOGDYDQWHOGHVD¿DPHQWTXHVH
suposa que suposen les acampades en
demanada de democràcia real que van
VRWUDJDUODSDUW¿QDOGHODFDPSDQ\D
electoral, antidemocràtica com totes
OHVIHWHV¿QVDUD8QLQFtVHOSRGHUpV
antidemocràtic per naturalesa, no per
qui el tingui, i gestionar-lo no només
cansa sinó que bàsicament absorbeix
voluntats, per tant apropar-s’hi des de

la llibertat crec que només es pot fer
per destruir-lo, ja sigui combatentlo més encara, o ja sigui intentant
dissoldre’l.
En cada una d’aquestes expressions
GH GHVSRWLVPH QR LOOXVWUDW SHUz Vt
profundament violent és on els moviments socials no subjectes a cap interès partidista s’han mostrat amb les
seves millors formes, no només plantant cara al poder sinó també qüestionant-lo i en alguns casos dissolent-lo.
I aquí vull parlar de l’enfrontament
al cop d’estat al 1936 i la revolució
que aquest enfrontament va possibilitar, i del no a la guerra d’ara fa deu

anys. En un cas i en l’altre les coses
van anar de formes molt diferents. En
el primer cas el poder es va dissoldre
i en el segon el poder es va rentar la
cara i ha acabat treient-se les caretes
que es va posar tant al Principat de
Catalunya com a tot l’Estat amb les
polítiques més de dretes i contra les
persones de què eren capaços. I que
les retallades de serveis i drets bàsics
les facin els qui es diuen d’esquerres
o els cop de porra els donin policies
demòcrates no fa avançar res més que
la ràbia i la indignació.
Davant de les assemblees populars
que ara omplen les places de les nos-

tres ciutats cal expressar el nostre més
absolut respecte i suport; i davant les
provocacions de la Junta Electoral
Central vam mostrar el nostre més
absolut rebuig, desobeint i demanat
a qui mana que deixi de manar i es
pregunti d’una vegada per totes quin
és el seu paper en aquesta història.
Si algun d’aquests organismes de la
democràcia burgesa el que vol és democràcia, que es dissolgui i baixi a la
plaça. I abans, que dissolgui els que
ens volen dissoldre a cops de porra i
que no poden pensar perquè només
obeeixen ordres. Ara i sempre, toca
desobeir.

Moviment espontani o resultat d’una feina constant?
Oxitocina (Palma)

N

o estic d’acord amb això que
es diu que aquest moviment
ha sorgit de manera instantània i
espontània; des que es varen posar
en marxa les primeres mesures anticrisis preses pel govern socialista, a dictat dels mandats europeus,
començaren a sorgir petits grups
conscienciats de denúncia que feien
accions de protesta molt creatives
(ballar sevillanes dins un banc, simulació de venda de treballadors
com si fossin ninots, mítings a les
places demanant «el consum en
massa», etc.), en un intent de fer
despertar els ciutadans acomodats
davant els seus televisors; aquestes
accions es difonien desprès a través
del facebook o del twiter per propagar el seu malestar i indignació
davant una societat que viu dominada i acovardida per la confabulació tàcita entre el poder polític,
el poder econòmic i els mitjans de
comunicació.
Igualment, farà ja prop d’un any
sorgí el grup malestar.org a nivell
estatal, aquest grup es presentà de
la mateixa manera que el de Democracia Real Ya, és a dir, com a
gent sense cap tipus de vinculació
a partits polítics i sindicats, gent
molt diversa unida per l’estat de
malestar produït per la situació actual del país i una visió crítica de
les injustícies socials, polítiques i
econòmiques que viu la ciutadania. Aquest grup feia assemblees,
a Palma, a la plaça Espanya (actual
Plaça Islàndia, he, he,...) cada dissabte, repartia fulls informatius sobre
temes antiarmamentístics, en contra
del rescat públic als bancs, en contra de la reforma laboral, en contra
dels privilegis dels polítics, en contra de la llei electoral, etc.; estenien
en terra rotllos de paper on la gent
podia escriure tot allò que els produïa malestar i portaven cartolines
amb consignes.
$TXHVWVJUXSVHVWDYHQDOD¿HVWDblint les bases del 15-M i penso que
s’ha de tenir molt en compte el seu
treball, el seu esforç i la seva dediJuny de 2011

cació a l’hora d’analitzar el moviment dels «indignats».
Potser, el desencadenant va ser la
proximitat de les eleccions generals
d’ajuntaments i comunitats autònomes, la manifestació convocada
pel moviment DRY; la gent es dona
compte que aquestes eleccions, tal
i com esta instaurada la «democràcia», no resolen res; la llei electoUDO FRQ¿WDGD SHOV JUDQV SDUWLWV QR
dona pas a la gran diversitat social
i política dels ciutadans i les grans
empreses i els bancs, garants de les
campanyes electorals, es converteixen en els vertaders dirigents polítics.
Tot això junt a l’intent de desallotjament per la força de
O¶©DFDPSDGDVROªVHUYtG¶DOOLFLHQWL
revifa a la resta grups en tot l’Estat;
la Spanishrevolution està en marxa
i és recolzada per un gran nombre
de ciutats d’arreu del món.
De totes maneres es pot dir que la
resposta massiva dels ciutadans ha
estat sorprenent, als joves, primers
instigadors de la revolta, els han
recolzat persones adultes i majors
fartes de que els polítics, banquers
LHPSUHVDULVPLWMDQoDQWODIDOOjFLD
d’una «democràcia representativa»,
els prenguin el pèl i no els tinguin,
en cap moment, en consideració a
l’hora d’establir les seves polítiques.
La crisi generada per l’ambició
insaciable d’uns quants la paguen
els ciutadans més indefensos, i
aquests, reunits a les places saben
que ja és hora de demanar responsabilitats. Hi ha moltes diferències
ideològiques i múltiples maneres de
veure el món entre els participants
d’aquesta revolució, però tots tenen
un punt d’encontre: estan farts de
ser titelles en mans dels polítics i
farts de pagar els festins dels especuladors. Aquesta és la seva força:
la indignació i la ràbia.
Desprès de la cimera del G-8, el
Sr. Sarkozy, no sé si en aquesta
ocasió anava borratxo o ebri, deia
que comprenia les revoltes d’Egipte
i Tunísia perquè vivien en països
dictatorials, però que no entenia
als joves espanyols que tenien una

democràcia ben instaurada... Com
potser que no entengui? No coneixen sobradament, ell i la resta de
«capos» mundials, la situació política i econòmica de l’Estat espanyol? No saben que en aquest país,
en els darrers anys, s’han congelat
les pensions; s’ha rebaixat el 5%
del sou als funcionaris; s’ha posat
en marxa una reforma laboral feresta; hi ha prop de 5 milions persones sense treball; el 50% dels joves
estan a l’atur; la gent s’ha d’anar a
viure al carrer per no poder pagar
les hipoteques i, per més INRI, no
es desprenen del deute; els bancs,
principals responsables de la crisi,
han estat rescatats amb doblers públics; els polítics que cessen en els
seus càrrecs o gaudeixin de sous
vitalicis o tenen el doble de temps
de prestació per atur, apart de que
no tenen cap límit per continuar cobrant altres tipus de salaris públics,
etc. Quina gràcia, democràcia diu,
quina barra tenen.
A l’acampada de la Plaça d’Islàndia
la gent s’ha organitzat en grups
de treball que no aturen de créixer: informació, acció, continguts,
coordinació, alimentació, nete-

ja, infraestructures, dinamització
d’assemblees, formació (universitat
lliure), jubilats, ludoteca, biblioteca, comissió de lo social, difusió i
premsa, intercanvi, barris i pobles,
ràdio, etc.
Totes les decisions es prenen de
manera assembleària. Els ciutadans estan donant una bona lliçó
d’organització i la implicació de
la gent és igualment encoratjadora.
Cada dia es reben moltíssimes ajudes i aportacions de tota mena: doblers, aliments, parament de cuina,
aparells electrònics, televisors, mobiliari, matalassos, tendals, vàters
portàtils... També sorprèn que a
l’hora de fer compres en petits comerços, moltes vegades, els amos
no cobren el compte; els artistes i
LQWHOOHFWXDOV V¶RIHUHL[HQ SHU IHU
aportar el que millor saben fer; i la
gent participa d’una manera o una
altra en l’organització del campament. En poc més d’una setmana
s’ha creat tot un nou món solidari,
que reconeix el dret a la diversitat
i dona vida als valors humans i ambientals per damunt dels imperatius
polítics i econòmics, tot allò aborGDWGHPDQHUDSDFt¿FD

L’acampada de Barcelona, com a
conseqüència de l’intent de desallotjament, ha estat el punt de mira de
tot el moviment, i de nou ens donen
una bona lliçó, no ha fet falta que
ningú des de fora els digués el que
s’havia de fer; reunits a l’assemblea
varen decidir llevar del mig tot el
que pogués ser utilitzar com arma
i han organitzat un escut humà de
FDUDDXQSRVVLEOHFRQÀLFWHDPEHOV
seguidors blaugranes. Moltes vegades pensem que es necessita una
autoritat superior per imposar mesures d’ordre, aquí ha quedat clar
que les persones tenim capacitat su¿FLHQWSHURUJDQLW]DUQRVLUHVROGUH
HOVQRVWUHVSURSLVFRQÀLFWHV
Personalment, he sentit el moviment amb la mateixa intensitat que
un enamorament, l’emoció és molt
intensa; i com un enamorat defensa
la persona objecte del seu amor, així
defenso jo «els indignats». Considero que aquest moviment mereix
el recolzament de tothom, recolzament a nivell individual, com a
ciutadans indignats. El seu futur és
incert, però està a les mans de tots
nosaltres que tingui més o menys
èxit.
5

TREBALL-ECONOMIA

Cal mobilitzar-se
Amb l’excusa de la crisi econòmica es procedeix
per la defensa dels
a retallar aspectes fonamentals per la qualitat de drets socials
serveis tan esencials com la sanitat i l’educació

Contra
l’escanyament
dels serveis
públics

Manifestacions a
Barcelona el 14-M
contra les retallades

Federacions d’Ensenyament,
Sanitat i Administració
Pública de CGT Catalunya

N

o van caldre 100 dies, per ferse evidents les línies mestres
del Govern de CiU respecte els serveis públics. Amb l’excusa de la crisi
econòmica (per fer surar i privatitzar
les caixes d’estalvis i per suprimir els
impostos dels mes rics si que n’hi ha
diners) es procedeix a retallar aspectes
fonamentals per la qualitat de serveis tan
esencials com la sanitat i l’educació.
El sistema sanitari de Catalunya patirà
una retallada en el pressupost al voltant
d’un 10%. i que suposarà una disminució important de l’activitat sanitària amb
un augment encara més gran de les llistes de espera. No podem permetre que
s’apliquin mesures restrictives que afecten tant a la població com als treballadors de la salut com:
 5HGXFFLy G¶XQ  GH OHV SODQWLOOHV
acomiadaments.
 1R VXEVWLWXLU OHV DEVqQFLHV L UHSDUWLment de la càrrega de treball entre la resta de personal.
5HGXFFLyG¶XQGHODPDVVDVDODULDO
que se sumaria al ja descomptat l’any
passat.
9HQGDG¶DFWLXVDHQWLWDWVSULYDGHV H[ternalitzar serveis) per llogar-los després.
9HQGDGHSDWULPRQL HGL¿FLV SHUOORJDU
los després.
5HGXFFLyG¶XQHQLQYHUVLRQV REUD
nova i manteniment d’equipaments).
1RYDUHGXFFLyWDULIHV DPEUHSHUFXVVLy
a massa salarial i activitat dels centres).
Pel que fa al sistema educatiu es pretén fer front a l’augment de més de
12.000 nous alumnes pel nou curs
escolar amb la mateixa plantilla. A
més a més les continues retallades a
que esta sotmès l’ensenyament públic
afecten a elements essencials pel funcionament dels centres com ara:
 0DQFD WRWDO GH FREHUWXUD GH OHV VXEVtitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del personal laboral, conserges i
administratius.
3DUDOLW]DFLyGHOHVQRYHVFRQVWUXFFLRQV
de centres, dels instituts-escola i manteniment d’escoles en barracots.
6XSUHVVLyGHOSURJUDPDG¶LQIRUPDWLW]DFLy
i digitalització de les aules.
 5HGXFFLy GHO SUHVVXSRVW SHO IXQcionament dels centres entre un 20%
i un 35%, que compromet el normal
funcionament dels centres i pot afectar greument llocs de treball directes o
indirectes especialment al personal de
neteja, en secundària.
 5HGXFFLy GH O¶RIHUWD GH SODFHV
d’oposicions de secundària a una tercera part de les previstes.
Però a més a més, aquestes retallades
no afecten a les subvencions als centres
privats. El Govern actual, prioritzant
els seus interessos polítics i exagerant
OHVGL¿FXOWDWV¿QDQFHUHVGHOD*HQHUDOLWDWMXVWL¿FDOHVUHWDOODGHVVRFLDOVDPE
l’únic objectiu de deteriorar els serveis
S~EOLFVHQEHQH¿FLGHOVSULYDWV
Cal fer front a aquesta situació. La
CGT crida a mobilitzar-se per la defensa dels drets socials i per dir NO a
les retallades dels serveis públics.
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E

l dissabte 14 de maig desenes
milers de persones van sortir al
carrer a protestar contra les retallades als serveis públics del govern de
CiU. Més enllà de la convocatòria
feta per CCOO i UGT i entitats soFLDOV D¿QV OD FULGD GLIHUHQFLDGD GH
la CGT, la CNT-AIT, la COS i moviments socials anticapitalistes, que
va agrupar també diversos milers de
persones, va afegir també el rebuig a
la reforma laboral i de les pensions
i el compromís a no negociar cap tipus de retallada de drets.
El clam popular en contra les retallades a sanitat, a l’ensenyament i als
serveis públics en general va prendre els carrers del centre de Barce-

lona el 14 de maig. La convocatòria
de CCOO i UGT, amb la presència
de SATSE, USTEC, CATAC i altres
sindicats i associacions va agrupar
unes 50.000 persones tot posant
èmfasi en la crítica a les retallades
de l’actual govern de la Generalitat i
en l’exigència d’un procés de negociació amb els grans sindicats.
Apartada dels grans titulars dels mitjans de comunicació, el sindicalisme combatiu que el 27 de gener va
sortir al carrer a lluitar decididament
contra la reforma de les pensions, va
fer la seva pròpia manifestació, amb
un inici a la Pça. Urquinaona (l’altra
convocatòria es feia a Pça. Catalun\D LXQ¿QDOGDYDQWGHO3DUODPHQW
Aquesta convocatòria de la CGT
de Catalunya, CNT-AIT i COS va
agrupar també a diversos milers de

persones. A part de mestres i professors/es, va destacar la presència de
treballadors/es de centres hospitalaris en lluita (Clínic, Bellvitge, Vall
d’Hebrón, Hospital de Terrassa, Sant
Pau, l’Esperança, etc.). A l’inici de
la manifestació un primer moment
hi va haver certs moments de tensió
davant la decisió de CCOO i UGT
G¶DYDQoDU OD VHYD FDSoDOHUD ¿QV D
9LD /DLHWDQD D O¶DOoDGD GH O¶HGL¿FL
GH/D&DL[DD¿G¶HYLWDUTXHODPDnifestació alternativa pogués iniciar
el seu recorregut. No obstant, la
marxa combativa va poder arrencar
i, des de Via Laietana amb Princesa,
avançar cap el Parlament de Catalunya.
Cap a les 13 h. la manifestació de
CGT de Catalunya, CNT-AIT, COS
i moviments socials arribava davant
del Parlament. Prèviament havia
omplert amb més de 2.000 persones

tot el carrer Princesa, de tal manera
que quan la capçalera arribava a la
cantonada amb el carrer Comerç, encara hi havia gent que girava a Princesa amb Via Laietana. Un cop al
Parlament es van afegir a la concenWUDFLy ¿QDO D¿OLDWVGHV GH &*7 TXH
havien assistit a la marxa principal
amb els diferents instituts i escoles.
També s’hi van incorporar simpatitzants de IAC i SATSE però, sobretot,
treballadors/es d’hospitals, escoles,
associacions de pares i mares, etc. La
concentració va anar creixent a més
de 4.000 persones que, davant del
Parlament, van anar assenyalant les
mentides de la classe política actual
en gestionar una crisi a favor dels interessos del capital. També hi va haver crides a no negociar cap retallada,
a defensar el treball en el sector públi
i en contra les dinàmiques pactistes
de CCOO i UGT.

Fe d’errades crònica 1r Maig 2011
A la crònica dels actes del 1r de Maig
publicada al núm. 128 del Catalunya-Papers ens vam “menjar” una
part del text, la crònica de la manifestació de la tarda a Barcelona es
quedava tallada a la meitat, i a la
crònica de la manifestació de Lleida
li faltava el començament. Aquí van
completes les dues cròniques, com a
UHFWL¿FDFió de l’error comès.

Per la tarda es va fer a Barcelona
la manifestació alternativa unitària
1r de maig. Unes 5000 persoQHV GH FROOHFWLXV DQWLFDSLWDOLVWHV
d’esquerra independentista, llibertaris, moviments socials, i sindicats
combatius es van manifestar per Barcelona contra les retallades socials
sota el lema “Ara ens toca a nosaltres”.

La manifestació va partir dels Jardinets de Gràcia i va recórrer la part alta
de la ciutat, on es van fer accions
davant els domicilis del president
de la Generalitat i de Fèlix Millet,
i també davant la seu del Departament d’Ensenyament i l’Hospital
Clínic, on es va acabar amb la lectura del manifest unitari i la secció
sindical de CGT va desplegar una
pancarta.
Durant tot el recorregut els manifestants van cridar consignes denunciant
la banca, les grans empreses i els polítics al seu servei, així com les polítiques de precarietat i de retallades
socials que s’apliquen en el seu bene¿FL/DGHQ~QFLDWDPEpHVYDGLULJLU
contra els sindicats “majoritaris” per
la seva política desmobilitzadora i de
complicitat directa en les retallades

de drets. Pintades i accions contra
entitats bancàries i vinculades amb el
capitalisme van sovintejar durant tot
el recorregut
La manifestació va comptar amb la
presència de nombroses organitzaFLRQV L FROOHFWLXV WDQW GH O¶HVTXHUUD
anticapitalista com de la sindical, així
com amb moviments socials (immiJUDQWV KDELWDWJH«  L FROOHFWLXV GH
treballadors/es en lluita, com els de
Telefònica i Sanitat. La presència de
la CGT va estar formada per alguns
centenars de manifestants escampats
pel mig de la manifestació, pertanyents a diverses federacions, sindicats i seccions sindicals, amb especial rellevància de les companyes de
sanitat.
$O¿QDOGHODPDQLIHVWDFLyHVYDQSURduïr diversos incidents i la interven-

ció repressiva de la policia va acabar
amb una quinzena de detingudes.

Lleida
Al voltant d’un centenar de persones
va participar a la manifestació convocada per la CGT de Lleida pel 1r de
Maig. En el recorregut es va fer palesa la posició contraria al pactisme de
les organitzacions que es diuen majoritàries i es va desplegar una panFDUWD HQ XQ GHO HGL¿FLV GHO WUDMHFWH
“CCOO i UGT traïdors. Tothom ho
pensa, nosaltres ho diem”.
La manifestació va acabar amb parlaments del Secretari General de la
CGT de Catalunya Bruno Valtueña i
del Secretari General de la F. I. de la
CGT de Lleida Luis A. García.
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Aturem les retallades
als serveis públics
i les pensions
SP CGT Catalunya

L

es agressions als drets de les
persones continuen sense aturador. Des de fa 3 anys les polítiques
que dicten la Unió Europea, sota el
designi del Banc Mundial (BM), el
Fons Monetari Internacional (FMI) i
el Banc Europeu (BE), són submisament aplicades pel govern de l’Estat
espanyol i, a Catalunya, primer pel
tripartit, i ara per CiU.
Mentre que amb diner públic (més de
150.000 milions d’euros) s’han saneMDW HOV FRPSWHV GH OHV HQWLWDWV ¿QDQceres, que han sigut les causants de
la descapitalització bancària (la mal
anomenada crisi), s’han anat aplicant
successivament mesures per abaratir
l’acomiadament dels i les treballadores, per retallar les pensions, d’altres
SHU DXJPHQWDU ¿QV HOV  DQ\V HO
temps de treball, per la reducció general dels salaris,tot provocant que per-

dem poder adquisitiu i drets socials.
En canvi les rendes més altes s’han
YLVWSURWHJLGHVDPESROtWLTXHV¿VFDOV
que les afavoreixen i encara pretenen
eliminar l’impost de successions.
Això és la llegenda de Robin Hood
a l’inrevés, l’hi roben al pobre per
donar-li-ho als rics. Actualment les
rendes del treball, és a dir, les de la
majoria de la població són les que
més aporten a les arques de l’Estat.
$OKRUD HOV EHQH¿FLV GH OHV WUDQVQDcionals i bancs augmenten. L’actual
model d’introducció de les noves
teconologies i l’avarícia de la classe
HPSUHVDULDO DPE OD FROODERUDFLy GH
polítics institucionals i els sindicats
FROODERUDFLRQLVWHV&&22L8*7SURvoquen que a Catalunya l’atur quasi
arriba a les 700.000 persones, sent les
més perjudicades les dones i el jovent.
Les hipoteques no es poden pagar i els
desnonaments superen els 230.000 a
l’Estat espanyol. La injustícia continua sent implacable amb els que han
perdut la feina i el drama de la pèrdua

d’ocupació de l’habitatge propi cau
sobre milers de ciutadans i ciutadanes.
La dèbil resposta sindical, dels que
ostenten la major representativitat, els
GHODWDFRPFROODERUDGRUVGHOVLVWHPD
que està generant la pobresa a més de
8 milions de persones a tot l’Estat.
3URYD GH OD VHXD FROODERUDFLy VyQ
el darrer pacte social i el pacte de les
pensions que signaren amb empresaris i governs amb el vist-i-plau de la
majoria del Parlament espanyol, així
com la tèbia resposta a l’anterior reforma laboral.
Ara, a Catalunya, la dreta embravida pretén prendre les regnes i retallar els drets en sanitat, en educació
i en d’altres serveis públics, un avanç
social que tants anys ens han costat aconseguir. Sense cap escrúpol
ens volen robar el més elemental en
la vida de l’ésser humà, la salut. En
efecte, l’eliminació d’intervencions
quirúrgiques i llits hospitalaris afectarà negativament a l’atenció dels
malalts. Segurament eixes persones

que han decidit aplicar aquestes mesures tindran la seua mútua privada.
És clar que no els importa la salut de
la majoria de la ciutadania, amb la
seva miserable demagògia ens volen
fer passar bou per bèstia grossa.
Però nosaltres diem que ja n’hi ha
prou! Els ciutadans i ciutadanes de

Catalunya no tolerarem més abusos.
Volem justícia social. Per això ens
adrecem a vosaltres per exercir un
dels nostres drets, i en llibertat mobilitzar-nos al carrer contra les retallades socials i contra les mesures que
estan promovent el govern estatal i
l’autonòmic.

La lluita contra les retallades, la lluita de tots i totes
Secretaries d’acció social,
gènere i d’acció sindical de la
CGT de Catalunya

L

es darreres setmanes els i les
treballadores de diversos sectors
públics, especialment de la sanitat i
en menor mesura de l’ensenyament,
han iniciat lluites als centres de treball i als carrers contra les retallades
que els governs català i espanyol estan duent a terme. Aquestes retallades, que ja venen de l’anterior tripartit, afecten a drets socials tant bàsics
com el de la sanitat i l’educació, i
també a molts d’altres serveis socials: ajuts a les persones grans, assistència social, etc. Les retallades
als serveis socials, que ara a Catalunya està promovent el Govern de CiU,
són les que promouen les grans instàncies del capitalisme internacional,
com la UE i el FMI, i segueixen les
seves recomanacions. Suposen una
nova escalada en els atacs que la població treballadora estem patint des
de fa anys, en especial des de l’inici
de la denominada crisi l’any 2008.
En aquest escrit volem donar alguns
arguments per a que tots i totes les
D¿OLDGHV GH OD &*7 SUHQJXHP XQ
compromís ben actiu en les actuals
lluites contra les retallades:
* Les retallades als serveis públics suposaran grans quantitats
d’acomiadaments, a hospitals, escoles, universitats, etc. Molts d’aquests
acomiadaments no seran gaire públics perquè afectaran a persones
que porten anys enllaçant contractes
precaris i sovint les direccions de
Juny de 2011

les empreses no els consideren de
la plantilla. Aquesta pèrdua de llocs
de treball afectarà especialment a
les dones, que són prop del 80% de
les treballadores del sector públic.
Per tant, es produirà un augment de
l’atur en els sectors més vulnerables:
joves amb contractes temporals i dones.
* Les retallades als serveis públics
suposen un atac als treballadors del
sector públic, doncs comporten un
empitjorament de les seves condicions laborals: allargament de jornades, increment dels ritmes de treball
(en suprimir-se les places de reforç,
per exemple), reduccions de sou, estancament de les vies de promoció,
etc.
* Junt a les retallades s’estan imposant models gerencials / empresarials de gestió d’hospitals, escoles, universitats, de la cultura, de
l’associacionisme, assistencials…
Tot això ja fa anys que CGT ho denuncien i respon a una concepció exclusivament en termes de rendibilitat
econòmica dels serveis socials, una
rendibilitat que lucra les empreses
privades. La sanitat i l’ensenyament
són un servei social per a tothom, i
no un negoci privat de la mateixa minoria que ens explota en els centres
de treball.
* Les retallades a ensenyament (des
GHSUHHVFRODU¿QVDOHVXQLYHUVLWDWV 
i a la sanitat limitaran el dret d’accés
de la classe treballadora a uns serveis públics que han de ser universals, obligant a recórrer a l’oferta
SULYDGDSHUDFREULUHOVGq¿FLWVHQHO
sector públic. Ens estan prenent, una

altra vegada, drets que hem tardat
molts anys i ens han costat moltes
lluites poder guanyar. Les retallades
socials continuen el camí obert per
les successives reformes laborals o
el vergonyós pacte de les pensions.
* La destrucció de la sanitat pública i
d’altres serveis socials públics s’està
fent amb l’excusa de la crisi i de que
l’administració no té diners. Però alhora, la mateixa administració està
augmentant les subvencions cap a
les empreses privades de sanitat i
de serveis públics (residències ge-

riàtriques, etc) dedicant més diners
als concerts. El mateix passa amb
l’ensenyament.
* La destrucció dels serveis socials
s’està produint quan l’Estat Espanyol es troba a la cua de la Unió Europea dels 15 en despeses socials.
Aquestes mesures, per tant, contriEXLUDQ D LQFUHPHQWDU HO Gq¿FLW TXH
patim. Això és, a més, un fet especialment preocupant quan els nostres
serveis sanitaris i educatius es troben
saturats: llargues llistes d’espera,
manca d’escoles bressol, i un llarg

etcètera.
* L’atac als serveis socials pot suposar una nova sobrecàrrega a les
dones, qui generalment assumeixen
molt més que els homes les tasques
de cura d’infants i gent gran. Això
allargarà la doble jornada laboral de
PROWHVGRQHVRVLPSOHPHQWHOVGL¿cultarà l’accés al mercat laboral.
Aquests arguments ens han
d’estimular per a participar activament a les mobilitzacions sindicals
i socials que s’estan duent a terme
arreu del país.
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Hi havia una
vegada...
Pepe Berlanga

Érase una vez / un lobito bueno / al
que maltrataban / todos los corderos.
Aquestes últimes setmanes hem estat testimonis com llops amb pell
d’anyell han fabulat sobre futurs
paradisos, deien que eren necessaris
davant la pèrdua d’identitat i que, incontestablement, només ells estarien
en condicions de corregir. Tan destarotats excessos s’han desencadenat
per la desviació que alguns elements
estaven imprimint a l’organització,
WDQ VROV GH ¿FWtFLHV L DOKRUD IDOVHV
TXDOL¿FDFLRQV SRGHQ VHU FRQVLGHUDdes aquestes inexactes derives, de
mal intencionats i interessats han
GHVHUTXDOL¿FDGHVDTXHVWHVDSUHFLDcions.
Que algú pretengui arrogarse l’única
capacitat d’encarrilar l’esdevenir
d’aquest sindicat tan sols manifesta la seva malaltissa ceguesa, gestos més pròxims a estats visionaris que a una anàlisi temperada de
l’entorn i versat sobre la realitat de
l’anarcosindicalisme, de la pràctica
exercida pels nostres ambaixadors en
les empreses i molt apartat del context en el qual hem de desenvolupar
la nostra acció.
Y había también / un príncipe malo, /
una bruja hermosa / y un pirata honrado.
Una altra de les tesis defensades ha
pivotat sobre la penúria de suport a
qui gestionen la nostra organització,
resultat d’un congrés en el qual van
collir escassos suports. D’entrada
seria congruent recordar que van ser
els únics que van estar disposats a
assumir tan magna responsabilitat,
mentre que els avui tan crítics van
ser incapaços de presentar una alternativa que garantís els suports necessari que els permetrien administrar
les nostres activitats.
Això sí, les seves capacitats per a
gestionar són inqüestionables i la
seva honorabilitat està a prova de
qualsevol dubte. Comprensiblement
no esmenten la seva funesta actuació
GDYDQW XQ FRQÀLFWH TXH SRUWD HQquistat des de fa mesos en un “dels
seus sindicats”. No és necessari
donar massa pistes referent a això,
tan sols unes pinzellades: emparen
impúdicament actuacions fraudulentes, tant sindicals com econòmiques,
però com “els afectats” formen part
del “seu entorn”, no tenen el mínim
interès en redreçar-lo ni pretenen solucionar-lo, preferint la desaparició
del sindicat abans que reconèixer els
seus errors. Todas estas cosas / había una vez. / Cuando yo soñaba / un
mundo al revés.
Recapacitant sobre els esdeveniments referits em van venir a la
memòria els versos de José Agustín
Goytisolo, a pesar del temps transcorregut semblen una premonició i
escrits per a referir-se a l’estat actual
de la nostra organització. Com diria
el poeta: Érase una vez... una gran
familia a la que le maravillaba reír,
a la que le hechizaba que le contaran cuentos, a la que le embelesaba
vivir...
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Manifestacions a
diverses ciutats contra
les retallades
Redacció

Mataró
La manifestació del 8 de maig “Contra les retallades, per uns serveis
públics de qualitat” celebrada a
Mataró va aplegar entre 250 i 300
persones.
La convocatòria per part de la Plataforma Unitària pel Repartiment
del Treball i la Riquesa es va fer a
instàncies de la Federació Comarcal
de CGT al Maresme i amb el suport
de la CGT de Catalunya.
La manifestació va transcórrer pels
carrers del centre de Mataró enmig d’un ambient reivindicatiu.
/¶DVVLVWqQFLD G¶D¿OLDWVGHV GH OD
CGT va ser molt nombrosa. També
hi van ser presents treballadors/es
de l’Hospital de Mataró, així com
companys d’altres organitzacions
sindicals, socials i polítiques.
La manifestació era la primera en
molts anys que el sindicalisme alternatiu i l’esquerra alternativa protagonitzava en solitari a Mataró. Ja
el dia 5 de maig s’havia fet una concentració com a prèvia a la manifestació del diumenge.

Sabadell
El 12 de maig es van manifestar més
de 1000 persones pels carrers de Sabadell. Organitzada per la Plataforma sabadellenca per la sanitat pública, van participar-hi treballadors/es
de Taulí, la FAVB, sindicats i partits, ajuntant-se més de 1000 persones. CGT Sabadell va participar al
FRVWDWG¶DOWUHVFROOHFWLXVDOWHUQDWLXV
amb consignes en contra de CiU i
del tripartitt per les retallades quan
JRYHUQDYHQ$O¿QDOGHODPDQLIHV-

tació, mentre es dissolia, van arribar
dues furgonetes d’antidisturbis dels
Mossos al costat de diversos cotxes
patrulla i policia secreta, demanant
la documentació i a retenint només
als membres i simpatitzants de CGT
que duien adhesius i banderes, mentre es deixava passar sense cap problema a membres de CCOO, UGT
o de partits polítics. Se’ls va retenir
durant una hora a una vintena de
persones de CGT que van participar
en la manifestació. Després se’ls va
deixar marxar a tots/es multant a un
D¿OLDWGH&*7SHUSRVDUXQDGKHVLX
Des de la Federació Local de Sabadell es van denunciar aquests fets,
recordant que seguiran treballant
per la defensa dels treballadors/es i
dels serveis públics.

Tarragona
Èxit de la manifestació contra les
retallades que es va portar a terme
a Tarragona la tarda del 12 de maig,
convocada per la Plataforma per la
Defensa dels Drets Públics. Més de
5000 persones van sortir al carrer per
a dir que ja n’hi ha prou. Els carrers
de la ciutat de Tarragona van quedar
petits per encabir els ciutadans i ciutadanes que es van manifestar sota el
lema ’Prou retallades’. La mobilització va comptar amb el suport d’una
quarantena d’entitats de la ciutat, va
mostrar clarament el rebuig a les retallades previstes pel govern d’Artur
Mas. La manifestació va recórrer els
FDUUHUVPpV FqQWULFVGH ODFLXWDW¿QV
arribar a la Delegació del Govern de
la Generalita. Per evitar la instrumentalització de la marxa, l’organització
va denegar les adhesions de les formacions polítiques, i cap candidat va
encapçalar la manifestació.
Per altra banda, veïns dels barris de
Ponent havien sortit a les 18:30h de

la rotonda de la N-340 de Campclar, i
un altre grup de gent es van afegir a la
manifestació provinents del barri de
Sant Pere i Sant Pau, per donar suport
als sectors de la sanitat i l’educació
en contra de les retallades.

Vallès Oriental
La CGT del Vallès Oriental va participar en les mobilitzacions contra les
retallades en sanitat i educació que la
dreta més rància i neoliberal està portant a terme.
La CGT va participar el dia 11 de
maig en una concentració convocada
pel comitè d’empresa de l’Hospital
de Granollers, i també en la convocatòria del 12 de maig a Mollet de
la Plataforma per la Sanitat Pública
del Baix Vallès, recolçada per diverses associacions de veïns/es, partits i
sindicats.

Lleida
Un miler de persones es van manifestar a Lleida el 18 de maig contra les
retallades socials i sanitàries que està
duent a terme el Govern i la gestió
que s’està fent de la crisi econòmica.
La protesta, convocada per la Federació d’associacions de veïns de Lleida
(FAVLL), es va iniciar a a la plaça
5LFDUG 9LxHV L YD ¿QDOLW]DU GDYDQW
de la delegació del Govern a Lleida.
L’acte també va rebre el suport de
més d’una vuitantena d’entitats socials, sindicats, partits polítics i personal docent i sanitari, sota el lema
’Prou retallades! Els nostres drets no
es toquen!’.
Per altra banda, els diferents sindicats
del sector van convocar el 25 de maig
concentracions en tots els CAP de
Lleida i província, així com consultoris locals.

Reus
Més de 250 treballadors dels centres
d’assistència primària de la ciutat, de
l’hospital de Sant Joan, de l’Institut
Pere Mata i del sanatori Villablan-

ca, es van concentrar el 4 de maig
al migdia per mostrar, de nou, el seu
rebuig a les retallades en Salut realitzades pel Govern de la Generalitat. Amb crits de ’Boi dimissió’, els
manifestants es van desplaçar des
GHO &$3 6DQW 3HUH ¿QV OD SODoD GHO
Mercadal. A la concentració, hi van
assistir representants de diversos sindicats, entre ells la CGT.

Mobilitzacions als
hospitals
Segueixen
les
concentracions,
acampades, tancades i mobilitzacions a diversos hospitals, amb una
presència destacada de la CGT: Viladecans, Vall d’Hebron, Bellvitge,
Clínic, Consorci Sanitari de Terrassa, Joan XXIII de Tarragona, Pius de
Valls, ...

Mobilitzacions
al sector de
l’ensenyament
Els dies 26 de maig i 2 de juny a la
UAB es van fer cassolades des de la
Pl. Cívica cap al Rectorat per protestar per les retallades previstes a la
universitat.
El 26 de maig la Plataforma Unitària
en Defensa de la Universitat Pública va convocar una concentració a
la plaça Sant Jaume de Barcelona.
La PUDUP és una plataforma plural amb representació de tots els
sindicats de professors, organitzacions estudiantils, personal del PAS
i persones a títol individual, que
defensen que l’educació pública és
un dret i una necessitat social, no un
privilegi.
El 8 de juny CGT i altres sindicats
del sector de l’ensenyament van convocar una concentració contra les retallades de recursos i de professorat
del Departament d’Ensenyament a
la plaça Sant Jaume de Barcelona. A
la convocatòria també es van afegir
sindicats d’estudiants i la Plataforma
en defensa de la Universitat pública.
Juny de 2011
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Situació insostenible
del col·lectiu de
circulació d’Adif
SFF-CGT
www.sff-cgt.org/

N

o és nova la situació per la que
travessa el col.lectiu de circulació després de setze convenis signats
i d’incomptables promeses frustrades
que han portat a la situació actual que
ens sembla, sens dubte, insostenible
pel caire que està prenent en diferents matèries.
Cada vegada que arrenca la negociació d’un conveni o que s’acosten
unes eleccions sindicals, són innumerables les iniciatives que s’obren
per als treballadors de circulació,
des augments salarials molt sucosos
passant pel reconeixement de la responsabilitat que comporta el desenvolupament de les seves funcions,
¿QV¿QVLWRWDFFLRQVGHPRELOLWDWGH
caràcter general.
Tot, fet i fet, es queda en paraules
buides, quan no és per la ineptitud
dels que volen i no poden ni saben,
és per la inoperància conscient dels
que avalen els posicionaments de
l’empresa en contra de les demandes dels treballadors. Així podem
recordar com, a hores d’ara, encara
segueixen sense abordar les anomenades reivindicacions històriques
(nocturnitat-torns-treball en festiusPVD-) sense oblidar-nos de les espeFt¿TXHV KRUHVHQFWFVLFSULPHUHV
variables-no aptes-penositat - etc).
La signatura del I Conveni d’ADIF
va ser una oportunitat perduda per els
que només van perseguir sortir a la
foto de l’acte. No van voler aprofundir en les matèries que preocupaven
als treballadors de circulació i es van
despatxar amb el ja famós i minvat
FRPSOHPHQWHVSHFt¿FDPpVGHYHQ-

dre tot el que ha aconseguit CGT en
PDWqULDGH39'¿QVDDTXHVWPRPHQW
No queda sol en aquestes qüestions la
frustració del col.lectiu, a dia d’avui
hi ha una profunda bretxa en quant a
manca de personal es refereix. Les
accions de mobilitat que s’han promogut en els últims temps s’han emmarcat en la “nyap” provincial amb
constants, reemplaçaments, cessions,
acoblaments irregulars, etc, que han
fet que en l’actualitat els desequilibris de personal estiguin fregant el
col.lapse a algunes dependències, sobre manera en els PM
Tot això avalat pels qui en els seus
comunicats
generals
exigeixen
l’aplicació de la mobilitat a nivell
xarxa, quan en la realitat es fan un
fart de promocionar els concursos
provincials que tants drets conculquen als treballadors.
Aquesta dinàmica es fa inadmissible
quan es comprova com augmenten
els Kilometros / tren regulats per cada

vegada menys personal, el que fa que
les càrregues de treball augmentin exponencialment sense que això es vegi
UHÀHFWLWHQODSURGXFWLYLWDWGHOSHUVRnal responsable d’aquesta regulació.
Els treballadors que ha ingressat en
les dues últimes ofertes públiques
d’ocupació en circulació han estat insu¿FLHQWVQRMDQRPpVSHUO¶HVFjVQRPbre d’ingressos sinó per la gestió que
s’ha dut a terme amb aquest personal.
Els que no s’han promocionat a tècnics, amb tot el seu dret, estan cedits
en PM reemplaçant a MM.II. sense
saber-se molt bé sota quins criteris i
els que han tingut pitjor sort porten
des del seu ingrés sense poder participar en un concurs de trasllat, tot
això gràcies a la trava que suposa la
condició imposada pels que han signat l’IC / C dels dos anys d’antiguitat
per poder participar en processos de
PRELOLWDWJHRJUj¿FD
CGT ve defensant històricament que
el dret que qualsevol treballador té a

ODPRELOLWDWWDQWJHRJUj¿FDFRPIXQcional ha d’anar acompanyat d’una
QRUPD ÀH[LEOH L jJLO GH WDO PDQHUD
que aquesta s’ha de promoure amb la
VX¿FLHQW SHULRGLFLWDW FRP SHU SRGHU
garantir aquest dret.
Per poder abordar aquest greu problema CGT exigeix que s’emprengui
amb la major urgència i la participació del CGE, la promoció d’una acció
general de mobilitat en la qual, amb
ODLGHQWL¿FDFLyGHWRWHVQHFHVVLWDWVHQ
cada dependència, s’aborden concursos de trasllats i ascensos a nivell xarxa possibilitant la participació de tots
i cadascun dels treballadors, que reuneixin els requisits exigibles, d’ADIF
que vulguin participar-hi.
La cronologia s’ha de començar pels
trasllats des dels MM.II (N1-N2-N3,)
passant pels factors de circulació, els
factors autoritzats, els ajudants ferroviaris, i tot aquell treballador que
posseeixi l’habilitació com a responsable de circulació independentment
a la DG a la qual pertanyi, a continuació la fase d’ascens per concloure
amb una nova OEP que cobreixi totes
les vacants que es produeixin en tot el
procés de mobilitat que s’abordi.
CGT ja ha començat a avalar diferents accions mobilitzadores per la
greu manca de personal (comissió
GH FRQÀLFWHV DO & GH 0DGULG  TXH
no seran les últimes, ja que estem en
plena disposició de donar suport a
qualsevol tipus de mobilització que
els treballadors estiguin disposats a
proposar per tal de donar respostes a
la xacra contínua que suposa la manca de personal a l’àrea d’activitat de
circulació (supressió de descansoshores extraordinàries-retard en el
JDXGL GH OHV YDFDQFHVGL¿FXOWDW SHU
gaudir dels dies de conveni, etc.

Els bombers de Barcelona acusen el consistori de
provocar una situació de precarietat i caos
Redacció

E

ls bombers de Barcelona estan
en lluita des de fa més de tres
anys. Demanen a l’Ajuntament que
compleixi els acords sobre les condicions laborals que va signar pel període 2008-2011 i denuncien el que
consideren un rebuig al diàleg i un
tancament en banda del consistori.
El motiu principal de les mobilitzacions és l’incompliment de l’acord
sobre les condicions laborals que
incloia com a clàusula principal
l’equiparació salarial i d’horaris amb
el cos de Bombers de la Generalitat,
fet que suposaria un ingrés mensual
per bomber de 150 € més.
Altres incompliments se centren en
el nombre mínim d’efectius per torn
Juny de 2011

o el nombre de persones en plantilla, ja que se suposa que hi hauria
d’haver 101 bombers per torn, però
el 45% de dies no s’arriba a aquesWD¿WD6LHOVWUHEDOODGRUVHQSODQWLOOD
haurien de ser 732, la plantilla actual
és situa prop de les 500 persones.
Als incompliments de conveni, la
plantilla hi afegeix la retallada salarial del 5% decretada pel govern espanyol el juny de 2010 i la congelació salarial decretada pel 2011.
També critiquen la situació de precarietat a nivell de recursos humans,
PDWHULDOV L SODQL¿FDFLy GHQXQFLDQW
que es deu a una mala gestió de
l’Ajuntament.
Finalment cal destacar el tema de la
repressió. Una de les múltiples protestes portades a terme, en concret la
del passat 2 de febrer, va acabar amb
una batussa amb la Guàrdia Urbana,

IHW TXH O¶$MXQWDPHQW YD DSUR¿WDU
per obrir expedients sancionadors i
denunciar tres bombers, entre ells el
delegat de CGT Jordi Matador.
En els dies previs a les eleccions del

22 de maig, les mobilitzacions es
YDQ LQWHQVL¿FDU DPE FRQFHQWUDFLRQV
els dies que declaraven als jutjats els
treballadors denunciats i una assemblea-manifestació el 20 de maig.

QUI PAGA MANA
La
desorientació
dels sindicats
majoritaris
Vicent Martinez

E

ls sindicats majoritaris (UGT i
CCOO) no tenen estratègia i es
dediquen a cedir cada vegada més a
les pressions dels mercats i de la patronal. No dubte que actuen des de la
bona fe de buscar el “mal menor”, en
un context -no es pot negar- de desPRELOLW]DFLyLGHSqUGXDG¶LQÀXqQFLD
del sindicalisme en la classe treballadora, però, crec, que s’equivoquen
pensant que una actitud menys reinvidicativa que fa perdre drets als
treballadors els farà tenir més seguidors. La meva opinió és que serà a
l’inrevés, aquesta política de cedir
constantment farà que tinguin menys
simpatitzants, ja que els treballadors
deixaran de veure els sindicats com
una eina per millorar les seves condicions laborals i optaran, cada vegada
més, per l’indivualisme. Signar el
retardament de l’edat de jubilació als
67 anys fan que molta gent deixi de
creure en la utilitat de la mobilitzaFLyVRFLDOLFROOHFWLYD(OVPDMRULWDris han optat per un possibilisme que
desmobilitza, perquè empitjora les
condicions laborals i socials.
El sindicalisme és possibilisme, per
essència, però per millorar les condicions laborals i els drets socials, no
per perdre’ls. Ni tan sols les vagues
promogudes per CGT són “revolucionàries”, això si, són més valentes
en les seues demandes i, cedeixen
menys i menys fàcilment, per acumular més força (amb vagues i mobilitzacions) a l’hora de negociar.
Ara els majoritaris estan negociant
de nou que es perdin drets, s’està
debatent sobre negociació colectiva,
i segurament perdrem encara més
drets, per la pressió constant de la
patronal i dels mercats que insisteixen en què els drets socials i laborals
no són sostenibles. I els sindicats en
compte de resistir o promoure un
pensament que rebata els arguments
d’insostenibilitat i mobilitzin la societat, opten per negociar el “mal
menor”: és evident que amb aquesta
estratègia només es pot perdre. Amb
mentalitat de perdedors, no anem enlloc.
El sindicalisme, si vol sobreviure, ha
d’optar per tenir una major presència
pública i que genere mobilització i
consciència, i un discurs alternatiu.
S’ha de tornar a parlar, en veu alta, de
redistribució de la riquesa i de pujar
els impostos a les rendes més altes i
als grans capitals. S’ha d’assenyalar
que és fals que els sistema de pensions sigui insostenible o que cal
deixar sense drets als treballadors
SHUTXHO¶HPSUHVDULUHTXHUHL[PpVÀH[LELOLWDWSHUDFRPSHWLU/DÀH[LELOLWDW
s’assumeix, però s’ha de compensar,
s’han de reconèixer drets. I combatre
la idea que més val un precari que un
aturat: no hem d’aspirar a menys, podem optar per ocupació de qualitat.
I això és un combat ideològic en el
dia a dia en el qual els sindicats han
perdut perquè ni tan sols combaten.
9
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Manifest de la Plataforma
Unitària en Defensa de la
Universitat Pública (PUDUP)
http://reconstruimlapublica.
wordpress.com/

E

l manifest a favor de la universitat pública i contra les retallades
s’ha elaborat des de la Plataforma
Unitària en Defensa de la Universitat
Pública, que ha convocat a una concentració el dia 26 de maig a Pl. Sant
Jaume a les 18:00 h. Aquesta plataforma és plural amb representació de
tots els sindicats de professors, organitzacions estudiantils, personal del
PAS i persones a títol individual.
L’educació pública és un dret i una
necessitat social, no un privilegi.
Com a treballadors i estudiants que
ara mateix estem vivint la transformació política i econòmica de la
Universitat Pública, ens sentim amb
la responsabilitat social de transmetre
a la ciutadania la nostra preocupació.
S’està executant una transformació
estructural de la Universitat que posa
en suspens el dret a l’educació pública de les properes generacions.
Som plenament conscients que el que
estem vivint és una transformació
que afecta tot el Sector Públic i, en
general, model de societat que volem.
Som plenament conscients que la reforma afecta tota l’Educació Pública,
tant a la Universitat com a l’Educació
Primària i Secundària. És la nostra
responsabilitat defensar la Universitat Pública de la qual formem part i
posar en coneixement de tothom que
les reformes afecten no sols els que
ara som a la Universitat sinó els que
hi vindran i els que hi voldrien venir,
en el futur. Cal garantir que les properes generacions tinguin al menys els

mateixos drets d’accedir a una formació pública i de qualitat. Per tot això
exposem:
1.- El canvi de model universitari limita la possibilitat d’accedir als estudis universitaris. En una societat del
coneixement on la formació no només
és requisit indispensable per poder
accedir al mercat laboral sinó també
per al desenvolupament d’una ciutadania crítica, les polítiques universitàries que s’estan aplicant tendeixen
a convertir en un privilegi l’accés a
aquesta formació. És incongruent, i
un greuge irresponsable cap a les proSHUHVJHQHUDFLRQVGL¿FXOWDUO¶DFFpVD
la Universitat quan, en una conjuntura
de crisi econòmica com la que patim,
la formació s’ha assenyalat com un
element fonamental per superar-la i,
alhora, pot ser també una via de transformació de les condicions que han
abocat a aquesta crisi.
2.- La conjuntura econòmica, en la
que s’exigeixen retallades en el sector
públic, s’està fent servir per reduir el
¿QDQoDPHQWS~EOLFGHOD8QLYHUVLWDWL
augmentar el cost dels ensenyaments
per les i els estudiants i les seves famílies.
3.- Les retallades estan precaritzant
les condicions de treball tant del personal docent i investigador com del
d’administració i serveis quan no, directament, provocant el seu acomiaGDPHQW8QFRQWUDFWH¿[LLQGH¿QLWpV
un dret de tot treballador dins i fora de
l’àmbit públic, i no pas un privilegi.
4.- Les conseqüències d’aquesta precarització repercuteixen directament
en la qualitat dels serveis. No es pot
DVSLUDU D OD TXDOLWDW L O¶H[FHOOqQFLD
amb polítiques de precarització laboral i una reducció del nombre de pro-

fessors i de personal d’administració
i serveis.
5.- Aquestes retallades comporten la
pèrdua de molts llocs de treball, no
sols dins la Universitat a tots els nivells, sinó també a les empreses que
hi donen servei i els proveïdors.
6.- Denunciem la manca de transparència en la gestió. Les progressives reformes universitàries han impulsat un model de governança de la
Universitat que hibrida un model empresarial amb el model de gestió pública. Aquesta hibridació s’ha traduït
en una manca de transparència en la
gestió que no es conseqüent amb una
institució de caràcter públic.

7.- Denunciem també les pressions
orientades a la progressiva pèrdua de
control democràtic de les universitats
públiques i del conjunt del sistema
universitari. Pressions que pretenen
minimitzar la participació de la comunitat universitària a favor d’un
sistema jeràrquic dominat per representants del poder empresarial.
8.Davant
d’un
procés
d’internacionalització de les universitats destinat a captar “clients”
d’arreu del món, recordem que la societat catalana té dret a un ús ple de
la llengua pròpia del país, incloent la
seva utilització a tots els nivells de
l’ensenyament superior.

Cal repensar la Universitat Pública, totes i tots volem una Universitat millor. No es tracta de aferrarnos a un model anterior com tampoc
d’acceptar acríticament les reformes
TXHV¶LPSRVHQDPEFULWHULVGHEHQH¿FL
monetari. L’educació no és un negoci, és un dret. Per tal de reconstruir la
Universitat Pública exigim que no se’ns
imposin les reformes sinó que aquestes
siguin fruit de decisions conjuntes que
neixin de la pròpia comunitat universitària i de la societat, i que tinguin preVHQWO¶LQWHUqVFROOHFWLXGHODFLXWDGDQLD
i la funció de la universitat com a servei
d’interès públic.
https://www.facebook.com/uniprecaria

La UAB estudia una àmplia retallada de plantilla
Secció sindical CGT-UAB

L

es retallades previstes afectaran tant a personal docent i
investigador (PDI) com a personal
d’administració i serveis (PAS).
El Pla d’Ajust que està preparant el
UHFWRUDW VXSRVD XQD UHWDOODGD ¿QV D
quatre vegades superior a l’anunciada
en professorat i investigadors.
També es preveuen importants increments en matrícules, per a fer front a
una retallada de 44 milions d’euros
en la subvenció de la Generalitat.
L’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona està
preparant un Pla de Sostenibilitat
UAB 2011-2012 assumint una preYLVLy GH ¿QDQoDPHQW GH OD *HQHUDlitat de Catalunya per a l’any 2011
de 150.508.507 €, que suposa una
retallada de 44.222.737 € respecte
l’aportació prevista. Aquesta disminució de l’aportació de la Generalitat
10

està en la línia d’un descens de més
GHO  HQ HO ¿QDQoDPHQW GHO FRQjunt del sistema universitari català.
El Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona estudia aplicar
aquestes retallades en diversos capítols pressupostaris, sobre la base de
TXHODFRQWUDFFLyGHO¿QDQoDPHQWS~blic no serà conjuntural i s’estendrà
en el temps. Les línies bàsiques de
les retallades que prepara el Rectorat
es contemplen en l’esborrany que es
va presentar a la Comissió Consultiva pel Pla de Sostenibilitat 20112014 (veure document adjunt), que
preveuen, entre d’altres, les següents
mesures:
* Increment de preus de matrícules i similars (ho ha de promoure
la Generalitat), especialment amb
augment de la 2ª i 3ª matrícula:
5.250.000 €
* Reducció en massa salarial de PDI
(personal docent i investigador):
8.654.992 €
* Altres reduccions en PDI (retirada

ajut menjador): 1.592.700 €
* Reducció en massa salarial del
PAS (personal d’administració i serveis): 7.829.405 €
En total aquestes mesures suposen
una reducció de més de 18 milions
d’euros en despeses de personal
del Capítol I, fent carregar una part
molt important de les retallades en
els treballadors i treballadores de
les universitats. Concretament, les
retallades en professorat i personal
investigador, equivalen aproximadament a 206 professors lectors, o a
més de 332 investigadors postdoctorals o a entorn 575 professors associats (amb la dedicació màxima).
Tot i que encara no s’ha concretat la
distribució en categories laborals i
departaments, l’ajust en professorat i
personal investigador multiplica per
més de quatre les previsions de retallades que el mateix Rectorat ha anat
fent públiques les darreres setmanes.
La secció sindical de la CGT valora:
/DUHWDOODGDGH¿QDQoDPHQWS~-

blic a les universitats públiques catalanes, en general, i a la UAB en
particular posen en perill el manteniment de l’actual sistema i suposen
una agressió tant als treballadors/es
de les universitats com als estudiants
actuals i futurs.
2. - La retallada en els recursos de
les universitats fa totalment inviables
les suposades virtuts pedagògiques
del denominat Pla Bolonya i, alhora,
limitarà considerablement la recerca
FLHQWt¿FDGHTXDOLWDWTXHDFWXDOPHQW
es duu a terme a les universitats públiques.
3. - Les reduccions massives de plantilles, tant de PAS com de PDI, suposen una agressió cap els drets laborals de qui dia a dia fem funcionar les
universitats i adquireixen la forma
d’ERO’s encoberts. Al mateix temps
suposen la pèrdua d’un important caSLWDOFLHQWt¿FHQSHUVRQHVTXHSRUWHQ
anys de formació i de dedicació a la
recerca i a la docència superior, que
afecta al conjunt del país (i és con-

tradictòria a la suposada sortida de
la crisi mitjançant l’”economia del
coneixement”).
4. - Ni el Comitè d’empresa del PDI
laboral ni la Junta de Personal del
PDI funcionari de la UAB han rebut cap tipus d’informació referent a
OHV PRGL¿FDFLRQV GH OHV FRQGLFLRQV
de treball a la UAB ni retallades de
plantilla. El procés s’està duent a terme des del secretisme i d’esquenes a
la Comunitat Universitària i al conjunt de la societat.
5.- L’increment de taxes previst di¿FXOWDUjO¶DFFpVDOHVXQLYHUVLWDWVLD
l’educació superior als sectors més
desafavorits de la societat. En el seu
conjunt, aquestes mesures suposen
el major atac contra les universitats
públiques dels últims 30 anys.
6.- Donar suport a la concentració del
dia 26 de maig a les 18 h. a Pça. Sant
Jaume convocada per la Plataforma
Unitària en Defensa de la Universitat
Pública (http://reconstruimlapublica.
wordpress.com/)
Juny de 2011
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Davant la signatura
de l’Acord General
2011-2013 a Correos
Sindicat Federal CGT Correos
www.cgt.es/correos/

El dia 5 d’abril es va consumar una
QRYDWUDwFLyDOFROOHFWLXGHWUHEDOODdors de Correos amb la signatura de
per part de quatre sindicats d’un nou
Acord General que tindrà una vigència mínima de tres anys.
Fa un any que, a través del liquidat
Acord d’Unitat d’Acció, es va iniciar
un procés de mobilització de més de
la meitat de la plantilla. Llavors, tres
dels sindicats signants, juntament
amb CGT, vam plantejar una sèrie de
reivindicacions irrenunciables i amb
l’acord signat, no s’aconsegueix cap
d’elles.
Hi ha algun assoliment després
d’aquest acord?, per a l’empresa sí,
ja que aconsegueix un pacte social
TXHWpFRPREMHFWLX³XQDPDMRUÀH[Lbilitat i polivalència de les relacions
de treball”. Vegem alguns dels assoliments empresarials:
- Aconsegueixen estalviar-se una
considerable quantitat de milions, al
deixar sense abonar els trams de més
de cinc anys a la majoria del personal laboral. Entre el no pagament de
trams a la majoria del personal laboral i els descomptes del CPA en els
últims anys, ja tenim d’on han tret
una part important de diners per a
l’actualització del 2% en alguns complements des de 1-1-09 i el 0,3% per
a uns altres des del 1-1-10. O sigui,
que ens deuen diners endarrerits del
que ara ens pagaran una part. Qui hagin tingut absències del 4% en cada
trimestre natural, no cobraran aquests
períodes des d’octubre de 2006. A
partir del maig es donen un termini
de 6 mesos per a negociar un índex
d’absentisme i els criteris de rendiment i en el cas de no arribar a un
acord, Correos aplicaria el 4%.
- Que les prefectures ens puguin canviar de centre i/o de funcions d’un dia
per a un altre. Mobilitat i polivalència

que unides a l’augment de la jornada
de treball de dilluns a divendres en
repartiment, suposarà un augment de
les càrregues de treball per persona
i una disminució de la contractació
eventual. La màxima és que cada centre s’haurà d’arreglar amb la plantilla
que té i allí la prefectura utilitzarà als
treballadors com eines: agafarà a cada
moment la que li faci falta.
- Augmentar els contractes precaris
FRPHO¿[GLVFRQWLQXLHOGHWHPSVSDUcial, que són “un instrument important
per a la satisfacció de les necessitats
de l’empresa” i per això en les convocatòries d’ingrés tornaran a oferir
qualsevol tipus de contracte. La llista
d’expectativa d’ingrés quedarà extingida sis mesos després de l’entrada en
YLJRUGHO&RQYHQLL¿QVDOODYRUVRIHULUDQ
als expectants qualsevol tipus de contracte i en qualsevol província.
- L’augment i la desregulació de part
de la jornada de treball. D’una banda
V¶DXJPHQWD OD MRUQDGD DQXDO ¿QV D QRX
dies més dels quals existeixen en les
AA.PP. (de 1647 a 1711) per a tot el personal. Per un altra, en repartiment ordinari, podran fer-nos treballar més o menys
temps de dilluns a divendres en funció de
la càrrega de treball.
- Vincular les ajudes d’acció social a
l’absentisme.
- Quant a les retribucions, no hi haurà
clàusula de revisió salarial en els pròxims
anys. Passem de la ridícula pujada del
2% en 2009 (de la qual ens deuen endarreriments), després per la baixada del
5% al personal funcionari i amb aquest
DFRUGDODFRQJHODFLy¿QVD
- Que el CPA segueixi sent penalitzable, ara amb l’absentisme trimestral,
de tal forma que qui tinguin malalties
cròniques, i per això necessitin estar
de baixa en períodes alterns, rebran
descomptes molt majors que la resta.
Així queda la regulació, que podran
PRGL¿FDU VL QR HV SURGXtV UHGXFFLy
GH O¶DEVHQWLVPH ³$O ¿QDOLW]DU FDGD
trimestre natural, (…) cada cinc dies
d’inassistència, dintre del corresponent trimestre, suposarà un dia addi-

E

l Departament de Salut està estudiant privatitzar empreses
públiques del sector sanitari, més
concretament l’empresa pública catalana IDI (Institut de diagnòstic per
la imatge) i vendre-la a una empresa
del sector amb implantació al País
Valencià. El comitè d’empresa de
l’IDi, que sempre a defensat el model
de gestió sanitari català, vol deixar
clar que l’entrada de l’empresa valenciana privada comportarà reduccions de plantilla, reduccions de
qualitat a les exploracions i la sobreJuny de 2011

càrrega d’agendes a les màquines de
UHVVRQjQFLD PDJQqWLFD L WRPRJUD¿D
computada, amb el perill que això
representa al pacient.
Tot i que a principis de juny del 2010
es va dictar un Decret llei on diverses
empreses públiques del sector, entre
d’elles l’Idi, serien absorbides per
l’ICS, el nou govern de Convergència i Unió està decidit a fer un canvi
de rumb aquest procés i seguir el model semblant al que està aplicant el
govern de la Generalitat Valenciana,
presidida pel sr. Camps.
L’Idi és una empresa pública que
presta serveis en diversos hospitals
públics com l’hospital Joan XXIII de

Secció Sindical CGT
Metro Barcelona

L

cional de pèrdua de pagament del
FRPSOHPHQW TXH HV UHÀHFWLUj HQ OD
nòmina immediatament posterior a la
¿QDOLW]DFLyGHOWULPHVWUH$GGLFLRQDOment, l’acumulació d’inassistències
intercalades dintre del trimestre reportat suposarà un increment en el
descompte. (…) En el primer trimestre suposarà un dia addicional de
descompte a l’obtingut en l’apartat
anterior, tres períodes d’inassistències
dos dies addicionals, quatre períodes
d’inassistències, tres i, així successivament”.
Les conseqüències d’aquesta signatura seran més greus en els pròxims
mesos, just després de les eleccions
sindicals del 28 de juny, ja que deixen
moltes qüestions per a pastelejar en la
Comissió Paritària com: reestructuracions que portaran amb si trasllats
IRUoRVRV PRGL¿FDFLRQV GH MRUQDGHV
i horaris; noves ofertes de contractes
precaris a expectants, aplicació de
l’absentisme a les ajudes d’acció soFLDO L OD PRGL¿FDFLy GHOV FULWHULV HQ
els casos del CPA i els trams, etc. I tot
això sense informar de la lletra petita i
sense consultar a les treballadores, per
què en AENA si va que hi va haver
referèndum i a Correos s’han negat?.
Així els signants assumeixen les tesis
de Correos quant a la coresponsabilitat Empresa-Sindicats, a canvi de
repartir-se els milions dels cursos de
formació.

A la CGT assumim la responsabilitat
amb la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i això passa
per informar detalladament de la lletra
petita de l’acord, pel que demanem a
la plantilla que estiguin atents als comunicats de CGT en els quals anirem
analitzant de forma detallada diferents
aspectes d’aquest Acord General. Els
textos complets, així com les actes de
les reunions i les propostes i els diferents escrits de CGT presentats en les
Taules, es poden consultar en la nostra
web.
Des de fa anys, ens venien dient que
estàvem convergint en drets, laborals
i funcionaris i ara ens trobem amb una
ruptura d’aquest criteri, la qual cosa
accentua les discriminacions; com
exemples d’això tenim: els dies addicionals del 48.2 del EBEP, que a força de sentències judicials vam posar
cèrcol a les intencions de Correos, els
gaudirà només el personal funcionari;
el règim de les vacances, que el personal funcionari podrà gaudir per dies
hàbils; el cobrament de trams, que per
al personal funcionari no queda condicionat a l’absentisme, de moment.
Ens tornem a trobar amb més del maWHL[0pVSROLYDOqQFLDLÀH[LELOLWDWSHU
organitzar el treball, i amb això condicionen cada dia més les nostres vides.
Aquells que diuen representar als treballadors es corresponsabilitzen dels
interessos empresarials.

Contra la privatizació de l’IDI de Tarragona
CGT Tarragona

PSC, UGT
i CCOO
afavoreixen la
contractació
en precari
al Metro de
Barcelona

Tarragona, Vall d’Hebron, Bellvitge
o Can Ruti, entre d’altres. L’empresa
catalana és capdavantera en el sector de radiodiagnòstic, amb un grau
d’assistència i gestió impecable, tal i
com és demostra l’exercici 2010.
Tot i això el Govern de CIU voldria
transformar-la en societat mercantil i
així vendre part del seu capital a una
altra empresa o empreses, concretament a ERESA, companyia valenciana dedicada als serveis de radiodiagnòstic. El govern vendria un 49%
d’actius a aquesta empresa mentre
que el 51% seguiria pertanyent a la
Generalitat catalana, per tant la gestió
passaria a mans de la citada empresa.

Tot i que la gestió d’ERESA no ha
FRPSRUWDWFDSEHQH¿FLDOJRYHUQYDlencià, hi ha més llistes d’espera i la
factura sanitària cap aquesta empresa
no para de créixer, el govern de CIU
està decidit a seguir el mateix model.
El comitè d’empresa de l’IDi, que
sempre a defensat el model de gestió sanitari català, vol deixar clar que
l’entrada de l’empresa valenciana
privada comportarà reduccions de
plantilla, reduccions de qualitat a
les exploracions i la sobrecàrrega
d’agendes a les màquines de resVRQjQFLD PDJQqWLFD L WRPRJUD¿D
computada, amb el perill que això
representa al pacient.

a Direcció socialista del Metro,
al costat de CCOO i UGT, manipula uns 60 treballadors amb recollides de signatures per a paralitzar
una demanda contra la contractació il legal a Metro interposada per
CGT.
El dia 5 de maig, uns 60 treballadors de Metro amb contracte temporal d’unes 400 hores anuals, van
acudir al Comitè d’Empresa per
lliurar signatures exigint la retirada
GHO&RQÀLFWH&ROOHFWLXTXHOD6HFció Sindical de CGT va interposar
contra l’Acord assolit en el Tribunal
Laboral de Catalunya entre la majoria del Comitè d’empresa format
per CCOO, UGT, CPT i Cimma i la
Direcció de l’Empresa, que intenta
legalitzar com contractes eventuals
per acumulació de tasques uns contractes que ja en el seu dia Inspecció
de Treball i el Departament de Treball de la Generalitat van considerar
que eren contractes per a treballs
KDELWXDOVLSHUWDQWLQGH¿QLWV'HIHW
OD'LUHFFLyYDKDYHUGHIHULQGH¿QLWV
el maig de 2010 als 86 treballadors
que llavors es trobaven en condicions similars a les actuals.
És indecent que amb vanes promeses de contractes temporals en
precari per a substitució de jubilació parcial (4 anys al 75%) el PSCPSOE i els sindicats menys minoritaris, CCOO i UGT, empenyin a
treballadors amb salaris inferiors a
400 € al mes a què exigeixin, en la
seva desesperació, que es retiri una
denúncia que els pot donar l’opció
GHVHULQGH¿QLWV
És indecent que el PSC-PSOE al
metro s’hagi negat reiteradament a
negociar una borsa de treball regulada i pública per cobrir els llocs de
treball necessaris.
En el seu lloc fa 4 anys van començar una contractació tan precària que relega a unes 80 persones
a subsistir durant mesos o anys amb
contractes temporals de 300/400
euros al mes sense més garantia de
millora o continuïtat que la promesa
del contracte de rellevista si no es
se’ls valora negativament.
És indecent que, paral.lelament a
això, s’estiguin produint reingressos a la cúpula directiva de persones
que han estat cessades en diferents
empreses públiques de la Generalitat (GISA, INCASOL, etc.), Per
als quals s’han creat llocs inventats
amb sous astronòmics.
El judici contra aquest acord que
considerem en forma i contingut il
legal se celebrarà el proper dimarts
17 de maig en el Jutjat social nº 9
de Barcelona situat al c/Girona 2 a
les 12h.
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Rescat de les caixes
d’estalvi, la banca guanya
F. Fafatale

DEDQFDVHUjODSULQFLSDOEHQH¿ciada de la reforma de les caixes
d’estalvi, que implicarà la pèrdua
d’entre un 12 i un 18% de llocs de
treball en aquest sector.
La difícil digestió de la bombolla
immobiliària per les empreses del
UDP L OHV LQVWLWXFLRQV ¿QDQFHUHV KD
donat com resultat que les caixes
d’estalvis tinguin un forat de milers
de milions d’euros i una necessitat
GH ¿QDQoDPHQW H[WHULRU TXH IUHJD
el bilió d’euros, gairebé tant com el
PIB anual espanyol. El propi Banc
d’Espanya (BdE), governat per Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconeix que els dos grans desequilibris
de les caixes han estat la seva elevada exposició al sector de promoció
i construcció immobiliària i la seva
GHSHQGqQFLDGHOVPHUFDWVGH¿QDQoDment majorista.
El 10 de març, aquesta entitat supervisora ho tenia tot preparat per a fer
públiques les necessitats de capital
GHOHVHQWLWDWV¿QDQFHUHV1RREVWDQW
DL[zO¶DJqQFLDGHTXDOL¿FDFLyGHULVF
Moody’s li va aigualir la festa quan
YD UHEDL[DU OD TXDOL¿FDFLy GHO GHXWH
espanyol i va dubtar sobre la capaFLWDWGHOVHFWRU¿QDQFHULYDHOHYDUD
120.000 milions d’euros les necessitats del mateix. Ja a la tarda, el BdE va
UHFWL¿FDUOHVVHYHVGDGHVLYDDQXQFLDU
que 12 entitats (vuit grups de caixes i
quatre bancs) havien d’augmentar el
VHXFDSLWDO¿QVDXQPj[LPGH
milions d’euros addicionals. En tot
cas, el Banc d’Espanya va puntualitzar que aquesta xifra encara “està
subjecta a possibles variacions”.

L

Exposició al totxo
(O %DQF G¶(VSDQ\D TXDQWL¿FD HQ
217.000 milions d’euros la seva
exposició al maó; una xifra que es
desglossa en 173.000 milions en
préstecs concedits a promotors (el

que suposa el 18% del crèdit de les
caixes) i 44.000 milions d’euros en
immobles rebuts com pagament de
deutes. D’aquesta xifra, sempre segons el BdE, el 46% del total, és a
dir, 100.000 milions d’euros, són
considerats “problemàtics”. Està clar
que els particulars hipotecats->http://
www.diagonalperiodico.net/Lequieren-quitar-la-casa.html no són el
problema per al Banc d’Espanya. De
fet, el ràtio de dubtosos és del 2,5%,
enfront del 5,5% del conjunt del crèdit i el 11,6% del sector immobiliari
i constructor.
No obstant això, les caixes tenen un
problema. Segons el BdE, les necesVLWDWV GH ¿QDQoDPHQW HVWDEOHV GH OHV
caixes ascendeixen a 904.000 milions
d’euros, gairebé el PIB anual espanyol. Només el 2011, hi ha registrats
XQV YHQFLPHQWV GH ¿QDQoDPHQW PDjorista de 129.000 milions d’euros. El

BdE explica que aquestes necessitats
estan cobertes mitjançant diverses
YLHV IRQVSURSLV¿QDQoDPHQWPDMRrista a més d’un any, títols negociats
en mercats secundaris i operacions
actives amb bancs centrals, etc.).
No obstant això, també afegeix que
aquesta és una qüestió que cal “seguir
gestionant”.

Un vestit a mesura de
la banca
Davant un panorama que va sortir a
la llum amb l’esclat de la bombolla
immobiliària, el Govern ha intervingut dues entitats (Caixa Castella-la
Manxa i CajaSur) i a l’estiu de 2009
va crear el Fons de Reestructuració
Ordenada Bancària (FROB), que ha
LQMHFWDW ¿QV D OD GDWD  PLOLRQV
d’euros de diners públics en caixes
d’estalvis. També ha publicat unes

inútils proves de resistència i una reforma de la Llei de Caixes al juliol
de 2010 que els obria les portes cap
a la seva conversió en bancs. Aquesta
primera reforma va incloure elements
com una reducció dels càrrecs públics
o una regulació d’incompatibilitats.
Aquest estiu, el Banc d’Espanya va deFLGLUPRGL¿FDUODQRUPDWLYDFRPSWDEOH
de sanejament d’actius (provisions).
El 18 de febrer de 2011, el Consell
de Ministres va donar un pas més i
va aprovar un Reial Decret-Llei que
directament converteix en bancs a
tota aquella caixa amb necessitat de
capital. Primer, les obliga a arribar a
uns requisits de solvència molt elevats, del 8% ampliable al 10% a les
entitats que pressuposin major risc i,
a continuació, anima a les caixes a
demanar capital a tercers. En el cas
que no ho aconsegueixin, entraria en
joc el FROB, però només per un període limitat de temps (cinc anys com

a màxim), a condició que l’entitat
apliqui un pla de recapitalització,
que inclou més ajustaments, menys
R¿FLQHVPHQ\VREUDVRFLDOPpVDFRmiadaments, venda de participacions
i actius, etc. A les caixes o Sistema
Institucional de Protecció (SIP) se’ls
exigirà convertir-se en bancs “ja que
aquesta estructura és la més adequada
per a atreure als inversors”, segons estableix el decret.
Totes aquestes mesures, que han reduït el nombre de caixes de 45 a 17,
estan suposant ajustaments dramàtics
QR QRPpV HQ R¿FLQHV VLQy WDPEp HQ
plantilles. El Banc d’Espanya exigeix
una reducció del nombre de sucursals
d’entre el 10% i el 25% i una rebaixa
del volum de personal d’entre el 12%
i el 18%. Per descomptat, els ajustaments també han afectat de manera
intensa, no només als crèdits que no
ÀXHL[HQDSDUWLFXODUVLDSHWLWHVLPLWMDnes empreses, sinó a les obres socials,
que en alguns casos, com el de Caja
Madrid, s’ha reduït a la meitat. Per
contra, després d’haver rebut 4.465
milions d’euros de diners públics del
FROB, el Banc Financer i d’Estalvis,
ara anomenat Bankia, conformat per
les caixes de Madrid, València, i altres
cinc de menor grandària, ha nomenat
una línia directiva de res menys que
91 persones.
Com ha apuntat la catedràtica
d’economia, Miren Etxezarreta, darrere d’aquest decret es veu com els
fons públics rescataran a les caixes per
a passar-les després a preus molt favorables al capital privat. Així, les caixes
d’estalvis, entitats de caràcter social
que van néixer vinculades als seus
territoris com forests de pietat i que
VXSRVHQODPHLWDWGHOVLVWHPD¿QDQFHU
espanyol, s’obren a l’entrada de bancs
FRP6DEDGHOOL¿QVLWRWHO6DQWDQGHU
i fons de capital risc de diferent procedència com Cerberus, Paulson o JC
Flowers.

Article extret del núm. 146 de la revista Diagonal

Reforma de les caixes d’estalvi: No més ajudes al monstre
Miguel Ángel Luque Mateo,
professor de la
Universitat d’Almeria

L

’autor critica la reforma de les
caixes i nega que el decret sobre
caixes d’estalvi suposi una nacionalització de les entitats endeutades. La
norma projecta sanejar unes entitats
que després s’oferiran al Gran Capital.
Quan encara no hem assimilat la retallada de les pensions pactada entre
el Govern, la patronal i els sindicats
més representatius, el Govern aprova
el Reial Decret-Llei 2/2011, de 18 de
febrer, “per al reforçament del sistePD¿QDQFHU´LHQVDQXQFLDTXHLQMHFtaran, com a mínim, 20.000 milions
d’euros més a aquest sector. No deixa
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de ser paradoxal que en plena època
de reformes “estructurals” i de retallades socials destinades a l’estalvi
en la despesa pública, no faltin diners, no obstant això, per a ajudar als
bancs.
Però el que em sembla més contradictori és el raonament que s’esgrimeix
en l’exposició de motius d’aquesta
QRUPDSHUDMXVWL¿FDUO¶DFWXDFLyDMXGDU DO VHFWRU ¿QDQFHU SHUTXq SXJXL
complir la seva funció principal de
canalitzar el crèdit a l’economia, les
famílies i les petites i mitjanes empreses.
Jo em pregunto, com ens poden intentar vendre aquesta moto, quan
ja s’han aprovat més de 100.000
milions euros en ajudes públiques,
a aquest mateix sector i el crèdit es
UHWDOOD FDGD GLD PpV DV¿[LDQW D PLlers de famílies i empreses? Per ven-

tura aquest Govern pretén enganyarnos creu i que no som conscients
que aquests diners es destinaran a
“rentar” les pèrdues de les entitats
¿QDQFHUHV" 6L ¿QV L WRW HOV SURSLV
presidents d’aquestes empreses no
tenen empatx a dir públicament que
“aquestes mesures poden servir per a
salvar entitats, però no per a restituir
els crèdits i que millori la seva circulació”.
Si hi hagués voluntat política
d’aconseguir l’objectiu de restablir
els préstecs a l’economia real, ho
canalitzarien directament a través de
O¶,QVWLWXWGH&UqGLW2¿FLDO)LQVLWRW
es podrien adoptar mesures per a ajudar als ciutadans i als bancs, alhora.
Per exemple, mitjançant el pagament
de les hipoteques de les famílies a les
quals aquestes entitats de crèdit des-

nonen cada dia. L’Estat podria adquirir, d’aquesta forma, un important
parc d’habitatges que llogaria, amb
opció de compra, a aquests mateixos
ciutadans, i faria efectiu així el dret
constitucional a un habitatge digne.
(OFUqGLWQRÀXLUjDPpVSHUTXqGLVminuirà la competència en el sector, al produir-se una concentració
GHVPHVXUDGD GHO SRGHU ¿QDQFHU HQ
mans de menys agents. Pensi’s que
la norma, en realitat, suposa el desmantellament de les caixes d’estalvi
i la seva obra social, les obliga a convertir-se en bancs o a ser comprades
pels ja existents. Les que no puguin
complir els requisits de reserves i
liquiditat seran ajudades amb diners
públics del Fons de Reestructuració
Ordenada Bancària (FROB), que
SHUPHWLQMHFWDU¿QVDPLOLRQV

a aquest sector.
No obstant això, per més que se’ns
vulgui vendre que es farà mitjançant
una “nacionalització transitòria”, llegint l’articulat de la norma, és molt
probable que es tracti d’una mesura
per a sanejar aquest tipus d’entitats
i posar-se-les en safata als bancs a
preu de saldo. I això, per les següents
raons:
1ª.- Perquè és molt possible que ara
comprem les accions d’aquestes entitats a un preu molt superior al que
després les hi vendrem als bancs. No
s’exigeix que la revenda es realitzi,
com a mínim, pel mateix que s’ha pagat. Pensi’s que el preu d’adquisició
HO¿[DUDQXQVVXSRVDWVH[SHUWV³LQGHpendents” nomenats per la Comissió
Rectora del FROB que, a pesar de
gestionar diners públics, està formaJuny de 2011
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da, en la seva majoria, per represenWDQWVGHOVEDQFVLGHOVHFWRU¿QDQFHU
No hi ha ningú designat pel parlament, i el representant de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, que seria l’únic que podria
vetllar per la legalitat i la justícia de les
decisions, només té veu, però no vot i
els seus informes no són vinculants.
2ª.- Tampoc es pot parlar de “nacionalització” perquè no som nosaltres, a través dels nostres representants democràticament triats, els
que ens incorporarem als òrgans
d’administració de les entitats a les
quals els concedim els diners públics, podent exigir, per exemple,
que es concedeixin més crèdits. Quina casualitat que les persones que

allí seuen, gràcies als nostres diners,
seran nomenades per aquesta Junta
Rectora del FROB.
Però, el pitjor de tot és que no tenim
aquests diners per a lliurar-se’l al
VHFWRU¿QDQFHU+DXUtHPG¶DFXGLUGH
nou, al Deute Públic per a obtenir-lo,
DPEHOFRQVHJHQWDXJPHQWGHOGq¿cit. Seguirem amb la dinàmica diabòlica en la qual els nostres propis
GLULJHQWVHQVKDQ¿FDWDTXHVWPDWHL[
VHFWRU¿QDQFHUHQVH[LJLUjQRYHVUHtallades socials per a comprar-nos el
deute públic que hem adquirit, precisament, per a ajudar-lo.
(Q GH¿QLWLYD DPE DTXHVWHV QRYHV
ajudes aprovades ens perjudicaran
doblement: li donem als bancs uns
diners que no tenim i que, en tot cas,

SRGUtHPXWLOLW]DUSHUDDOWUHV¿QVVRcials, i, al mateix temps, els anem a
permetre que ens posin de genolls,
altra vegada, davant les seves pretensions privatitzadores, sense exigir-los, almenys, que ens retornin el
mateix que els prestem, que supriPHL[LQOHVVHYHV¿OLDOVHQHOVSDUDGLVRV¿VFDOVTXHHOLPLQLQOHVFOjXVXOHV
“terra” de les hipoteques i les assegurances lleonines sobre interessos dels
préstecs, que paralitzin els desnonaments, que se saldin els deutes amb
el lliurament dels immobles, etc.
Per tant, dic alt i clar: no més ajudes
als bancs amb els meus impostos.
* Article extret del núm. 146 de la
revista Diagonal

L’espoli de Caja Madrid, de les Caixes d’Estalvis i de l’Estat
espanyol
Juan Carlos Rubio, Secretari
General Secció Sindical Estatal
Caja Madrid SABEI-CGT

I

maginem: 4.465 milions d’euros
de fons injectats. 4.000 acomiadaments (el 15,38% sobre una plantilla de 26.000 persones). 400 milions d’euros de despesa. 25 milions
d’euros de premi als directius.
Es tracta d’una corporació industrial
que ha deslocalizat la seva producció a Àsia? Una fàbrica d’automòbils
traslladada a l’est d’Europa, potser?
Un gran banc, per ventura? Amb capital privat?
No. Ens referim als diners públics
injectats pel Fons de Reestructuració
Ordenada Bancària (FROB). Ens referim als acomiadaments del ERO del
SIP de Caja Madrid/Bancaixa (Banco
Financiero y de Ahorros SA). Ens
referim als diners que li suposarà a
l’erari públic aquests acomiadaments
GHVRFXSDFLy L ¿VFDOLWDW FDOFXODQW
una mitjana de 100.000 euros per
WUHEDOODGRUD  (QV UHIHULP HQ ¿ DO
premi (bonus) que es pretén/pretenia
pagar als directius de Caja Madrid pel
ben que han portat a l’Entitat al precipici (amb la permissivitat del supervisor Banc d’Espanya).
No ens queda clar què passarà amb el
susdit premi; tret que ja ho ha percebut un dels ex-directius, i els dubtes
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jurídics que els tribunals no donin la
raó a la resta que ho reclamin.
Sabem que deu “alts directius” es van
embutxacar l’any 2007 (Pla 20042006) 18,5 milions d’euros. Alguns
d’aquests alts directius romanen en
llocs rellevants en l’era Rato.
També sabem que hi havia “sindicalistes” entre els consellers que van
aprovar el bonus en 2006.
Mentre que el pla de bonus especial
(Pla 2007-2010) per a alts directius
no estava referenciat a la consecució d’objectius concrets, sinó a factors individuals (salari, antiguitat
en l’entitat i en el lloc de feina) i de
O¶HQWLWDW EHQH¿FL DEDQV G¶LPSRVWRV
i balanç del grup); als treballadors/
es de Caja Madrid se’ls exigeix uns
duros objectius (en moltes ocasions
inassolibles). S’arriba a l’absurd que
un objectiu, per ser complert, hagi
d’aconseguir el 110%.
Si extrapolem les xifres al sector de
les Caixes d’Estalvis, estem parlant
de 15.000 acomiadaments (l’11,33%
dels 132.340 ocupacions). El que es
tradueix en 1.500 milions d’euros de
diners públics, a pagar per tots.
Segons la CNMV, en el conjunt de
les Caixes d’Estalvis, l’any 2009, es
comptabilitzaven 693 consellers (21
en Caja Madrid); amb un sou dels
executius de 107,767 milions d’euros
(16,781 milions d’euros en Caja Madrid); i unes dietes del Consell per import d’11.416.910 euros (1.594.000

euros en Caja Madrid).
S’està perdent una oportunitat històrica de convertir a les Caixes d’Estalvis/
Obres Socials en una autèntica Banca
Pública/Social.
Mentre ens obliguen a treballar més
anys --però en pitjors condicions
SVLFRItVLTXHV GH PRPHQW ¿QV DOV
67 anys, per cobrar (menys temps)
una pensió cada vegada més petita (i

preferentment no cobrar-la), expulsen
de les Caixes a emprats/es de 55 anys
d’edat. Dilapiden els diners de tots/as
a privatitzar i bancarizar a les Caixes
d’Estalvis/Obres Socials, per després
regalar-les a la gran banca i/o (a) els
IRQVG¶HVSHFXODFLy¿QDQFHUD
Cal acabar preguntant-se qui són els
vencedors d’aquest espoli: els mercats; els organismes (internacionals i

nacionals) ultra-liberals; la gran banFDHOVHVSHFXODGRUV¿QDQFHUVHOJRvern executor; els partits polítics còmSOLFHVHOVVLQGLFDWVFROODERUDGRUV
I els perdedors: les Obres Socials de
les Caixes; les famílies en situació
d’exclusió econòmica i social; els
aturats; les llars sense ingressos; els
autònoms; les pimes; els treballadors/
es del sector; ...
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7HOHIzQLFDEHQH¿FLVDPE
acomiadaments
Sindicat Federal
Telefónica CGT

L

a multinacional espanyola de les
telecomunicacions va sorprendre a
la societat anunciant una retallada del
20% de la plantilla a Espanya, el mateix dia que informava del repartiment
de 450 milions d’euros entre els seus
directius.

Han estat les xarxes socials, mirall del
malestar que ha generat la notícia, i milers
d’internautes han expressat la seva inGLJQDFLyL¿QVLWRWDOJXQVKDQDQXQFLDW
donar-se de baixa dels serveis que presta.
Telefónica i la resta de les empreses
cotitzades de l’Ibex 35, van obtenir
 0LOLRQV G¶HXURV GH EHQH¿FLV
nets en el 2010, un 20% més que l’any
anterior. Aquestes Empreses i els seus
empresaris i gestors, han disminuït les
seves plantilles el 2010 mentre els seus

consellers, presidents i alta direcció,
van percebre de mitjana en conceptes
de rendes / salaris / pensions, més de
1,5 milions d’euros en el mateix any.
Algun dels seus directius / consellers
guanyen en una hora el que 126 treballadors perceben en un any com salaris.
És hora que Telefónica reverteixi
VHXV EHQH¿FLV D OD VRFLHWDW GH OD TXDO
els obté mantenint i creant ocupació.
CGT va voler traslladar el malestar de
la societat al Sr Alierta, president de

l’operadora, i per això què millor dia
que el de la junta d’accionistes (17 i 18
de maig) on havia d’informar del rumb
de la companyia, esplèndid, pels resultats, però on també li vam demanar
explicacions de com una empresa amb
WDQ HOHYDWV EHQH¿FLV  PLOLRQV
d’euros) pretén acomiadar a la cinquena part (el 20%) de la seva plantilla a
l’Estat espanyol.
Delegades i delegats de CGT van esWDU ¿QV D OD FHOHEUDFLy GH OD MXQWD HQ

les portes d’un bon nombre de Tendes
‘Movistar’ per a informar de la situació descrita i recaptar els missatges
per al consell de Telefònica, per tal de
traslladar a la Junta d’Accionistes el
missatge del nostre sindicat i els que
ens hagin fet arribar. I durant la Junta d’Accionistes vam mobilitzar-nos
parlant davant els assistents exposant
les nostres argumentacions, mostrant
cartells contra els acomiadaments i
concentrant-nos a l’entrada.

Ficosa Catalunya no vol aplicar la pujada salarial del conveni del
metall
Comitès del Grup
FICOSA a Catalunya

E

l passat 20 de maig el Grup Ficosa va reunir a la totalitat dels
representants dels diferents Comitès de Rubí, Mollet, Viladecavalls i
Barcelona, per a mostrar visualment
un inconsistent pla industrial 20112012, on no es perceben projectes
consolidats per a les 1614 persones
que es preveuen a principis del 2012
en la planta de Viladecavalls (antiga
Sony).
El Grup Ficosa ha manifestat la seva
intenció de no aplicar les pujades sa-

larials estipulades en el Conveni del
Metall de la província de Barcelona
SHU D DTXHVW DQ\ DOOHJDQW TXH DL[z
suposaria una seriosa amenaça per a
la viabilitat del grup. Ficosa pertany a
les famílies Pujol i Tarragó i compta
en el seu Consell amb dos representants de la Generalitat, han rebut injeccions de capital per part d’aquesta
institució d’uns 100M€ aproximadament, a més de les immenses subvencions i préstecs milionaris atorgats
per la resta d’organismes estatals, és
a dir diners públics. Afegir el descarat tancament d’una planta productiva aquest any amb 103 treballadors a
Mollet del Vallés, traslladant la pro-

ducció d’aquesta planta Catalana a la
província de Sòria, on per cert s’han
aplicat les pujades del Conveni Provincial als seus treballadors.
A tot això s’ha realitzat un acord a
5XEtSHUDUHTXDOL¿FDUOLD),&26$
unes 33 hectàrees de terrenys industrial (un autèntic pilotasso urbanístic) a canvi de quedar-se en aquesta
localitat amb 310 treballadors (això
tampoc es complirà) L’últim és
l’adquisició de Sony per 1 € , la compra d’empreses a EE.UU (Camryn i
IMIC), a part de la seva incursió en el
mercat asiàtic.
FICOSA ha tancat acords amb 9 entitats espanyoles per 109 milions de €,

ha facturat 800 milions €, amb un beQH¿FLQHWGHPLOLRQVLSUHYHXXQHV
vendes per a 2015 de 1300 milions de
€, dels quals el 30% procedirà de noves
WHFQRORJLHVLQHJRFLVGHGLYHUVL¿FDFLy
(publicat el 04/03/11 a la Gaceta).
Pensem que tant des de les institucions com des de la Patronal s’està
DSUR¿WDQW OD FRQMXQWXUD DFWXDO SHU D
executar una reculada en les condicions laborals dels treballadors/es i
prova fefaent d’això és que Ficosa i
la Generalitat de Catalunya pretenen
que, amb el sou dels treballadors i
les subvencions públiques, ampliar
el capital i estructura de FICOSA ,
el que provoca la nostra decepció i

indignació.
És necessari recordar que les plantilles que composen el Grup FICOSA, vénen de sofrir incompliments a
l’hora de cobrar les nòmines, ERO i
congelacions de salari. Els representants dels diferents Comitès del Grup
FICOSA a Catalunya, manifestem el
nostre més profund rebuig amb la postura presa per la Direcció. Per a plantar cara a aquesta vulneració dels drets
i interessos dels treballadors/es el 4 de
Juny els treballadors del Grup FICOSA a Catalunya es van concentrar a
la Plaça Sant Jaume de Barcelona en
protesta per la no aplicació de les taules salarials previstes per a l’any 2011.

de comitè d’empresa dóna com resultat la següent composició del
Comitè Intercentres: CCOO 4, UGT
4, STC 2, AST/COBAS 2, CGT 1.
A nivell de Catalunya, els resultats
han estat: Barcelona: AST-COBAS
9, UGT 7, CCOO 4, STC 4, EC 2,
CGT 1. Tarragona: STC 7, UGT 3,
CGT 1, AST-COBAS 1, CCOO 1.
Lleida: UGT 4, CCOO 2, CGT 1,
AST-COBAS 1, STC 1. Girona:
CCOO 5, UGT 3, CGT 2, STC 2,
AST-COBAS 1
Unipost Barcelona
Dels 31 delegats possibles, la CGT
n’ha obtingut 17, un 62,70% dels
vots emesos. La valoració per tant
és totalment positiva. El repartiment
de delegats per centres ha estat: Filipines (Comitè 5 delegats): CGT 3,
CCOO 1, UGT 1. Borrell (Comitè
5 delegats): CGT 3, CCOO 1, UGT
1. Passeig Sant Joan (Comitè 5 delegats): CGT 5. Pablo Iglesias (Comitè 13 delegats): especialistes i no
TXDOL¿FDWV &*7  862&  8*7
1, tècnics i administratius USOC 4,
UGT 2. Ballester (3 delegats de personal): CGT 3

&ROOHJLGHWqFQLFs i administratius:
CCOO 5, CGT 3, UGT 1, IndepenGHQWV  &ROOHJL GH QR TXDOL¿FDWV
i especialistes: CCOO 4, CGT 3,
UGT 1, Independents 3.

Alguns resultats d’eleccions sindicals
Atento Barcelona
CGT augmenta la seva majoria en el
Comitè d’Empresa, tant en vots com
en delegats, passant de 8 a 9. CCOO,
UGT i STC pateixen una forta pèrdua de vots i delegats. Tant UGT com
STC han patit un trencament intern
que ha suposat l’aparició de candidatures de la USOC i de la CSIF.
El repartiment de delegats ha estat:
CGT 9 delegats, USOC 5, CCOO 3,
UGT 2, STC 2, CSIF 2.

RPS Research Ibèrica
Barcelona
Els resultats en aquesta empresa del
VHFWRUG¶2¿FLQHVL'HVSDW[RVKDHVWDW
el següent: CCOO 3 delegades, CGT
2 delegades.

Ajuntament Santa
Coloma de Gramenet
CGT obté la majoria de delegats a
l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet: 8 delegats (abans 5) i és
el sindicat més votat en personal laboral (Comitè d’Empresa). S’han
obtingut els següents resultats: CGT
8 delegats, CCOO 7 delegats, UGT 7
delegats, USOC 4 delegats. El reparWLPHQW SHU FROOHJLV KD HVWDW DTXHVW
Junta de personal USOC 4, UGT 4,
CGT 3, CCOO 2; Comitè d’empresa
tècnics i administratius CGT 3,
CCOO 3, UGT 2; Comitè d’empresa
especialistes CGT 2, CCOO 2, UGT
14
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Ajuntament de
Barcelona
Bons resultats de la CGT, hem doblat
i més els resultats de les anteriors
eleccions sindicals de 2007, en un
marc de clar retrocés dels sindicats
R¿FLDOVTXHKDQSHUGXWXQLPSRUWDQW
nombre de vots. Hem tret 5 delegats
a la Junta de personal (abans 3), 2
delegats al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament, més 3 delegats, la majoria, a l’Institut Municipal de Serveis Socials (abans de la creació de
l’Institut de Serveis Socials teníem 3
delegats al CE de l’Ajuntament que
incloïa els companys de serveis socials), i també hem entrat al CE de
l’ICUB amb 1 delegat.
A la Junta de personal (funcionaris)
els resultats han estat: CCOO 11,
UGT 10, SAPOL 9, CGT 5, ASI 4.
Al Comitè d’empresa (personal laboral) els resultats han estat: UGT 6,
CCOO 3, CGT 2, ASI 2.

Diputació de
Barcelona
CGT incrementa en un delegat la
seva representació i a prop ha estat
d’aconseguir el cinquè delegat. Els
resultats: UGT 12, CCOO 10, CGT
4, CTeC 3.

Hospital Santa Tecla
de Tarragona

CGT passa de no tenir representació
a guanyar les eleccions: obté 7 dels
17 delegats que composen el comitè
d’empresa. CGT 7, SMC 4, SATSE
3, UGT 2, CCOO 1.

Hospital de
Viladecans
CGT torna a guanyar les eleccions
sindicals a l’Hospital de Viladecans:
CGT 7, CCOO 3, MC 2, SATSE 2,
FI 1, USAE 1, UGT 1.

Ajuntament de
Manresa
CGT, que es presentava per primera vegada, obté el suport majoritari a la taula de personal laboral
a l’Ajuntament de Manresa, amb 3
delegats. Cal tenir present, que CGT,
¿QDOPHQW QR KD SUHVHQWDW OOLVWD D OD
junta de personal, ja que vam decidir donar suport a la candidatura
d’independents “Lluita”. El balanç
global del conjunt del comitè i junta de personal, dóna un resultat de:
CCOO 9, Lluita 6, CGT 3, SIFP 3,
UGT 1.

Telefònica
Aquests són els resultats de les eleccions sindicals realitades a Telefònica a nivell de tot l’Estat espanyol:
CCOO 180, UGT 187, STC 82,
AST-COBAS 58, CGT 56, Altres
30. Aquesta distribució de membres

Barcelona Clean
Technologies HUB SL
(antiga SONY)
El comitè d’aquesta empresa del
metall ha quedat format per: CCOO
9 delegats, CGT 6 delegats, UGT 2
delegats i Independents 4 delegats.

Hospital Clínic de
Barcelona
El Comitè d’Empresa queda format
de la següent manera: APIHC 9,
CCOO 6, CGT 4, UGT 4, AIPS 4,
SAE 2, SICTESS 2.

CLECE Hospital de
Bellvitge
CCOO 8, UGT 3, CGT 2.

Johnson Controls
Refrigeration
Empresa del sector del Metall del
Baix Llobregat on CGT es presentava per primera vegada. UGT 7,
CCOO 1, CGT 1.

Hospital Sant Joan de
Reus
CGT es presentava per primera
vegada. UGT 8, SMC 5, SAE 4,
SATSE 3, CGT 2, CCOO 1

Hospital Joan XXIII
de Tarragona
CGT Guanya les eleccions sindicals:
CGT 7, CATAC-CTS 5, CCOO 4,
SMC 3, UGT 2, SATSE 2
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Tema del mes
Assemblees del Sector
Social a Barcelona
David Rodríguez Alonso,
D¿OLDWGHOVLQGLFDW
d’Ensenyament de la CGT

ls diesG¶DEULOLGHPDLJHQVYDP
reunir en la seu de CGT a Barcelo
na diversos treballadors i treballadores
de l’àmbit social. En aquestes assem
EOHHV D PpV GH SHUVRQHV SURFHGHQWV
GHGLYHUVRV&5$(6YDQHVWDUSUHVHQWV
SHUVRQHV GHO VHFWRU GH7HPSV /OLXUH L
dels Plans de Desenvolupament Co
munitaris.
En elles es va poder constatar el crei
xent malestar dels treballadors i tre
balladores del sector a causa de les
següents causes:
* Un progressiu deteriorament de les
FRQGLFLRQVGHWUHEDOOTXHKDIHWTXHHQ
tot just tres anys en alguns centres de
treball s¶KDJL UHGXwW HO VDODUL PpV G¶XQ
DXJPHQWDWODMRUQDGDDQXDO¿QVD
K L UHGXwW HOV GLHV OOLXUHV ¿QV D HQ

* Una preponderància dels criteris es
trictament econòmics tant per part de
les empreses a l’hora de gestionar els
diferents centres de treball com per
OD SUzSLD *HQHUDOLWDW  D WUDYpV GH OD
DGAIA) a l’hora de concedir la seva
JHVWLy
 /¶DSDULFLy G¶HPSUHVHV TXH DUULEHQ DO
sector amb interessos i plantejaments
HVWULFWDPHQW OXFUDWLXV SODQWHMDPHQW DO
FRP HVWDQ FRPHQoDQW D VXPDUVH OHV
empreses que ja estaven implantades
a Catalunya.
Tot això està sent possible a causa de:
 8QD SDWURQDO TXH XQD YHJDGD UH
soltes les discrepàncies entre les se
YHV GXHV JUDQV DJUXSDFLRQV $(,6& L
$(6$3 FRQIRUPDXQIURQWFRKHVLRQDW
L ~QLF HQ GHIHQVD PpV GHOV VHXV LQWH
ressos econòmics que de la qualitat i
importància del servei que presten. Per
això estan traslladant les retallades
TXH HOV LPSRVD O¶DGPLQLVWUDFLy S~EOLFD
en detriment de les condicions laborals
dels seus treballadors/es i de la qualitat
dels serveis que presten.
* Els sindicats encarregats de defensar
aquestes condicions laborals estan ac
WXDQW GH IRUPD RSDFD VHQVH LQIRUPDU

E

als/les treballadors/es ni permetre’ns
SDUWLFLSDU HQ HO SURFpV $ PpV OHV
condicions laborals que han pactat
en els últims tres anys han permès el
minvament en les condicions de treball
DEDQVGHVFULWD/DVLWXDFLyDFWXDOGHOD
QHJRFLDFLyGHOQRXFRQYHQLGH&DWDOXQ
\DDSXQWDDXQDPDMRUGHWHULRUDFLyMD
TXHDUDPDWHL[HVWDQPpVSUHRFXSDWV
D EXVFDU MXVWL¿FDFLRQV SHU DO TXH YDQ
a signar que a lluitar per aconseguir
la signatura d’un Conveni digne. Cal
ressenyar referent a això la tàctica de
SURPRFLRQDU D WUHEDOODGRUVHV ³D¿QV´
per part de les empreses per a contro
ODU DL[t HQ OHV SODQWLOOHV L LQÀXLU HQ OHV
negociacions de les condicions labo
rals de tots.
 /D *HQHUDOLWDW D WUDYpV GHO 'HSDU
tament de Benestar i Família i de la
'*$,$ HVWDQ FROODERUDQW DFWLYDPHQW
HQ WRW DL[z GHL[DQW GH FRVWDW OD VHYD
REOLJDFLy GH SURSRUFLRQDU XQ VHUYHL
S~EOLF GH TXDOLWDW SHU D FHQWUDUVH HQ
criteris merament econòmics.
'DYDQW DTXHVWD VLWXDFLy HQV QHJXHP

DDFFHSWDUODUHVLJQDFLyRHOFDQYLGH
SURIHVVLyFRP~QLTXHVYLHVLD¿UPHPOD
QHFHVVLWDWG¶RUJDQLW]DUQRVSHUDOOXLWDU
tant per les nostres condicions laborals
com per la dignitat del nostre sector i
de les persones amb les quals treba
OOHP3HUDDL[zKHPGHFLGLWGRQDUOLXQ
caràcter estable a aquesta Assemblea
amb l’objecte que sigui l’eix entorn al
com s’articuli aquesta lluita.
(QVRUJDQLW]DUHPSHUVHFWRUVFUHDQW
se grups de treball de les diversos àm
ELWVTXHGDQWFRQVWLWXwWVHOVGH&5$(6
L&5(,6 3ODQVGH'HVHQYROXSDPHQW
&RPXQLWDUL L 7HPSV /OLXUH GHL[DQW
oberta la possibilitat d’incorporar altres
QRYHV *HQW*UDQIXQFLyS~EOLFD8QL
YHUVLWDWHWF
(VGRWDUjG¶XQDSHULRGLFLWDW¿[DDOHV
UHXQLRQV G¶DTXHVWD DVVHPEOHD UHDOLW
]DQWVHHQHOVORFDOVTXHHQVFHGHL[D
aquest efecte CGT.
* És una assemblea oberta a tot el qual
comparteixi tant els objectius de millora
de les condicions laborals i dels serveis
que el nostre sector presta com el plan

tejament transformador de la realitat de
ODQRVWUDSURIHVVLy HQIURQWGHOVSODQWH
jaments lucratiu i assistencial).
* Dintre de l’assemblea es crearà un
observatori que reculli les diferents
realitats de l’àmbit social i els seus pre

VHQWVLSRVVLEOHVHYROXFLRQV/¶REMHFWLX
pV WDQW SRVDU ³HQIURQW GHO PLUDOO´ DOV
GLIHUHQWV ³DFWRUV´ FRP GLIRQGUH WRWD OD
LQIRUPDFLyTXHDQHPUHFDSWDQW
 6¶XWLOLW]DUDQ OHV QRYHV WHFQRORJLHV
SHU D GLIRQGUH LQIRUPDFLy FRQWDFWDU L
implicar al major nombre de persones
SRVVLEOHLJHQHUDUIzUXPVGHGLVFXVVLy
sobre els diversos temes que vagin
sortint.
6¶XWLOLW]DUjO¶DVVHVVRUDPHQWGHOVVHU
veis jurídics del sindicat d’Ensenyament
de CGT per a resoldre els dubtes que
puguin sorgir.
&UHLHP LPSUHVFLQGLEOH DJUXSDU RUJD
nitzar i dotar d’uns objectius concrets
al malestar que hem pogut constatar
entre els treballadors i treballadores
del sector.
/D IDOWD G¶LQIRUPDFLy OD LQGHIHQVLy
davant els abusos i incompliments de
OHVHPSUHVHVVyQSRVVLEOHVSHUTXqHO
nostre sector està atomitzat en petits
JUXSVGHWUHEDOODGRUVHVTXHQRVDEHQ
QRSRGHQRQRVH¶OVSHUPHWRUJDQLW]DU
se en defensa dels seus drets.
6LYROHPTXHWRWDL[zFDQYLwVRODPHQW
SRGUHP IHUORV MXQWHV 2 HQV RUJDQLW
zem per a defensar la nostra dignitat
com professionals o ens limitem a
DFXPXODU UjELD ¿QV TXH OD IUXVWUDFLy
HQV IDFL FDQYLDU GH SURIHVVLy 2 SODQ
tem cara junts o ens foten per separat.
/¶~QLFD IRUPD GH GHL[DU GH SHUGUH pV
començar a perdre la por.

Crida a la mobilització als i les professionals de l’àmbit social
Com a professionals de l’àmbit social vo
lem trencar el silenci còmplice en el que
dormim des de fa temps front les situa
cions de precarietat amb les que treba
llem cada dia.
'¶DFRUG
6RPXQFROOHFWLXDWRPLW]DWSHUODQRVWUD
YDULDGDGHSHQGqQFLDDGPLQLVWUDFLyORFDO
HQWLWDWVHPSUHVHV
6RP XQ FROOHFWLX TXH SDWHL[ XQD IDOWD
endèmica de reconeixement social i està
acostumat a que ningú l’escolti.
6RPXQFROOHFWLXFUHPDWLTXHVHPSUHKD
conviscut amb la desigualtat i la manca de
MXVWtFLDVRFLDOSRWVHU¿QVDQRUPDOLW]DUOD
6RPXQFROOHFWLXTXHTXDQVXUWGHWUHED
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OODUHVWjPDVVDFDQVDWSHUVHJXLUOOXLWDQW
3HUzWDPEp
6RP XQ FROOHFWLX YRFDFLRQDO L FRP
promès amb la justícia social.
6RPXQFROOHFWLXTXHIDDQ\VYDGHVFR
brir la importància de fer xarxa.
6RPXQFROOHFWLXDFRVWXPDWDGHVFREULU
les oportunitats en els contexts de crisis.
6RPXQFROOHFWLXFDUUHJDWGHPRWLXVLLQ
IRUPDFLySHUGHQXQFLDUHOVHIHFWHVUHDOV
GHODFULVLVHQOHVSHUVRQHVLFROOHFWLXV
PpVYXOQHUDEOHV
3HU VL QR XV KHP FRQYHQoXW UHFRUGHP
que el Codi Deontològic tant de les
educadores/s com de les treballadores/s
socials recull el rol promotor de conscièn

cia crítica i de millora del repartiment de
la riquesa d’ambdues professions:
Codi deontològic de les/els Educadores/s
socials.
&DStWRO ,,, 6HFFLy &LQTXHQD$UWLFOH 
/¶HGXFDGRUDVRFLDOFRQWULEXLUjDJHQHUDU
una consciència crítica sobre els proble
mes socials i les seves causes.
Codi deontològic de les /els Treballado
res socials.
&DStWRO 9,$UW  (OOD '76$6 KD GH
promoure el desenvolupament de les
lleis i les polítiques que tendeixin a mi
llorar les condicions socioeconòmiques
JHQHUDOVGRQDUKLVXSRUWLSURSXJQDUXQ
millor repartiment de la riquesa.

$UW(OOD'76$6KDGHGHQXQFLDUOHV
causes socioeconòmiques que generin
VLWXDFLRQV GH GHVLJXDOWDW PDUJLQDFLy L
H[FOXVLyVRFLDO
Per tots aquests motius fem una crida a
denunciar:
/HVVLWXDFLRQVGHGHVSURWHFFLyLYXOQH
rabilitat que està generant aquesta crisis
econòmica injusta.
 /D LQVX¿FLqQFLD GH SHUVRQDO KLVWzUL
FD TXH SDWLP L TXH PDOJUDW OD FULVLV L
l’augment de competències per les noves
OOHLV 'HSHQGqQFLD ,QIjQFLD  QR V¶KD
FRPSHQVDWSHUSRGHUIHUKLIURQW
/DPDQFDGHFREHUWXUDGHOVLVWHPDGH
SURWHFFLy VRFLDO JHQHUDO SHQVLRQV VXE

VLGLV L SUHVWDFLy G¶DWXU  TXH DERTXHQ D
milers de persones a acudir a uns ser
veis socials desbordats i dissenyats per
atendre prioritàriament les persones en
ULVFG¶H[FOXVLyVRFLDO
 /D EXURFUDWLW]DFLy SURJUHVVLYD GH
OD QRVWUD SURIHVVLy ¿QV D GHVYLUWXDU
l’essència del treball social i socioedu
FDWLX FRQYHUWLQWQRV FDGD YHJDGD PpV
amb mers tramitadors/es de recursos.
I tot el què acordem entre totes.
* Crida realitzada per un grup
de treballadors en el marc de
l’Acampada de la plaça Catalunya de Barcelona
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Parlem

Oracle d’Enric Casas

“Aquesta revolució, que ha comença
7[HPD%R¿OODPEOD
FROODERUDFLyGH3HS&DUD

L’entrevista d’aquest mes és
HVSHFLDOFROOHFWLYDFRPKR
són les revoltes i acampades
d’arreu del territori. Es tracta d’un collage de testimonis
de persones que vam ser a la
plaça Catalunya el mati de la
ferotge càrrega policial.
Encapçalem aquest collage
amb el testimoni del poeta i
visionari Enric Casasses (1),
que expressa amb un oracle contundent, la resposta
dels Déus. És la veu del poble entusiasta. Amb l’Enric
ens vam trobar a la plaça
Catalunya i va anomenar-me
amb el meu nom de guerra
dels anys setanta: Sabata,
quan nosaltres, estudiants
dels moviments contraculturals, comunistes i llibertaris,
«acampàvem» junts als barracons de Pedralbes sobreWRWDODJHVSDDOEDULDO¶DQ¿
on fèiem les assemblees.
Apreníem a ser persones i a
conspirar. Com sols ens hem
trobat dues vegades amb
molts anys, m’alegra que
se’n recordi.

Entrevista a l’antropòleg Joan Roura, ferit al cap
per una bala de goma.
Joan Roura Expósito, de 24 anys,
ha iniciat una denúncia pública contra el conseller d’Interior
Felip Puig i contra els Mossos
d’Esquadra que li van disparar
irresponsablement, criminalment,
una bala al cap, que el podia haver matat. Una part de la denuncia, en forma de carta al conseller
Puig, la presentem desprès de
l’entrevista.
 Treballes? Estudies? O bé, estàs a l’atur.?
(VWXGLRXQPjVWHUHQDQWURSRORJLDLHWQR
JUD¿DDOD8QLYHUVLWDWGH%DUFHORQD(YL
dentment he de treballar com a professor
SDUWLFXODUDL[tFRPHOVFDSVGHVHWPDQDL
els estius per poder pagar els estudis.
- Quines van ser les teves motivacions per anar el divendres
amb els acampats o solidaritzar-te amb ells
/DSULQFLSDOPRWLYDFLySHUDQDUDPEHOV
DFDPSDWV²LDFDPSDUDOJXQVGLHV²pV
WUDQVIRUPDUODVRFLHWDWSHUTXqVLJXLPpV
MXVWD L LJXDOLWjULD 6yF GHOV TXH SHQVD
TXH V¶KL KD G¶HVWDU TXH HOV SURFHVVRV
socials s’han de criticar amb perspectiva
KLVWzULFDLTXHPHQWUHGXUHQO¶~QLFDWDV
FDpVDSUHQGUHSHUXQWXE3HUzSHUTXq

HQJDQ\DUQRV VyF DFWLYLVWD GH SRTXHV
FDXVHV QR VXSRUWR OD PLOLWjQFLD L GRQR
per bo qualsevol fet social on faci un
amic i s’intercanviï mirada amb una noia
bonica. Considero que els drets socials
QRHVGHPDQHQDOV5HLV0DJVVLQyTXH
V¶XVXUSHQ D FDSD L HVSDVD DPE VXRU L
VDQJ(QGH¿QLWLYDHPIHLDSDOWDQWDDV
VHPEOHD P¶DYHUJRQ\LD FRPSDUWLU OOXLWD
DPEHOKLSSLVPHPLOOHQDULVWDLHPWRFDYD
OHVEROHVHOGLVFXUVLPSHUDQWGHOFLYLVPH
ODSDXODGHPRFUjFLDODEDQFDqWLFDLGH
PpVIDXOHVPRGHUQHV7DPEpKDQLQÀXwW
OD LQVLVWqQFLD GHO PHX FRPSDQ\ GH SLV
i rebre 3 missatges que reclamaven la
meva presència al lloc dels fets.
- La teva carta de denúncia
contra Puig, el responsable
de la violenta càrrega, és molt
meritòria. Tens alguna cosa a
afegir-hi?
1RH[FHSWHTXHDFDXVDGHOHVUHWDOOD
GHV HOV GHO 6$085 HP YDQ DFRQVHOODU
DQDUDO¶+RVSLWDODPEWD[LMDTXHKLKDYLD
PpV SHUVRQHV HVSHUDQW GH VHU DWHVHV L
WHQLHQ SRU TXH QR KL KDJXpV VX¿FLHQWV
ambulàncies. M’indigna moltíssim que
quan d’aquí 4 anys hagi d’estudiar un
doctorat i pugui optar a entrar a la Uni
YHUVLWDWFRPSURIHVVRUDVVRFLDWFREUL
euros i que l’irresponsable del Mosso que

HPYDGLVSDUDUHQFREUL
- Tu tens el suport, solidaritat
i estima de tots els indignats
i organitzacions a favor de la
vida i dels drets humans. Creus
que guanyarem aquesta lluita
de portar a la Justícia als responsables que et van disparar
i els agressions i violacions de
drets humans?
 1R WLQF OD PHQRU LGHD VREUH VL DTXHVW
cas serà jutjat o indemnitzat deguda
PHQW /D YHULWDW pV TXH QR DFRVWXPR D
estar massa involucrat en aquest tipus
d’esdeveniments i no tinc la menor idea
GH FRP VyQ UHVROWV SHU O¶$GPLQLVWUDFLy
3~EOLFD /¶~QLF TXH GHVLWMR pV FRQVFLHQ
ciar la societat del perill que representen
OHV EROHV GH JRPD DL[t FRP O¶DFWXDFLy
desmesurada de la Consellaria d’Interior
LHQHVSHFLDOGHO¶DXWRUPDWHULDOGHOWLU
7RWLDL[tQRVHP¶HVFDSDTXHSUREDEOH
PHQWFDVRVFRPHOPHXVyQVLOHQFLDWVL
LQYLVLELOLW]DWVSHOVSROtWLFVLTXHHQFDVGH
ser escoltades les meves demandes de
MXVWtFLDQRPpVVHUYHL[HQSHUPDTXLOODUOD
VHYDSHQRVDDFWXDFLy
- Com et trobes ara?
 (VWLF UHFXSHUDQWPH DO SUHX GH GHL[DU
GHWUHEDOODUHVWXGLDULPRELOLW]DUPH1R

puc fer vida quotidiana ni seguir una ruti
QDLWLQFVRUWGHSRGHUKRH[SOLFDU$TXHV
ta nit he tornat a somniar amb l’escena
de l’impacte de bola de goma. M’ha tor
nat a envair la mateixa por que vaig sentir
TXDQYDLJUHFXSHUDUHOVHQWLWGHVSUpVGH
GHVSORPDUPHDOWHUUD
- Joan, t’arriben informacions,
proves, testimonis, a més
GHOV FHUWL¿FDWV PqGLFV L GH
l’esgarrifós vídeo d’un Mosso
disparant a matar?
$TXtWHQVO¶HQOODoRQVXUWRIHULWLHVYHX
clarament com els Mossos amaguen la
bola i que jo no tenia res a veure amb
l’assumpte:
http://www.youtube.com/
ZDWFK"Y +\';S9<
I aquí tens la crònica de com va ser el meu
dia i algunes opinions sobre l’acampada i
GHPpV 6L YROV DJDIDU SDUDXOHV G¶DTXHVW
DUWLFOH   IHVKR VHQVH FRQVXOWDU L DPE
tota llibertat. http://manueldelgadoruiz.
EORJVSRWFRPXQDEDODSHUGXGD
UHODWGHQMRDQYLFWLPDKWPO
6¶HVWDQSRVDQWHQFRQWDFWHDPEPLMRYHV
que em buscaven per donar testimoni.
- Moltes gràcies pel teu testimoniatge. Ànims i que et recuperis ben aviat.
0ROWHVJUjFLHVSHUO¶HQWUHYLVWD

Carta de Joan Roura de denuncia al
Conseller Felip Puig per agressió amb
bala de goma
©)HOLS3XLJ1RSXFPHQMDUVzOLGVQRSXF
GRUPLU SHU SUHVFULSFLy PqGLFD QR SXF
fer petons a les persones TXH HVWLPR
QRSXFMXJDUDIXWEROHQGRVPHVRVQR
puc celebrar la victòria del Barça i tinc la
meva mare amb atacs nerviosos. Demà
DQLUp DO PHWJH SHU VDEHU VL KH SHUGXW
DXGLFLyMDTXHHOGLYHQGUHVKLWHQLDWDQWD
sang que els metges no ho podien veure
del tot.
Aquesta nit he tornat a somniar amb
l’escena de l’impacte de bola de goma.

M’ha tornat a envair la mateixa por —i
LQFRPSUHQVLy² TXH YDLJ VHQWLU TXDQ
YDLJUHFXSHUDUHOVHQWLWGHVSUpVGHGHV
SORPDUPH DO WHUUD (Q DTXHOO PRPHQW
no era capaç d’imaginar el que havia
VXFFHwW MD TXH MR HVWDYD PROW OOXQ\ GHO
lloc on es repartien els cops de porra.
1RPpVVDJQDYDVHQVHSDUDUSHUO¶RUHOOD
²YDGXUDUKRUHV²WHQLDODYLVWDHQ
QXYRODGD QR UHFRQHL[LD OD PHYD PLOORU
DPLJDWHQLDOHVPDQVIUHGHVLHOVVHQWLWV
no em responien.

Totes aquestes tortuoses imatges es
repeteixen insistentment al meu cap i si
YRVWq OHV YD PDQDU pV SHUTXq pV LQFD
paç d’imaginar res semblant. Cregui’m.
(VWDYD DPE QXFOL SDFt¿F L FRQYHUVDQW
amigablement amb una companya quan
DTXHVWD EDOD SHUGXGD SUREDEOHPHQW
GHVSUpVGHUHERWDUDWHUUDHVYDLQFUXV
WDUDODPHYDRUHOOD/¶DPLJDHQTHVWLy
LG¶DOWUHVWHVWLPRQLVHYLGHQWPHQWDQLUDQ
¿QVDO¿QDODPEPLHQODGHQ~QFLDTXH
penso interposar.»

Entrevistats des de la plaça Catalunya en directe, a les cinc de la tarda
Un programa de la tele.cat, matins
rebels, en directe, des de la plaça
de Catalunya pels acampats i
gent solidària. Es tracta de donar
la veu als integrants d’aquest moviment nou, espontani, imprevist,
amb ganes de canviar el món.
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Federico, argentí de
Buenos Aires.
Bon dia. Fa set anys que estic vivint a
&DWDOXQ\D 5HDOPHQW OHV LPDWJHV TXH
KHYLVWDTXHVWPDWtVyQYHUJRQ\RVHV/D
policia que pren jurament per protegir i
VHUYLUDODJHQWpVLQFRQFHELEOHTXHIDFL

el que han fet aquest matí. No es pot con
cebre que la policia que jura protegir la
gent bastonegi a ciutadans que s’estan
PDQLIHVWDQWGHPDQHUDSDFt¿FD7DQSR
FDYHUJRQ\HVVyQHOOVFRPHOVSROtWLFVTXH
els van enviar. Aquí hi ha gent que està
PDQLIHVWDQWSDFt¿FDPHQWGRQDQWODVHYD
YHXSHUTXqODFRVDMDQRV¶DJXDQWD/HV

LPDWJHV TXH V¶KDQ YLVW DTXHVW PDWt VyQ
WtSLTXHV G¶XQD GLFWDGXUD 6yQ LQFRQFHEL
EOHVLPDWJHVG¶XQDWDOYLROqQFLD¿QVLWRW
li van repartir pals a un noi que estava en
una cadira de rodes. No van tenir cap ti
pus de miraments. Aquí estan alguns dels
FDUWXW[RVTXHYDQHVWDUGLVSDUDQWEDOHV
GH JRPD$L[z pV XQD GHPRFUjFLD"$L[t

HOVSROtWLFVYROHQGLDORJDUDPEQRVDOWUHV"
Els demano a aquests policies que quan
els donen aquestes ordres bàrbares no
OHV FRPSOHL[LQ SHUTXq HVWDQ HQ FRQWUD
GHOVVHXVSURSLVJHUPDQVGHOVVHXVSD
UHVGHOHVVHYHVPDUHVSHUTXqpVHOTXH
hi ha en aquesta plaça. Aquí hi ha gent
TXHQRWpIHLQDJHQWTXHWpIHLQDJHQW
Juny de 2011

NAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

m amb...

sses, poeta i visionari

at, no la pararan. Ja està en marxa!”
TXHWpXQDLGHRORJLDJHQWTXHHQWpXQD
altra. Aquí no hi ha un pensament únic.
$TXHVWVSROLFLHVVyQXQVFRYDUGV'H
PDQRDODJHQWTXHYLQJXLDPDQLIHVWDU
VHDVROLGDULW]DUVHDPEHOVLQGLJQDWV

Luis (original en
castellà)
Jo volia dir al senyor Felip Puig que la
plaça de Catalunya no es neteja amb
VDQJ TXH QR IDFL VHUYLU HOV PDWHL[RV
mètodes que usava el seu gran amic el
6U)UDJD,ULEDUQH(OVHQ\RU)UDJD,ULEar
ne deia que el carrer era d’ell. I el senyor
3XLJ GLX TXH OD SODoD GH &DWDOXQ\D pV
d’ells i no sap que la plaça de Catalunya
pVQHWHMDDPEDLJXDLQRDPEVDQJSR
UUHVWLUVLSDWDGHVFRPHOV0RVVRVTXH
actuen pitjor que els grisos del temps de
Franco.
Repeteixo: els Mossos d’Esquadra van
actuar pitjor que els «grisos» i la Guàrdia
civil del temps de Franco. Han estat do
QDQWSDWDGHVDODJHQWDOHVQRLHVDXQD
GRQDHPEDUDVVDGDO¶KDQWLUDGDSHUWHUUD
'LPLWHL[LVHQ\RU3XLJVLXVSODX)UDQFR
KD PRUW L YROHP OOLEHUWDW $SODXGLPHQts

del public).

Altres
testimonis
d’indignats,
el divendres
27 de maig
Carles Garcia, editor

(Q DVVDEHQWDUPH TXH KL KDYLD O¶LQWHQW
GH GHVDOORWMDPHQW D OHV  GHO PDWt YDLJ
baixar a la plaça. Independentment de la
PHYD YDORUDFLy GHO PRYLPHQW HQJHJDW HO
 GH PDLJ GH OHV VHYHV DPELJLWDWV L
GHVGHOPHXSXQWGHYLVWDLQJHQXwWDWVHP
semblava que havia d’anar a expressar la
meva solidaritat activa amb els indignats
GDYDQWO¶DE~VTXHVXSRVDYDH[SXOVDUORV
GHODSODoD$OFDSLDOD¿FRPSDUWHL[RL
pateixo amb la gent que es va fer present
a la plaça al llarg d’aquests dies el mateix
HVWDWGHSUHFDULHWDWFRUUXSFLyHWFpVD
GLU VRP DO PDWHL[ FRVWDW GH OD EDUULFDGD
social.
/DYLROqQFLDGHVIHUPDGDSHUODSROLFLDYD
ser com tornar als temps d’en Franco amb
Juny de 2011

XQSDUWLFXODULWDWDIHJLGDHQDTXHVWFDVOD
major part dels manifestants ni tans sols
V¶DXWRGHIHQVDYHQ HO TXH HQFDUD ID TXH
D PpV G¶LQMXVWL¿FDEOHV OHV FjUUHJXHV L
SURYRFDFLRQV GHO PRVVRV G¶HVTXDGUD
DSDOOLVVDQWJHQWLQHUPHLQFORHQWKLSHUVR
QHVHQFDGLUDGHURGHVKDJLQHVWDWHVSH
FLDOPHQW LJQRPLQLRVHV 8QD OOLoy SUjFWLFD
del veritable rostre de la democràcia i de
l’agressiva ineptitud dels seus administra
GRUV"7DQSUHFDULpVO¶HTXLOLEULGHOVLVWHPD
democràtic que no pot admetre ni tans
VROV XQD VLPSOH L SDFt¿FD H[SUHVVLy GH
GLVVHQVLy"
0DOJUDWHOVFRSVLHOVIHULWVHOGLYHQGUHV
GHPDLJKDHVWDWXQDGHPRVWUDFLyGHOD
FDSDFLWDWGHUHVSRVWDGHODJHQWTXHGHV
de primera hora del matí va anar omplint
OD 3ODoD &DWDOXQ\D DL[t FRP GH OD VHYD
IHUPD UHVROXFLy GH UHVLVWqQFLD FRQWUD OD
YLROqQFLDSROLFLDO¿QVDREOLJDUHOVUHSUHV
VRUVDDEDQGRQDUODSODoD$L[zDTXHVW
HVSHULW FRP HO IHW PDWHL[ GH PDQWHQLU
O¶DFDPSDGD WRW L OD SURKLELFLy SHU SDUW
GHOV EXUzFUDWHV GH OD -XQWD (OHFWRUDO
ha estat una palesa victòria política del
moviment.

Albert, operari d’una
empresa de medi
ambient

$TXHVW GLYHQGUHV  GH MXQ\ D OD SODoD
Catalunya ha sigut un esdeveniment ex
traordinari. No tant per la violència dels
PRVVRV TXH SHU D PROWHV GH QRVDOWUHV
MDKDGHL[DWGHVRUSUHQGUH¶QVVLQySHUOD
FDSDFLWDWGHUHDFFLyGHOHVSHUVRQHVTXH
la patiren. Penso que a vegades som poc
FRKHUHQWV DPE DOOz TXH FULGHP L VRYLQW
repetim eslògans que lluny de ser una
DPHQDoD SHO VLVWHPD HV TXHGHQ HQ SD
UDXOHVEXLGHV&RPVLQRHQVKRFUHJXpV
sim prou.
Darrerament he sentit i llegit la frase de
«hem perGXW OD SRU´ L PH OD YXOO FUHXUH
Aquest últim any a Barcelona han passat
coses que em fan ser un xic optimista;
SHQVRHQODYDJDJHQHUDOGHVHWHPEUHHQ
O¶RFXSDFLy GHO FLQH GH YLD ODLHWDQD HQ HO
passat Primer de Maig i en aquest intent
de desallotjament de l’acampada.
$ODSODoD&DWDOXQ\DGXUDQWOODUJDHVWRQD
s’han bloquejat camions que s’enduien
PDWHULDO V¶DJXDQWj DPE SHUVLVWqQFLD OHV
VDOYDWJHV FjUUHJXHV HOV FRSV GH SRUUD
i les piloteres i s’han burlat els cordons
policials. Vingueren a desallotjar i se’ls
IHXIRUD$L[zVtDEDQVV¶HPSRUWDUHQSHU
davant a tothom que van trobar deixant un
centenar de ferits. Tot plegat ha sigut una
SHWLWD YLFWzULD DFRPSDQ\DGD GHO FRQVH
THQW©VXELGyQª
3RWVHU VHULD ER TXH DTXHVW ©VXELGyQª
PpVHQOOjGHFHUWDDGRUDFLyFHJDDOSDFL
¿VPHSXJXLVHUYLUSHUFRQVROLGDUODOOXLWD
Perquè l’acampada prengui altres formes
que garanteixin la continuïtat de la protes
WDIRUDGHOHVSODFHVSHUTXqDFDELG¶REULU
els ulls aquells qui veuen o pateixen per
SULPHUFRSODUHSUHVVLyLSHUTXqGLDDGLD
anem perdent la por. Ara les acampades
GHVSHUWHQVLPSDWLHVVXUWHQDODWHOHLDO

PHXSDUHUQRVyQGHOWRWLQFRPRGHVSHO
poder; quan això canvii tornaran.

Toni, realitzador
FLQHPDWRJUj¿F

6RYLQW KH VRPQLDW TXH DL[z SDVVDYD
VHQVHSDUWLWVQLVLQGLFDWVVHQVHGLULJHQWV
ni dirigits. De veritat veig possibilitats en
aquest moment que estem vivint ara. És
molt impressionant veure gent tan diversa
FRQYHUVDUGHSROtWLFDH[SUHVVDUVHSDUWL
cipar. Tot va molt ràpid i molt lent al mateix
WHPSVWRWLTXHWLQFODVHQVDFLyTXHDQHP
DXQDYHORFLWDWDGHTXDGDTXHHQVSHUPHW
DQDURUJDQLW]DQWQRVHQHOVEDUULVLHQOHV
diferents comissions.
/D IRUoD TXH HVWDQ SUHQHQW DTXHVWV GRV
zUJDQVpVLPSUHVVLRQDQWDVVHPEOHHVGH
EDUUL R FRPLVVLRQV DPE  SHUVRQHV
totes disposades a donar el millor de si
PDWHL[RV8QSHWLWSDVSHUVRQDOXQJUDQ
SDVSHUODFLXWDWWRWVHOVTXHKHPSDVVDW
alguns moments en barris o en plaça Ca
WDOXQ\DHVWHPDSUHQHQWPROWVREUHQRVDO
WUHVLVREUHHOPyQ/DFXOWXUDEUROODSHU
entre les esquerdes en les rajoles de la
SODoD&DWDOXQ\DLpVTXHODPDMRUH[SUHV
VLy G¶RUGUH D %DUFHORQD HVWj HQ DTXHVWD
plaça.
+L KD GLIHUHQWV &RPLVVLRQV VDQLWDW H[
WHQVLy FRPXQLFDFLy ODERUDO LPPLJUDFLy
FXLQDQHWHMDLDL[t¿QVDODFLQTXDQWH
QDRHOPLOHUG¶DVVHPEOHHVTXHKLKDDOD
FRPDUFDGHPRVWUHQTXHVHQVHGLULJHQWV
QL GLULJLWV HV FUHD RUJDQLW]DFLy DOWHUQDWL
va al caos i desordre actual. Per primera
vegada sento que nosaltres sabem molt
EpRQHVWHPLHOVSROtWLFVLHOVVHXVPHU
FHQDULVHVWDQSHUGXWVQRVDEHQTXHIHU
0HQWUHODVHYDLQHSWLWXGDFDEDWRUQDQWVH
SDVVLYLWDWODQRVWUDYLVLyUHDOLVWDHQVSRUWD
a una activitat frenètica que es tradueix en
ràpids resultats.
$TXHVW GLYHQGUHV  GH PDLJ KHP VLJXW
atacats per la policia i en menys de qua
WUHKRUHVpUHPPLOHUVHOVTXHURGHMjYHP
OD SODoD L WRWHV OHV GRWDFLRQV SROLFLDOV
aguantant una acarnissament desmesu
rat.

Arnau Sanz, 18 anys,
estudiant de ciències
polítiques a l’UAB
Al principi l’actitud dels mossos era con
WURODGD LQIRUPDWLYD L GLDORJDQW SHUz OD
FULVSDFLy L HOV FULWV GHOV FRQFHQWUDWV YD
provocar en un moment donat que els
agents es dispersessin i actuessin per
LQLFLDWLYD SUzSLD SURYRFDQW VLWXDFLRQV
G¶LQFHUWHVD /D SODoD HV YD FRQYHUWLU HQ
XQ FDVWHOO DVVHWMDW SHU SDFL¿VWHV SHUz OD
SURYRFDFLyGHOVDJHQWVDPEEXUOHVLQFL
tacions i provocacions violentes va provo
car l’esvalotament dels indignats. Crits de
©UHVLVWqQFLDSDFL¿FDªL©QRDODYLROqQFLDª
intentaven acompanyar la sortida dels
PRVVRV SHUz DTXHVWV DWUDSDWV HQWUH XQ
PXQWGHJHQWDPEHOVEUDoRVDOoDWVYDQ
començar a repartir.
Un pot entendre que els antidisturbis ac
tuïn amb contundència quan la seguretat

RO¶RUGUHS~EOLFHVYHJLQDIHFWDWVSHUzQR
era el cas. Fins i tot quan la plaça estava
EXLGD GH FDPLRQV HOV PRVVRV FRQWLQXD
ven disparant i repartint.
-R HVWDYD HQ XQ UDFy DPE OHV PDQV DL
[HFDGHV L GHPDQDQW SDFt¿FDPHQW TXH
s’anessin. De sobte un mosso em va
YHXUHYDYHQLUHPYDGRQDUGRVFRSVGH
porra i se’n va anar.

> LES FRASES...

Josep Maria (Txema)
%R¿OOGRFWRUHQ
ciències de l’educació,
59 anys, amb
policontusions al cos
Acuso públicament i formalment en Felip
Puig per pràctiques delictives i criminals.
Acuso públicament als Mossos de com
SRUWDPHQW VDOYDWJH WHUURULVWD L VREUHWRW
acuso als seus professors que els han
DGRFWULQDWLFRQYHUWLWHQIHUHVIHURWJHV6L
HOVVXSRVDWV0RVVRVQRKRHUHQMDTXH
QR DQDYHQ LGHQWL¿FDWV DFXVR D 3XLJ GH
contractar a una banda de mercenaris per
terroritzar ciutadans que manifestàvem
SDFt¿FDPHQW
$FXVRDO3XLJGHPHQWLUGHIHQVDUODYLR
lència dels Mossos i culpar les víctimes.
Ens està insultant de mala manera i ho
VHJXHL[IHQWSHUTXqVHVDSLPSXQHMDTXH
els jutges ho arxiven i els mitjans sols re
peteixen les seves patològiques mentides
de neteja i seguretat pel futbol.
Acuso al Mas i a tots els polítics i mitjans
GH FRPXQLFDFLy TXH GRQHQ VXSRUW DO WH
UURULVPHGHOD*HQHUDOLWDWDOVHUYHLGHOD
Monarquia i els Bancs.
$FXVRDOVSROtWLFVHQDFWLXGH&DWDOXQ\DL
que no condemnin la violència dels Mos
sos. Hem de netejar les Institucions del
*RYHUQLFHQWUHVHGXFDWLXVGHFRUUXSWHV
PHQWLGHUV GHOLQTHQWV LPSXWDWV L YLR
lents.
/D GLPLVVLy GH OD GHO 3XLJ pV SULRULWjULD
Cal fer fora aquest pocavergonya reinci
GHQW&RPWpLPSXQLWDWWRUQDUjDGHOLQTXLU
1RpVODSULPHUDYHJDGD/¶KHPGHIHUIRUD
GH WRWV HOV &HQWUHV FRPDUTXHV L ,QVWLWX
FLRQV¿QVDIHUORIRUDGHOD*HQHUDOLWDW
2QKDG¶HVWDUpVDODSUHVy+DHPEUXWLW
XQD SODoD G¶DSUHQHQWDWJH GH GHEDWV GH
FRQVFLHQFLDFLy,KDSURYRFDWODVROLGDULWDW
LODUHEHOOLD+DVLJXWLPSUHVVLRQDQWYHXUH
com la plaça s’anava emplenant de ciuta
dans defensant el dret de gaudir d’unes
SODFHVGHODFLXWDW
(1). Vídeo de l’Oracle de Casasses:
www.vilaweb.cat/noticia/3891852/20110527/acampatsexpliquen-carrega-mossos.html

(2). «La bala perduda», la crònica dels fets feta per ell mateix. És
un testimoni talentós i i implicat
a molts nivells: Una petita obra
mestre d’anàlisi de les brutals càrregues. Antropòleg d’ell mateix,
dels indignats i de la societat repressora. Un atreviment metodològic

“Cal ser
conscients
que ja
s’està fent
la revolució. Aquesta energia
de vida, de
solidaritat
no pot desaparèixer,
no la podran parar.
La revolució només
pot créixer”
“Felip Puig,
Conseller
d’Interior
de la Generalitat, volia netejar
la plaça de
gent, i la va
omplir amb
més gent”
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Militància i Participació per a la Transformació Social

Escola Llibertària d’Estiu a
Ruesta del 6 al 10 de juliol
Secretaria d’Acció Social
Comitè Confederal CGT

/

a CGT organitza del dimecres 6 al diu
PHQJHGHMXOLROD5XHVWD 6DUDJRV
VD O¶(VFROD/OLEHUWjULDG¶(VWLXTXHWLQGUj
FRPDHL[FHQWUDO³0LOLWjQFLDL3DUWLFLSDFLy
SHUDOD7UDQVIRUPDFLy6RFLDO´
$OV PDWLQV HV WUHEDOODUj GHEDWUj L UH
ÀH[LRQDUj DO YROWDQW GHO WHPD FHQWUDO L
per les tardes es realitzaran diferents
WDOOHUVSURVWLWXFLyUHQGDEjVLFDMRYHV
UjGLRV OOLXUHV DFFLy VRFLDO HWF TXH
s’aniran concretant en les properes
VHWPDQHV , pV FODU DFWLYLWDWV O~GLTXHV
i d’esplai com correspon amb les dates
estivals …

Programa
'LPHFUHVGHMXOLRO$UULEDGDD5XHVWD
K$VVHPEOHDRUJDQLW]DWLYD
6RSDULDFWLYLWDWFXOWXUDO
6HVVLRQVGHPDWt0LOLWjQFLDLSDUWLFLSD

FLySHUDODWUDQVIRUPDFLyVRFLDO GHK
DKLGHKDK
'LMRXV  GH -XOLRO$QjOLVL GH OD VRFLHWDW
actual.
Divendres 8 de Juliol: Tècniques de parti
FLSDFLyHQO¶2UJDQLW]DFLy
'LVVDEWHGH-XOLRO/D&*7TXHYROHP
'LXPHQJHGHMXOLRO$VVHPEOHDGH9D
ORUDFLyLFRPLDW
 6HVVLRQV GH WDUGD WDOOHUV  GH K D
KLGHKDK
3URVWLWXFLy
Renda Bàsica.
Model energètic i decreixement.
$FFLyVRFLDOGH&*7LHOVPRYLPHQWVVR
cials.
5HSUHVVLyFRQWUDOD&*7LFRQWUDHOVPR
viments socials.
Alternatives des de l’Economia social.
Cooperatives autogestionàries.
Esperanto.
/DwFLVPH
Naturisme.
Memòria històrica.
Internacionalisme.

Agroecologia.
3LQWXUDPXUDOFDUWHOOV
2UDWzULD
$FFLy'LUHFWD1R9LROHQWD
6HQ\DOVG¶LGHQWLWDW
'RQHV/OLXUHV
6HQGHULVPH
$FWLYLWDWVFXOWXUDOV GHVSUpVGHVRSDU
Cinema
Actuacions musicals
3RHVLDWHDWUH«
7UREDGHV HVGHVHQYROXSDUDQGHIRUPD
simultània als tallers)
Trobada de Joves Anarcosindicalistes
7UREDGDGH5jGLRV/OLXUHV
7UREDGDG¶$WHQHXV/OLEHUWDULV
7UREDGDGH&RPXQLFDFLy
Comptarem amb una Escola Infantil per
HOVLOHVOOLEHUWjULHVPpVMRYHV
Allotjament: En alberg o càmping.
-DVDSVUHVHUYDDTXHVWVGLHVSHUSDVVDU
uns dies a Ruesta i amb la CGT.
Per contactar: escriure a escuelaliberta
ria@cgt.org.es

Més de 3000 persones es manifesten a Barcelona per demanar el
tancament de les centrals nuclears
Redacció

na manifHVWDFLyFRQYRFDGDSHU7DQ
TXHP OHV QXFOHDUV DPE HO VXSRUW
G¶XQD YXLWDQWHQD G¶HQWLWDWV HQWUH HOOHV
OD&*7 YDUHFRUUHUHOGHMXQ\HOFHQ
tre de Barcelona per reclamar que es
tanquin les centrals nuclears. ’Fukushi
ma ha tornat a mostrar l’energia nu
FOHDUFRPDOOzTXHpVEUXWDSHULOORVD
FDUD HQ YLGHV L HQ FRVWRV HFRQzPLFV¶
deia el manifest signat per aquestes
HQWLWDWVTXHV¶DSOHJXHQHQODFRRUGLQD
dora Tanquem les nuclears.

U

/D PDU[D YD FRPHQoDU D OD GHOH
JDFLy GHO JRYHUQ HVSDQ\RO D 3OD GH
Palau i acabava davant la seu de
)HFVD(QGHVD DO 3DUDOOHO XQ UH
corregut simbòlic per mostrar que la
SURWHVWD V¶DGUHoDYD DO JRYHUQ FDWDOj
a l’espanyol i a les companyies elèctri
ques propietàries de les centrals.
/DFDWjVWURIHGH)XNXVKLPDHOSDVVDW
PHV GH PDUo L MXVW YLQWLFLQF DQ\V
GHVSUpVGHODGH7[HUQzELOYDWRUQDUD
encendre totes les alarmes dels perills
de l’energia nuclear. Com va passar a
7[HUQzELO XQD SDUW GHO -DSy TXHGDUj

DIHFWDGD GXUDQW GHVHQHV SRWVHU FHQ
WHQDUV G¶DQ\V L OD UDGLDFLy V¶HVWHQGUj
PpVHQOOjGHOHVVHYHVIURQWHUHV
5HFRUGHPTXHHQPROWVSXQWVGHOPyQ
la societat reclama que s’abandoni
O¶HQHUJLDQXFOHDUWDPEpDFDVDQRVWUD
ja que les velles nuclears que funcio
QHQ D O¶HVWDW SDWHL[HQ DYDULHV SUREOH
mes tècnics i errors de seguretat de
manera continuada.
3HU DL[z L SHUTXq GHIHQVHP TXH OHV
FHQWUDOV QXFOHDUV QR VyQ QHFHVVjULHV
UHFODPHP HO VHX WDQFDPHQW MD TXH KL
KD SRWqQFLD HOqFWULFD LQVWDOODGD VX¿

cient per poder prescindir de tot el parc
GHJHQHUDFLyQXFOHDULDOKRUDSHUJD
rantir el subministrament i l’estabilitat
GHOVLVWHPDHOqFWULF/¶HVWDWWpLQVWDOODW
el doble de potència energètica de la
TXHQHFHVVLWDLSHUWDQWHOWDQFDPHQW
GHOHVQXFOHDUVQRVLJQL¿FDULDFDSWUDV
bals energètic per al país. Cal evitar
que accidents com els de Harrisburg
(8$ 7[HUQzELO 8566 R
)XNXVKLPD -DSy HVUHSHWHL[LQ
/HV GHPDQGHV GH 7DQTXHP OHV QX
FOHDUV VyQ 4XH V¶DSURYL XQ FDOHQGDUL
per tancar de manera urgent les cen

WUDOV TXH HQFDUD IXQFLRQHQ L VHJXLGD
PHQW V¶REUL XQ SURFpV GH SDUWLFLSDFLy
pública per analitzar i decidir sobre la
JHVWLy GHOV UHVLGXV UDGLRDFWLXV TXH
QR HV UHQRYL HO SHUPtV G¶H[SORWDFLy
GH OD FHQWUDO G¶$VFy TXH FDGXFD
O¶ G¶RFWXEUH TXH V¶DWXUL HO SURFpV
G¶XELFDFLyGHOFHPHQWLULQXFOHDULTXH
s’elabori una estratègia per a una
WUDQVLFLy HQHUJqWLFD DFFHOHUDGD HQ
vers un sistema elèctric fonamentat
HQO¶HVWDOYLO¶H¿FLqQFLDLWHFQRORJLHVGH
JHQHUDFLy EDVDGHV DO  HQ IRQWV
renovables.

Més de 1500 persones es manifesten a Vilanova contra el
racisme i la xenofòbia
Unitat contra el feixisme i el
racisme
www.unitatcontraelfeixisme.org/

QWLWDWV
FXOWXUDOV
FROOHFWLXV
G¶LPPLJUDQWV VLQGLFDWV L SDUWLWV SR
lítics es van manifestar a Vilanova i la
*HOWU~HOGLYHQGUHVGHPDLJDOYHVSUH

E

DPEHOOHPD³$WXUHPHOIHL[LVPHLHOUD
FLVPH´
/DSODWDIRUPD8QLWDWFRQWUDHO)HL[LVPHL
HO5DFLVPHGHO*DUUDIYDPRELOLW]DUPpV
GH  SHUVRQHV HQ XQD PDQLIHVWDFLy
en què es va clamar contra la xenofòbia i
O¶DSDULFLyGHSDUWLWVSROtWLFVTXHFULPLQDOLW
zen la presència d’immigrants a la socie
WDWFDWDODQD/DPDQLIHVWDFLyODYDPRWL

YDUHQWUHDOWUHVFRVHVO¶DJUHVVLyTXHYD
protagonitzar fa una setmana l’alcaldable
de Plataforma per Catalunya a Vilanova
LOD*HOWU~*HUDUG%HOODOWDLTXHYDWHQLU
com a víctima el portaveu d’aquesta pla
WDIRUPDDQWLIHL[LVWD&pVDU$UDJyQ
(QODPDQLIHVWDFLyKLYDQSDUWLFLSDUUHSUH
VHQWDQWVGHOVVLQGLFDWVGHODPDMRULDGHOV
SDUWLWV SROtWLFV L GH GLYHUVRV FROOHFWLXV

G¶LPPLJUDQWV GH OD FRPDUFD DL[t FRP
G¶HQWLWDWV VRFLDOV L FXOWXUDOV GHO *DUUDI
PpV GH  OHV SHUVRQHV TXH HV YDQ
DIHJLUDODPDQLIHVWDFLyTXHYDVRUWLUGH
OD SODoD GH OHV 1HXV L YD ¿QDOLW]DU D OD
SODoDGHOD3HL[DWHULDVRWDHOPRQXPHQW
a les víctimes de l’holocaust nazi.
Des d’Unitat contra el feixisme es va
YDORUDU PROW SRVLWLYDPHQW OD UHVSRVWD

DL[t FRP OD SDUWLFLSDFLy PDVVLYD GH OD
comunitat immigrant. Des d’UCFR es
YD UHPDUFDU TXH pV SRVVLEOH XQD FLXWDW
GH FRQYLYqQFLD L UHVSHFWH L TXH DTXHVW
pVXQGHOVPRWLXVSHOVTXDOVD9LODQRYD
la resposta que va tenir Plataforma per
&DWDOXQ\D D OHV XUQHV YD VHU GLVFUHWD
amb la meitat de vots que en els comicis
anteriors.

Informe CGT: Accidents de treball i malalties professionals a
Espanya 2010
Secretaria Salut Laboral
Comitè Confederal CGT

PE DTXHVW LQIRUPH DQDOLW]HP
l’accidentabilitat i les malalties pro
IHVVLRQDOVDO¶HVWDWHVSDQ\ROHOLHV
perem que ens serveixi per a la nostra in

A

18

WHUYHQFLyVLQGLFDOLVRFLDOGLjULDFRQVWDQW
HQODGHIHQVDGHOD6DOXWODERUDOVRFLDOL
mediambiental.
/HV GDGHV UHIHULGHV D (VSDQ\D XWLOLW
zades en aquest informe provenen de
l’Estadística d’accidents de treball i malal
WLHVSURIHVVLRQDOVGHO0LQLVWHULGH7UHEDOO
L,PPLJUDFLyDL[tFRPGHO¶H[SORWDFLyTXH

dels mateixos elabora l’Institut Nacional
GH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHO7UHEDOO/HV
GDGHV HV UHIHUHL[HQ DO FROOHFWLX GH WUH
balladors assalariats amb cobertura de
les contingències d’accidents de treball
i malaltia professional i als treballadors
DXWzQRPVTXHKDQRSWDWSHUODFRWLW]DFLy
G¶DTXHVWHV FRQWLQJqQFLHV /D LQWHUSUHWD

FLyGHOHVYDULDFLRQVSHOTXHIDDDOWUHV
DQ\VKDGHUHDOLW]DUVHDPEFDXWHODDWqV
TXH OHV GDGHV GH  L DQ\V DQWHULRUV
VyQ FRQVROLGDGHV L SHU WDQW GH¿QLWLYHV
PHQWUH TXH OHV FRUUHVSRQHQWV D 
VyQSURYLVLRQDOVG¶DYDQoGHJXWDOIHWTXH
DO WDQFDPHQW GH O¶HVWDGtVWLFD QR V¶KDQ
incorporat tots els accidents i malalties

SURIHVVLRQDOVHQHOSHUtRGHGHUHIHUqQFLD
DOQRKDYHUVHUHFHSFLRQDWSHUO¶DXWRULWDW
ODERUDOFRPSHWHQW/HVGDGHVUHIHULGHVD
OD8QLy(XURSHDSURYHQHQGH(XURVWDW
Us el podeu descarregar a:
ZZZURMR\QHJURLQIRVLWHVGHIDXOW¿OHV,Q
IRUPH$FFLGHQWHVGH7UDEDMRZHE
pdf
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SENSE FRONTERES
El moviment “indignat” grec aprofundeix la seva
organització, radicalitza el seu discurs i vol impedir
el vot parlamentari sobre el segon “rescat” del país

De nou es vol
trencar el bloqueig
imposat per Israel a
Gaza

El moviment dels
indignats s’enforteix
a Grècia
Illias Ziogas (Atenes) /
Diagonal

E

l diumenge 5 de juny quedarà
com un data siJQL¿FDWLYD HQ OD
història grega. En el dotzè dia consecutiu de manifestacions dels “indignats”, que van començar el 25-M
de manera espontània a través de les
xarxes socials, la multitud era massa
gran per a cabre en les places de les
ciutats gregues.
A Atenes, va tenir lloc la manifestació més gran dels últims 30 anys.
La Plaça de la Constitució, enfront
del parlament grec, estava totalment
plena de gent. A més els assistents
ocupaven tots els carrers adjacents
¿QV D JDLUHEp XQ TXLOzPHWUH HQ
cada direcció. La policia parlava
de 80.000 participants, els grans
mitjans de comunicació de més de
200.000 persones, i els mitjans alternatius de gairebé 300.000 manifestants.
Malgrat la gentada i la forta presència de la policia antidisturbis,
l’esdeveniment va ser altra vegada
no violent i festiu. Des de les 6 de la
WDUGD¿QVDODPDWLQDGDHOSREOHQR
va parar de dirigir la seva ràbia conWUDO¶HGL¿FLGHOSDUODPHQWDPEFULWV
cançons i el gest típic grec d’insult,
el palmell obert. Els eslogans de
“Fora, fora!”, i “No pagarem mai!”
vibraven en el centre de la ciutat,
amb alguns onejant banderes gregues, i altres banderes espanyoles i
altres països mediterranis. Un grup

d’immigrants egipcis, portant una
pancarta en la qual es llegia “la plaça
Tahrir saluda a la plaça de la Constitució” va ser rebut amb una onada
d’aplaudiments per la gent.
A les 9h es va celebrar una assemblea popular gegant. Més de 5.000
persones es van asseure en el cor de
la plaça per a formar part del procés
de la “democràcia directa” que reivindica la mobilització, amb milers
més assistint dempeus als voltants.
La gent va explotar de felicitat i
emoció quan va aparèixer en una
pantalla gran la imatge en viu des
de la porta del Sol de Madrid. A les
salutacions i l’amor dels companys
espanyols, l’assemblea va respondre
amb aplaudiments forts i crits de “el
pueblo unido, jamas será vencido”
en castellà. Amb el mateix entusiasme es van rebre les salutacions des
de moviments d’Amèrica Llatina,
especialment el de les mares de la
plaça de maig a Argentina.
A part del quantitatiu, el moviment
“indignat” grec sembla aprofundir
la seva organització i radicalitzar el
seu discurs segons passen els dies.
L’assemblea d’Atenes va decidir impedir el vot parlamentari sobre el segon rescat, que el govern vol pactar
amb la troica (UE, FMI i BCE). La
idea és bloquejar el parlament el dia
anterior al vot, perquè els diputats ni
WDQVROVSXJXLQHQWUDUHQO¶HGL¿FL/D
GDWDGHOYRWHVSUHYHXSHUD¿QDOVGH
juny, i l’assemblea ha format grups
per a concretar els plans d’acció.
No obstant això, l’horitzó del

moviment ja ha anat mes allà de
O¶DFWXDOLWDW SROtWLFD L ¿QV L WRW GH OD
qüestió de la crisi i el deute públic.
Si l’eslògan central segueix sent el
“No devem, no venem, no paguem”,
en les places gregues es dóna lloc
un procés de formació i imaginació
FROOHFWLYDPLUDQWFDSDXQDVRFLHWDW
radicalment diferent de l’actual.
En assemblees temàtiques, amb la
SDUWLFLSDFLyG¶LQWHOOHFWXDOVLDFDGqmics, es discuteixen les possibilitats
d’un sistema polític realment democràtic, i una organització de la vida
econòmica que correspongui a les
necessitats de tots i no als guanys
dels pocs. Fins i tot guanya terreny
la idea de lluitar per a una assem-

blea constituent, perquè es concretin
aquests canvis en una nova constitució.
Sigui el que sigui l’evolució del
moviment, el sistema polític grec ja
sembla agitat. El govern, que al principi va intentar ignorar i banalitzar la
mobilització popular, ara lluita per a
controlar el seu efecte en l’interior
del partit governant, el PASOK, i
salvar el que pugui de la seva imatge
S~EOLFD(OVDOWUHVSDUWLWV¿QVLWRWHOV
GHO¶HVTXHUUDLHOVVLQGLFDWVR¿FLDOV
no se senten molt millor, atès que
l’explosió popular amenaça també al
seu paper establert. A Grècia se sent
l’aire del canvi, encara que encara
ningú sap la seva direcció.

Matar a Bin Laden, ressuscitar a Al-Qaida
Santiago Alba Rico

U

na de les grans sorpreses que
havien ofert els aixecaments populars en el món àrab és que havien
deixat momentàniament fora de joc a
totes les forces islamistes i molt especialment, clar, a la més sospitosa i extremista, Al-Qaida, marca comercial
de fosc contingut llargament instrumentalitzada per a sostenir dictadors,
reprimir tota classe de dissidència i
desviar l’atenció lluny dels veritables
camps de batalla. Amb indicacions
d’ampli espectre, com l’aspirina,
Bin Laden reapareixia cada vegada
que feia falta atiar la “guerra contra
el terrorisme”; se li mantenia amb
vida per a agitar el seu espantall en
FUXwOOHV HOHFWRUDOV R SHU D MXVWL¿FDU
lleis d’excepció. Aquesta vegada la
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situació era massa greu com per a no
usar-lo per última vegada, en una orgia
PHGLjWLFDTXHHFOLSVD¿QVLWRWOHVQRces del príncep Guillermo i introdueix
efectes molt inquietants en el món.
Quan semblava relegada a l’oblit, de¿QLWLYDPHQW DUUDFRQDGD SHOV SURSLV
pobles que havien de donar-li suport,
reapareix Al-Qaida. Un desconegut grup assassina en nom d’ells a
l’activista italià Arrigoni a Palestina;
dies després, en plena efervescència
de les protestes antimonàrquiques
al Marroc, una bomba esclata en la
plaça Yamaa Fna de Marràqueix; ara
reapareix Bin Laden, no viu i amenaçador, sinó en tota la glòria d’un
martiri ajornat, estudiat, curosament
HVFHQL¿FDW XQD PLFD LQYHUVHPEODQW
“S’ha fet justícia”, diu Obama, però
la justícia reclama tribunals i jutges,
procediments sumarials, una sentència independent. Més sincer era

George Bush: “És la venjança dels
EEUU”, deia. “És la venjança de
la democràcia”, afegeix, i milers de
demòcrates nord-americans salten
d’alegria davant de la Casa Blanca,
saltant amb bàrbara eufòria sobre ossos i calaveres.
Però democràcia i venjança són tan
incompatibles com la pedagogia i
l’infanticidi, com l’alfabet i el solipsisme, com els escacs i el joc. Als
EEUU els agraden els linxaments,
sobretot des de l’aire, perquè sap que
són més poderosos que els principis.
³(OPyQVHQWDOOHXJHULPHQW´D¿UPDva Obama, però al mateix temps alertava d’atacs “violents en tot el món
després de la mort de Bin Laden”.
Alerta? Avisa? Promet? Quin alleugeriment pot produir un assassinat
que -es diu al mateix temps- posa en
perill a aquells als quals presumiblement es vol salvar?

Aquest era el moment. Al-Qaida torna a dominar l’escena; Al-Qaida tornava a saturar l’imaginari occidental.
Mentre el presumpte cadàver de Bin
Laden es llançava al mar, Bin Laden
s’apoderava fantasmalment de totes
les lluites i tots els desitjos de justícia. Es complirà el vaticini d’Obama:
hi haurà atacs violents per tot arreu
i el món àrab-musulmà tornarà a ser
una efervescència de fanatismes i decapitacions, vulguin o no vulguin les
seves poblacions. Entre democràcia
i barbàrie, és evident, EEUU no té
dubte: la barbàrie s’ajusta molt més
al “somni americà” (i, per descomptat, al deliri israelià).
No sabem si realment han matat a Bin
Laden; el que està clar és que l’esforç
per ressuscitar costi el que costi a AlQaida pretén matar els processos de
canvi començats fa quatre mesos en
el món àrab.

II Flotilla de
la Llibertat
rumb a
Gaza
www.rumboagaza.org/

Q

uan es compleix un any de l’atac
a la I Flotilla de la Llibertat,
una segona Flotilla està preparada
per a salpar rumb a Gaza, Palestina.
La tercera setmana de juny té previst sortir al mar un vaixell de passatgers amb 200 persones de l’Estat
espanyol noliejat per la plataforma
Rumb a Gaza, que s’unirà a altres 12
vaixells de la coalició internacional
d’organitzacions de drets humans
per a trencar el bloqueig imposat per
Israel a Gaza, amb representants de
50 països i un total de mil persones.
Des que Israel va imposar de forma
LOOHJDOHQHOEORTXHLJDOD)UDQja de Gaza, la situació entre la població ja empobrida, és extrema.
Fa un any, el 31 de maig de 2010,
Israel va assaltar brutalment el Mavi
Marmara, vaixell turc que formava
part de la I Flotilla de la Llibertat, i va
assassinar en aigües internacionals a
nou activistes turcs; 50 persones van
resultar ferides i 750 cooperants que
YLDWMDYHQ HQ HOV YDL[HOOV GH OD ÀRWLOOD
van ser segrestats i detinguts durant
dies per forces d’elit israelianes.
La preparació de la II Flotilla de la Llibertat ha comptat amb el suport d’un
nombre important de persones de tot
l’Estat espanyol, han sorgit més de 20
grups de Rumb a Gaza i a través d’ells
s’ha recollit ajuda humanitària consistent sobretot en material escolar i hospitalari i aliments no peribles.
La preparació de la II Flotilla de la
Llibertat ha suposat una mobilització
ciutadana important, s’han organitzat
conferències, concerts, concentracions i recollida de fons i material
humanitari per tot l’Estat espanyol.
D’aquestes campanyes han sortit
diverses tones d’ajuda humanitària,
material escolar i quirúrgic per a
hospitals, que es durà en dos contenidors en un carguer escortat per la
coalició internacional de la Flotilla
i s’intentarà lliurar al poble palestí.
S’han recaptat 300.000 euros, d’ells
200.000 han servit per a comprar el
vaixell de passatgers.
Però la tasca no ha estat fàcil. En
tot aquest temps, el primer ministre israelià, Bejamin Netanyahu, ha
torpedejat i amenaçat al moviment
internacional que es proposa arriEDUDODFRVWDGH*D]DTXDOL¿FDQWHO
lliurament d’ajuda humanitària com
“una provocació”. Netanyahu ha
pressionat a Nacions Unides i a diversos governs, entre ells l’espanyol,
demanant-li que no deixés sortir el
vaixell. El Govern espanyol ha cedit
al xantatge d’Israel i no garanteix la
SURWHFFLyGHODÀRWLOODLHOVPHPEUHV
de la Campanya Rumb a Gaza han sofert tot tipus de pressions per part del
Govern espanyol: punxades telefòniques, registres, enregistraments en les
FRQIHUqQFLHVL¿QVLWRWVHJXLPHQWSHU
part de membres del Centre Nacional
G¶,QWHOOLJqQFLD &1, 
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La lluita contra les retallades, contra la repressió
policial i contra la partitocràcia corrupta que ens
governa continuarà encara que s’acabin les acampades

L’autoritarisme
de CiU contra les
acampades

BALA PERDUDA

Reprendre
els carrers
Toni Àlvarez

F

a uns dies una persona preguntava a l’assemblea de les persones Indignades de Tarragona què
preteníem al estar allà, quin objectiu
teníem, què esperàvem aconseguir
d’estar ocupant la plaça i manifestarnos. Ràpidament hem oblidat les normatives cíviques que impedeixen totalment les acampades a la ciutat, fer
actes al carrer sense haver demanant
el permís corresponent o concentrarse i manifestar-se sense comunicar-lo
a l’autoritat...gestos que avui en dia
són prohibits per les autoritats pel bé
comú, amb normatives cíviques aprovades en plens municipals a conveniència del poder, normalment.
El que està passant aquests dies és
que la gent ens hem reapropiat del
carrer, per xerrar, per comunicar-nos,
per discutir-nos, per construir no sabem ben bé què, tot i que sabem el
què no. Aquest acte de reprendre el
carrer, penat i multat, és un aprenentatge per molts, tant que potser no han
arribat a caure en el parany que tots
plegats estem cometent una irregularitat normativa. Innocentment ens
podríem preguntar com pot ser que
VLJXL LOOHJDO XQ IHW WDQW QHFHVVDUL
com el que està succeint a les places
espanyoles aquests dies. Vist en perspectiva podria tenir el sentit d’estar
emparats legalment per tal que no es
tornessin a repetir acampades ja històriques: les acampades del 0’7 fa 18
anys, el campament de l’esperança de
Sintel que va estar 8 mesos a Madrid,
O¶DFDPSDGDFRQWUDODGHV¿ODGDPLOLWDU
a Barcelona l’any 2001.
Però més enllà d’aquestes acampades
WDQVLJQL¿FDWLYHVLPDVVLYHVFRPOHV
indignades, el que pretenen és coartar
la possibilitat que les persones puguin
manifestar el seus drets, que no es puJXLQYLVXDOLW]DUDOFDUUHUHQGH¿QLWLYD
tancar el carrer a la legítima expressió
del poble. L’ordenança general cívica
de l’ajuntament de Tarragona, com
la de la majoria de municipis espanyols, ordena que “qualsevol activitat
o ocupació de la via pública” tingui
autorització municipal, sent considerada una falta greu realitzar qualsevol activitat sense permís. Al igual
que l’acampada lliure, òbviament.
Avisades estem i estàvem, siguem
conscients que ja estem trencant una
primera barrera, posant una pica, si hi
som és perquè som molts i tenim la
raó. Una altra cosa és ser legals, i és
que legalitat i legitimitat no sempre
van de la mà, ni molt menys. I hem
d’estar amatents per quan no siguem
tantes. Legitimitat i quantitat a vegades són inversament proporcionals.
Fora de les matemàtiques el carrer
ha de ser un pal de paller on la democràcia directa es pugui expressar
i manifestar, amb la paraula i el gest.
Clara i confusa, energitzant i caòtica,
no sabem on esclatarà la guspira que
tot ho cremi. Ni tan sols sabem si ja
ha pres.
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No tolerarem la
imposició d’un
estat policial

El sheriff Puig i els seus robocops fan el ridícul a Barcelona i deixen
darrere seu un rastre de sang i ferits
Clínic en estat greu, un d’ells ha sofert
la perforació d’un pulmó i la melsa li
ha quedat molt afectat durant les cà’actuació repressiva del diven- rregues policials a causa d’un pilotasso d’una escopeta de nova generació.
dres 27 de maig a la Plaça CataUn cop els serveis de neteja de la ciulunya de Barcelona posava en evidèntat van tenir desmuntat el campament i
cia el tarannà autoritari i repressiu del
van poder sortir de la plaça emportantConseller d’Interior, mentre la mobise sense cap ordre expressa ni el seu
lització dels indignats suposa un clar
permís, 35 camions amb pertinences
triomf popular.El poble reocupava
de les persones acampades, els mosmassivament després la plaça Catalunsos es van anar retirant degut a la
ya per protestar pel violent desallotjapressió dels milers de manifestants
ment policial i reconstruir l’acampada
que s’havien anat concentrat a la plaça
de les indignades.
desbordant els cordons policials i els
L’operació policíaca va començar a
indignats van tornar a ocupar-la, fent
primera hora del matí, quan els Mosuna crida a realitzar una concentració
sos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana es
massiva a les 19 h.
van presentar a la plaça de Catalunya
L’actuació policíaca a la plaça de Caamb l’objectiu, deien, de desallottalunya de Barcelona per netejar-la i
jar “temporalment” els acampats per
desmuntar-hi el campament va tenir
netejar-la d’objectes potencialment
un efecte crida. La plaça es va tornar a
perillosos de cara a la possible nit de
omplir de gom a gom. Des d’abans de
celebració blau-grana i per qüestions
les 19 h. en que estava convocada la
d’higiene i sanitàries. Els acampats no
concentració, riuades de gent anaven
van acceptar la proposta de retirada
ocupant l’espai central de la plaça. Es
voluntària feta pels mossos i van resis- parlava d’unes 20.000 persones conWLUSDFt¿FDPHQWO¶RSHUDFLySROLFtDFDD centrades.
l’interior de la plaça, una operació que Abans de la concentració de plaça
es va convertir en una autèntica de- Catalunya, una manifestació formada
mostració de brutalitat policial pura i per estudiants principalment recorria
dura, amb tints i actituds marcadament l’avinguda Diagonal des de les 16.30h.
feixistoides.
WDOODQWO¶DYLQJXGDLFROODSVDQWHOVDFLa policia va muntar un cordó per a cessos a la capital catalana per aquesimpedir l’accés a la plaça de perso- ta via, al provocar sis quilòmetres de
nes que no hi eren en el moment de retencions. La manifestació va arribar
l’operació. Centenars de manifestants ¿QVDSODoD&DWDOXQ\DEDL[DQWSHU3DVes van anar concentrant als accessos seig de Gràcia
de la plaça i va ser en aquests llocs A Lleida, ciutat on l’acampada també
GH FRQÀXqQFLD HQWUH PDQLIHVWDQWV L havia estat desallotjada de bon matí i
policia on es van fer les primeres cà- la policia havia detingut dos particirregues indiscriminades, en moltes pants, més de 2000 persones es van
ocasions contra persones sentades pa- manifestar al vespre pel centre de la
Ft¿FDPHQW DO WHUUD (O UHVXOWDW YD VHU ciutat en protesta pel desallotjament
més de cent ferits, majoritàriament del matí en la capital ponentina. Van
pels cops de porra. Dos d’aquests van sortir de la plaça Ricard Vinyes i val
haver d’ésser traslladats a l’Hospital passar per la seu del govern Català,
Redacció

L

retornant posteriorment a la Plaça
Ricard Vinyes. A la manifestació,
encapçalada per una pancarta amb el
lema “El capitalisme s’imposa a cops
de porra”, els manifestants van cridar consignes demanant la dimissió
del conseller d’Interior, Felip Puig, i
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros.
Durant el vespre del divendres, es porten a terme mobilitzacions de solidaritat en altres ciutats. Unes 800 persones
es van manifestar a Girona en protesta
per l’actuació policial a Plaça Catalunya de Barcelona, cridant consignes
com “Felip Puig dimissió” o “Mossos
d’Esquadra, feixistes catalans”. A la
plaça de la Font de Tarragona es van
concentrar un miler de persones, que
HVYDQGHVSODoDUSRVWHULRUPHQW¿QVD
la plaça Imperial Tarraco. Molts dels
participants s’havien pintat les mans
de blanc fent explícita la seva voluntat
de pau contra les agressions policials.
En les acampades de Reus o Terrassa
(600 persones concentrades) i en les
d’altres ciutats també es van fer explí-

cites les mostres de rebuig a l’actuació
policial de Barcelona i Lleida.
Finalment, el dissabte dia 28 la visita del conseller Felip Puig al Centre
Cultural de Valls en motiu del Dia de
les Esquadres va ser contestada per
una manifestació d’unes 200 persones
que es van concentrar davant d’aquest
equipament municipal per demanar
la seva dimissió després de la dura
repressió que la policia autonòmica
va dur a terme contra els indignats
de Plaça Catalunya. Els concentrats
provenien bàsicament de l’acampada
de Valls, tot i que també hi ha havia
indignats de les acampades de Barcelona, Reus o Tarragona. Armats amb
FDVVROHV ÀRUV L [LXOHWV HV YDQ PDQtenir darrere el cordó policial que els
Mossos d’Esquadra havien creat per
tal que no s’acostessin a l’entrada del
Centre Cultural i a les autoritats que hi
assistien. En les pancartes s’hi podien
llegir lemes com “Pim, Pam, Puig” o
“Nosaltres per netejar fem servir les
escombres”.

La CGT condemnem els desallotjaments de les
acampades de Barcelona i Lleida
Secretaria d’Acció Social de
la CGT de Catalunya

L

a CGT de Catalunya condemnem
fermament l’actuació policial
del matí de divendres 27 de maig a
l’acampada de Barcelona i també
a la de Lleida, desallotjant de bon
matí, retirant els materials i objectes
de l’acampada, desmantellament el

campament i reprimint de forma violenta i totalment desmesurada a perVRQHVDPEXQDDFWLWXGSDFt¿FDSURvocant desenes de ferits. Al mateix
temps fem una crida a la resistència
no-violenta i a participar en les mobilitzacions de suport.
Fem també una crit d’alerta davant
l’espiral d’actuacions policials repressives promogudes per CiU des
de que va arribar al govern de la Generalitat. No tolerarem la imposició

d’un estat policial que reprimeixi les
llibertats d’expressió i mobilització,
no deixarem que ens prenguin el carrer com espai de lluita i d’expressió
de les dissidències.
Animem a tothom a donar suport a
les persones acampades i participar
en les concentracions de suport, una
crida que fem extensiva a la resta de
localitats on es produeixin desallotjaments.
Davant del que està passant, des de

la CGT de Catalunya fem una crida
DODUHVLVWqQFLDSDFt¿FDLQRYLROHQWD
Li diuen democràcia però no ho és.
Encara que desallotgin les places no
desallotjaran les nostres idees.
Això no ha fet res més que començar.
La lluita contra les retallades, contra
la repressió policial i contra la partitocràcia corrupta que ens governa
continuarà.
No passaran!
Juny de 2011
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La Comuna de
Barcelona i el temps
de les cireres
Jordi Martí

D

edicat a totes les que resisteixen
amb paraules davant les porres
multinacionals de policies i banquers.
A vegades, els imbècils que manen
són tan ignorants que commemoren
fets històrics abans d’hora, sense
saber-ho. Un fets històrics, d’altra
banda, que si haguessin arribat al
VHX REMHFWLX ¿QDO KDJXHVVLQ SRUWDW
precisament, que ells, imbècils entre
els imbècils, defensors del desordre
regnant amb distraccions i garrotades, mai no manessin.
És el que el 27 de maig del 2011, ha
fet el convergent Felip Puig, conseller d’Interior de Catalunya (aquí
“Interior” vol dir “Repressió per
mantenir els privilegis de qui mana”,
maleïda Novaparla!, beneït Orwell).
Puig ha enviat els seus Mossos
d’Esquadra, sense placa ni humanitat, amb porres i odres de “netejar”
la plaça de Catalunya. Enviats a “netejar” (una altra mostra de novaparla
que van utilitzar els nazis aplicada
avui) la plaça de Catalunya, enviats
a dissoldre a cops de porra i pilotes
de goma l’acampada que durant dies
ha obert espais nous de convivència
i de democràcia al cor de Barcelona;
i deixeu que per un dia el cor se’n
vagi de tomb de la plaça Reial a la
de Catalunya, Tahir en deien algunes. NO els calia patir. La Teletrès
titularia la notícia “Operació neteja”
i tots contents que demà juga el Barça i el Puig és “un patriota de pedra
picada…”
Aquest 27 de maig, quan fa 140
anys menys un dia de la derrota dels
somnis alliberadors de la Comuna
de París. Avui, quan ens preparem
per commemorar que les tropes de
Thiers conquerien París i anorreaven
un dels somnis presents encara avui
en el cap de totes les persones que
ens volem lliures, podem celebrar
que els “terroristes” del Puig no ho
han aconseguit. No ens han fet fora.
I dic “terroristes” conscientment,

perquè és terrorista qui crea terror i
avui a la plaça de Catalunya els uniformats sense placa n’han creat i no
se n’han estat.
La Comuna s’havia proclamat el 28
de març a l’Ajuntament de París, davant dues-centes mil persones. Les
acampades esteses arreu del territori
començaven en una manifestació el
15 de maig en demanda de democràcia real, tot i que aquesta manifestació no les portava projectades, amb
milers i milers de persones participant-hi.
Les acampades, com la Comuna,
són i han estat la demostració que
no calen representants per decidir,
que malgrat els problemes som capaces de viure sense policia (no ho
havíeu notat que no hi havia professionals de la porra i el suposat desordre no portava ningú a suïcidar-se
de pena?), sense delegació de poder
i sense usurers (inversionistes en
diuen els amos de les paraules).
Mentre veig com un policia autonò-

mic rebenta el cos a dues noies que
no entenen per què les està pegant
m’agradaria entrar en el cap del de
la porra però no hi veig possibilitats. Ell treballa per als banquers, ha
deixat la seva humanitat per convertir-se en un violent, en un antisistema (perquè tal com diu la pedagogia
sistèmica, tot són sistemes, incloses
les acampades), en un “terrorista”
al servei dels banquers. I em fa por
l’home aquest, tanta por com em fan
els qui demanen solucions ràpides
per a la crisi a les acampades i mai
no n’han demanat als economistes
que ens hi han portat. Uns economistes del tipus del Sala Martín, que
des de les millors facultats públiques
i privades continuen ensenyant a una
elit d’entre els nostres a ser assassins
de persones amb mesures econòmiques que són profundament inhumanes, insolidàries i, és clar, provoquen
IDPPDODOWLHVLHQGH¿QLWLYDWHUURU
en bona part del planeta.
Cent quaranta anys després, Louise

Michel és avui aquí entre nosaltres
estiguem a la plaça que estiguem.
És aquí i continua dient que ella,
com nosaltres, s’estimarà sempre el
temps de les cireres i els regals que
guardem totes al cor. Continua cantant feliç que hi ha mals que duren
cent anys però, tal com deia Joan
Maragall, mai cap bala de màuser
(o cop de porra) podrà matar una paraula, un pensament. Perquè del que
es tracta precisament aquí és de parlar, de pensar, i fer-ho amb paraules
de veritat allunyades de la novaparla
del poder, allunyades del llenguatge
putrefacte dels banquers i policies.
Tingue clar que ho estem fent i és
per això que ens envien els de les porres. Tenen tanta por a la paraula que
cada any, quan arriba el temps de les
cireres des dels seus despatxos tremolen de por. I és per això que ens
cal no callar, perquè el temps de les
cireres és aquí i cent quaranta anys
després Louise Michel és al carrers i
ha vingut per quedar-s’hi…

CGT amb la Rebel.lia als carrers …
SP del Comitè Confederal de
la CGT

L

a Confederació General del Treball (CGT) celebra la mobilització sostinguda de les assemblees
i acampades ciutadanes sorgides
del 15-M. Són una demostració que
l’autoorganització des de baix no només és possible, sinó que és el millor
camí per reclamar els carrers i places
públiques com a llocs de debat i lliure expressió, per pensar entre moltes
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i molts altres formes no capitalistes
d’organitzar la societat , per alterar
les consciències adormides, per intentar enderrocar els murs d’un sistema corrupte, caduc i extremadament
injust i desigual.
A la CGT no creiem que la lluita política partidista i electoralista
sigui l’eina a utilitzar, entre altres
coses perquè es converteix en un
objectiu per si mateix, i sí creiem en
l’organització social, en l’entramat
de les xarxes socials, en la democràcia directa i participativa, en
l’organització horitzontal, federativa

i assembleària de la societat.
CGT uneix la seva veu a les desenes de milers de veus indignades
que criden “No som mercaderies en
mans de polítics i banquers”, però
igualment sabem que la indignació
ha de transformar-se en rebel.lia i organització contra els realment culpables de la crisi, que són les mateixes
elits polítiques i econòmiques que
s’enriqueixen a costa del treball precaritzat i sense drets, a costa de privatitzar i desmantellar serveis públics,
a costa de deteriorar el medi ambient,
a costa de la repressió de qualsevol

dissidència, ia costa d’abandonar la
joventut a un futur d’explotació laboral i sense drets socials.
Per això el sindicat CGT anima i
dóna suport a estar al carrer amb les
Assemblees Ciutadanes. Cap govern
ni cap Junta Electoral Central podran
prohibir ni acovardir la justa ràbia
que creix al nostre país, i en el món,
per expressar-se lliurement demà
dissabte, i en els dies següents, en
XQ DXWqQWLF DFWH GH UHÀH[Ly VRFLDO L
col.lectiva que no s’esgota en unes
eleccions polítiques municipals o autonòmiques.

SALUT I ANARQUISMES

Així
rebentin!
Josep Cara Rincón (Berga)
www.berguedallibertari.org/
pepcara

A

ls anarcosindicats (CNT, CGT,
SO) no s’hi poden sindicar els
policies, ni els militars ni els carcellers ni qualsevol força de repressió.
Alguna despistada podria dir: que
no són treballadors? No, no ho són,
mai ho han estat i —segons la meva
opinió— mai ho seran.
Com canta l’Albert Plà enyoro allò
que no he tingut, tanmateix s’ha de
dir que allò que enyoro sé que va
existir. No pretenc que la gent estigui molt polititzada, però sí que
tingui clares quatre coses, qui són
els responsables dels nostres mals:
la policia, els militars, els amos (ara
els diuen empresaris), els polítics,
els carcellers, els capellans, els encarregats i tots aquells que ens manen. I, clar, nosaltres per obeir.
En els darrers anys amb la implantació dels Mossos, poc a poc
la gent ha acceptat que ser policia
SRGLD VHU XQD IHLQD ¿QV L WRW XQD
bona feina. Qui no coneix un mosso que resulta que és veí, familiar,
¿QVLWRW©DPLFª'¶DTXHVWDPDQHUD
l’estigma, el seu malnom guanyat
amb anys, sang i injustícies, s’ha
anat diluint.
M’explicava una vegada un antic
enllaç dels maquis que un conegut
guàrdia civil de Berga, en plè franquisme, va fotre una pallissa a un
pobre home ja gran, i en acabat, va
dir en veu alta: «yo de servicio no
conozco ni a mi madre». Tot dit.
La part positiva de la Guàrdia Civil
era que en ser un cos militar, vivien
en una caserna, en gueto, aillats,
amb un convenciment ideològic i
eren allò que eren les vint-i-quatre
hores del dia. Per mi els mossos
d’esquadra també ho són les vint-iquatre hores al dia. Però per molta
gent ja no. Com que viuen integrats
entre les persones, sovint viuen en
un lloc i treballen en un altre, són
una policia d’un sistema democràtic
i tot plegat, doncs per alguns són treballadors normals.
I és per això que l’abús d’autoritat a
la plaça Catalunya el divendres 27
de maig, repetit amb afany morbós
—que no ètic— per tants mitjans de
comunicació de masses per alimentar la societat de l’espectacle, va
tenir una part positiva: moltíssima
gent va veure de què treballen els
mossos. En què consisteix la feina
G¶DTXHOO ¿OO GH OD YHwQD TXH MD GH
nano semblava que no tocava vores,
SHUzTXHHVYD¿FDUDPRVVRLTXHpV
tant bon nano. Sí, els paguem entre
totes. Hores extres i tot. Perquè piTXLQ SHJXLQ L HVEDWXVVLQ ¿QV D HVpunyir-se i haver d’agafar la baixa.
Pobre canalla. La gent ho ha vist.
Ara poden pensar lliurement allò
que els sembli. No ho oblideu: el
primer responsable de l’esclavitud
és l’esclau.
Salut i anarquies!
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Programa reivindicatiu
d’algunes acampades
Acampada de Terrassa

Estem canviant el món. Completament. Mentrestant, els polítcs que no
ens representen continuen allà, fent
vaivens i legislant sobre les nostres
vides. Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre
fàcilment i que volem que s’apliquin
ja.
Atenció! Això és un document de
mínims. En realitat el que volem és
molt més gran, alguna cosa que possiblement no entenguin mai.
Els demanarem punt per punt el que
ve a continuació:
1. No més privilegis per als polítics,
començant per Barcelona:
- Retallada dràstica del sou de les i
els polítics per equiparar-lo al sou de
la mitjana de la població.
- Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de
cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió
d’euros al mes, com a mínim).
- Prohibició d’una pensió superior a
la pensió màxima establerta per a la
resta de ciutadans i ciutadanes.
- Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos
de corrupció. Cessament de les i els
polítics corruptes.
2. No més privilegis per a banquers
i banqueres:
- Prohibició de qualsevol tipus de
rescat o injecció de capital a entitats
bancàries i caixes: aquelles entitats
TXHWLQJXLQGL¿FXOWDWVKDQGHIHUIDllida o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control
social.
- Devolució transparent i immediata
a les arques públiques per part dels
bancs de tot el capital públic aportat.
- Regulació dels moviments especu-

latius i sancions a la mala praxi bancària. Prohibició d’inversió en paraGLVRV¿VFDOV
- Tots els habitatges adquirits per
execucions hipotecàries allotjaran
persones en règim de lloguer social o
famílies desnonades.
3. No més privilegis per a les grans
fortunes:
(n’hi hauria prou amb aplicar el 5%
de retallada que es va aplicar als funcionaris a les 50 fortunes més grans i
VHVROXFLRQDULDHOSUREOHPDGHGq¿FLW
de l’estat espanyol)
- Augment del tipus impositiu a les
grans fortunes i entitats bancàries,
eliminació de les SICAV.
- No a l’eliminació de l’impost de
successions.
- Recuperació de l’impost de patrimoQL&RQWUROUHDOLHIHFWLXGHOIUDX¿VFDO
i de la fuga de capitals a paradisos
¿VFDOV
- Afavoriment a nivell internacional
de l’adopció d’una taxa a les transacFLRQV¿QDQFHUHV WD[D7RELQ 
Amb l’aplicació d’aquests punts
s’obté el pressupost per solucionar
els següents quatre punts. Perquè no
falten diners, és evident que hi ha disponibilitat econòmica.
4. Contra l’atur:
- Repartiment de la feina tot fomentant les reduccions de jornada i la conFLOLDFLyODERUDO¿QVTXHV¶DFDELO¶DWXU
HVWUXFWXUDO pV D GLU ¿QV TXH O¶DWXU
baixi per sota del 5%).
- Jubilació als 65 i cap augment de
O¶HGDW GH MXELODFLy ¿QV TXH V¶DFDEL
amb l’atur juvenil.
%RQL¿FDFLRQVSHUDTXHOOHVHPSUHVHV
amb menys d’un 10% de contractació
temporal.
- Assegurar la feina: impossibilitat
G¶DFRPLDGDPHQWV FROOHFWLXV R SHU
causes objectives a les grans empreVHV PHQWUH KL KDJL EHQH¿FLV ¿VFDOLW-

Les acampades dels
‘indignats’ acorden
mobilitzacions els dies
11, 14, 15 i 19 de juny
Redacció

L

’assemblea “d’indignats” de tot
Catalunya que es va celebrar el
4 de juny al migdia al centre de Barcelona, amb la participació de 200
representants de les diferents acampades escampades arreu de Catalunya, va acordar acampar al parc de la
Ciutadella de Barcelona, davant del
Parlament, la nit del dia 14 de juny
amb l’objectiu de mostrar la seva
disconformitat amb els pressupostos
de la Generalitat, que els diputats
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hauran de debatre el dia 15.
3DUDOOHODPHQW XQD DOWUD GH OHV DFcions programades pels “indignats”
és una protesta prèvia davant els
ajuntaments el dissabte 11 de juny,
coincidint amb la seva constitució
després de les eleccions del 22-M,
per demostrar als alcaldes i regidors
“que no tenen el poder real”.
Finalment, el 19 de juny s’ha convocat una manifestació internacional
“d’indignats” a les places de tot el
món. Sota el lema “Ni amb tota la
SROLFLDDWXUDUDQODUHEHOOLD´ODFRQcentració sortirà de la plaça de Catalunya per acabar al Parlament.

zació a les grans empreses per assegurar que no cobreixin amb treballadors
WHPSRUDOVIHLQHVTXHSRGULHQVHU¿[HV
- Establiment d’un subsidi que cobreixi les necessitats bàsiques dels
aturats de llarga durada.
- Transport i educació gratuïta per als
aturats de llarga durada.
- Aprovació d’una renda bàsica universal per a totes les persones.

- Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.
- Serveis públics i gratuïts d’atenció a
la infància i a les persones amb necessitats d’atenció especial.
- Prohibició de la privatització dels
serveis públics.

5. Dret a l’habitatge:

- No al control d’internet. Abolició de
la Llei Sinde.
- Protecció de la llibertat d’informació
i del periodisme d’investigació i la
seva independència.
- Eliminació de les traves legals que
impedeixen exercir el dret d’emissió
als mitjans comunitaris lliures i sense
ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.
- Ús de software lliure en les institucions públiques per tal d’adequar-les
a l’era digital amb costos sostenibles.
- Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de qualsevol ordenança
que limiti les llibertats de moviment
i expressió.
- Referèndums obligatoris i vinculants
per les qüestions de gran importància
(incloses les directives europees).
- Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la llei
d’estrangeria actual i tancament dels
CIEs. Dret a vot per als migrants.
0RGL¿FDFLyGHOD/OHL(OHFWRUDOSHU
garantir un sistema autènticament
representatiu i proporcional que no
discrimini cap força política ni cap
voluntat social, on el vot en blanc i
el vot nul també tinguin la seva representació al legislatiu i l’abstenció
activa pugui tenir el seu espai
d’autoorganització als barris.
- Establiment de mecanismes efectius
que garanteixin la democràcia interna
en els partits polítics: llistes obertes,
elecció directa dels regidors, publiciWDW L WUDQVSDUqQFLD HQ HO ¿QDQoDPHQW
dels partits.
- Pressupost participatiu.

- Expropiació dels habitatges en desús
que no s’han venut per augmentar el
parc públic d’habitatge en règim de
lloguer social.
- Declaració de ciutats lliures de desnonaments i desallotjaments.
- Penalització de les pràctiques de
mobbing.
- Dació en pagament dels habitatges
SHUFDQFHOODUOHVKLSRWHTXHV'HIRUma retroactiva des del començament
de la crisi.
- Prohibició de l’especulació immobiliària.
6. Serveis públics de qualitat:
- Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.
- Restabliment dels serveis de sanitat i
educació que ja han estat retallats.
- Contractació de personal sanitari
¿QVTXHV¶DFDELQOHVOOLVWHVG¶HVSHUD
- Participació i control social de la
gestió dels hospitals públics.
- Contractació de professorat per garantir la ràtio d’alumnes per aula, els
grups de desdoblament i els grups de
recolzament.
- Garantir realment la igualtat
d’oportunitats en l’accés a tots els nivells d’educació, amb independència
de la procedència socioeconòmica.
Escola laica.
- Participació vinculant dels alumnes
en la gestió de les escoles.
- Finançament públic de la investigació per tal de garantir-ne la independència.

7. Llibertats i democràcia participativa:

- Respecte pel planeta i per totes els
éssers que hi viuen. Consum responsable.
- Defensa del dret dels pobles a decidir l’ús dels recursos naturals per
plantar, cultivar, comercialitzar i consumir d’acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.
- La monarquia és un anacronisme
que no ens representa i que a sobre no
paga impostos. Eliminació de tots els
títols nobiliaris.
- Eliminació de la llei de partits.
- Tal com reconeix la carta de les Nacions Unides, reconeixement del dret
d’autodeterminació dels pobles i les
persones.
- Dret a rèplica dels mitjans de comunicació liures i comunitaris davant de
falses acusacions.
8. Reducció de la despesa militar
9. Mesures per a un desenvolupament
sostenible:
- Promoure el consum responsable, de
proximitat, les cooperatives i el troc,
per tal d’aconseguir un decreixement
econòmic.
- Aposta per les energies renovables i
eliminació de les nuclears.
- Regular l’obsolescència progarmada tot ampliant el període de garantia
obligatòria en funció del producte.
- Practicar l’agricultura sense transgènics ni plaguicides.
- Ús de teràpies naturals a la sanitat
pública.
- Incorporar el cost ambiental en els
productes.
- Abaratir el transport públic sostenible i que cobreixi les necessitats dels
ciutadans
- Ampliació del territori natural protegit.
Aquestes són demandes de mínims i
d’aplicació immediata, demà les de
màxims, perquè és la gent la que ha
de poder organitzar la seva vida en
FROODERUDFLyLOOLEHUWat.
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OPINIÓ-SOCIAL
Eleccions municipals catalanes

La xenofòbia
cotitza a l’alça
David Fernàndez

L’estratègia lepenista de la Plataforma per Catalunya aconsegueix 67 regidors a Catalunya en 41 municipis,
el major èxit municipal de l’extrema
dreta en dècades.
No per previsible, després dels
75.134 vots aconseguits en les passades eleccions autonòmiques del
passat 28 de novembre, deixa de ser
alarmant. A l’auge de la dreta espanyola en l’Estat i el monopoli de
la dreta convergent a Catalunya que
ha caracteritzat el 22M, cal afegir la
irrupció en els municipis catalans de
l’extrema dreta xenòfoba.
Fins a 67 regidors ha obtingut la racista Plataforma per Catalunya, després d’una aposta lepenista sota el
lema ‘Primer els de casa’ que ha fet
forat en el cinturó metropolità barceloní i en bona part de les principals
capitals de comarca. De 17 regidors
i 12.447 vots aconseguits el 2007, el
discurs islamòfob, centrat en discursos d’odi contra la immigració àrab,
ha passat a 65.905 vots i 67 regidors
en les eleccions municipals del 22
de maig. Del 0,43% del vot total registrat fa 4 anys a quintuplicar el reVXOWDW¿QVDOUHJLVWUDWHOGH
maig, 0,43%. I tenint en compte que
PxC presentava candidatures en 110
dels 944 municipis catalans. Amb
HOVUHVXOWDWVGH¿QLWLXVODSODWDIRUPD
xenòfoba es converteix en la sisena
força política municipal en nombre
de vots i la vuitena en nombre de regidors.

Àrea metropolitana i
vot obrer
Especial incidència registra PxC en
l’àrea metropolitana barcelonina
–l’antany ‘cinturó vermell’– i en les
capitals de comarca. El partit liderat
per Anglada aconsegueix 47 actes de
regidor en 21 municipis en la província de Barcelona, 9 a Tarragona
en cinc localitats, 7 a Girona en 4
municipis i 4 a Lleida en 4 municipis
també.
Irromp en la segona ciutat catalana, L’Hospitalet de Llobregat, amb
tres regidors, 6.013 vots i un 7,31%
del total de vot emès, recollit principalment en els barris amb majors
índexs de persones immigrants. Les
comarques del Barcelones i el Baix
Llobregat són el seu major calador.
A Sant Boi de Llobregat aconsegueix
tres regidors i a Santa Coloma de
Gramanet, amb 3.494 vots, obté dos
regidors i arriba a un 9,07%.
L’explotació demagògica i populista
de tensions de convivència en barris
deprimits i amb un teixit social més
feble, li permeten a més fer-se a Salt
(Girona) amb tres edils. El mateix
resultat que obté a Mataró, on passa dels 135 vots registrats el 2007
a 4.684 sufragis: un 10,48% del vot
que la situa com quarta força política.
Juny de 2011

Altres ciutats mitjanes on Plataforma per Catalunya ha aconseguit representació institucional Igualada
(5,80%, 1 regidor), Olot (7,64%, 2
regidors), Ripoll (5,83%, 1 regidor),
Tárrega (6,15%, 1 regidor), Amposta (6,51%, 1 regidor) o Mollerusa
(6,58%, 1 regidor). Barcelona, amb
tot, li dóna l’esquena clarament.
PxC no és decisiva en cap consistori,
però forçarà pactes de govern múltiples en nombrosos municipis i és tercera força al Vendrell, Manlleu i Salt.
CIU, la força que ha arrasat en les
PXQLFLSDOV KD DQXQFLDW R¿FLDOPHQW
que només exclou pactes postelectorals amb PxC.

Segona força a Vic
Però sens dubte, on obté el seu major èxit polític i tangible –encara que
menor de l’esperat- és en el laboratori sociopolític de Vic, ciutat natal
de Josep Anglada on va arrencar en
2001 la seva singladura política racista. Superant al PSC de nou en 10
punts, la candidatura encapçalada per
Anglada torna a situar-se com segona força política, obté el 20% (2.993
vots, 2.000 menys que CIU) i venç
l’estratègia de l’alcalde convergent
Vila de Abadal que va protagonitzar la polèmica sobre la prohibició
d’empadronament de les personis
immigrants.
Aquella estratègia de CIU pretenia
assumir part del discurs xenòfob amb
¿QVHOHFWRUDOVSHUDUHGXLUODSUHVqQcia de Anglada en l’Ajuntament de
Vic.
Cal destacar també que allí on PxC
ja estava present el 2007, els resultats s’han mantingut o millorat, com
és el cas del municipi de Manlleu
YHwQDGH9LF RQSXMD¿QVDREWHQLU
3 regidors o el cas del Vendrell (Ta-

rragona), on passa de 4 a 5 representants. I cal afegir que ha estat a punt
d’obtenir regidors en la resta de municipis on presentava candidatures,
com el cas de Cornellà o Esplugues
de Llobregat.
Sense menysprear que allí on PSC,
CIU o PP han implementat campanya amb discursos de duresa contra la
immigració, és on PxC ha obtingut
pitjors resultats. El cas més paradigmàtic és el del candidat del Partit Popular a Badalona, García Albiol, que
ha guanyat amb majoria relativa les
eleccions.
En el mateix context de les candidatures ultres, la recent escisió de PxC
liderat per l’exsecretari general Pablo
Barranco ha obtingut, en a penes 3
mesos d’existència, la seva única acta
de regidor a Sant Just Desvern (Barcelona). Aquesta candidatura té el suport directe d’España y Libertad i ha
signat acords amb la formació ultra
Die Freiheit. El MSR obté un 3,79%
a Roses (Girona) però no aconsegueix regidor. L’altra escisió minoritària de PxC, PxCat aconsegueix uns
mínims resultats i solament revalida
un regidor en el seu feu, Cervera,
amb 290 vots i un 7,93%.

RADIOGRAFIA DE
L’ODI XENÒFOB AMB
ACTA DE REGIDOR
(Municipi, actes de regidor, % i vot
registrat) | Elaboració: Diagonal

de Llobregat 2, 7’31%, 6.192 vots
- Igualada 1, 5’80%, 924 vots Manlleu 3, 15’02%, 1112 vots, 3ª
força - Manresa 2, 8’95%, 2391
vots - Mataró 3, 10’48%, 4.684 vots
- Mediona 1, 8’45%, 91 vots - Olesa
de Montserrat 1, 7’26%, 628 vots Piera 1, 6’99%, 383 vots - Polinya
1, 9’40%, 280 vots - Roda de Ter 1,
11’33%, 288 vots - Sant Adrià del
Besós 1, 5’30%, 589 vots - Sant Andreu de la Barca 1, 3’08%, 480 vots
- Sant Boi de Llobregat 3, 10’47%,
2989 vots - Sant Joan de Vilatorrada
1, 6’77%, 284 vots - Sant Vicenç de
Castellet 1, 9’92%, 332 vots - Santa Coloma de Gramanet 3, 9’07%,
3.516 vots - Santa Margarida de
Montbui 1, 5’93%, 264 vots - Santa
Perpètua de Mogola 1, 5’94%, 496
vots - Taradell 1, 7’74%, 204 vots
- Torelló 3, 15’03%, 803 vots - Vic
5, 19’94%, 2993 vots, 2ª força - Viladecans 1, 5’55%, 1271 vots

Girona
Olot 2, 7’64%, 939 vots - Palafrugell
1, 6’13%, 451 vots - Ripoll 1, 5’83%,
312 vots - Salt 3, 13’96%, 1161 vots,
3ª força

Lleida
Mollerusa 1, 6’58%, 311 vots - Nalec 1, 32’88%, 24 vots - Sidamon 1,
19’82%, 66 vots - Tàrrega 1, 6’15%,
361 vots

Barcelona
Tarragona
Abrera 1, 6’34%, 305 vots - Badia 1,
6’19%, 310 vots - Calaf 3, 21’65%,
341 vots - Canovelles 1, 8’41%,
463 vots - Esparraguera 1, 6’92%,
593 vots - Franqueses del Vallès
1, 5’20%, 348 vots - L’Hospitalet

Amposta 1, 6’51%, 591 vots - Roquetes 2, 12’99%, 446 vots - Tortosa
1, 5’84%, 790 vots - El Vendrell 5,
22’75%, 2328 vots, 3ª força - Vilanova del Camí 1, 7’03%, 369 vots

Per a CGT el
nou reglament
d’estrangeria
apuntala la
criminalització
de la població
migrant
Secretaria d’Acció Social
Comitè Confederal CGT

E

l 30 abril 2011 va ser publicat al
BOE el Reial decret 557/2010,
de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4 / 2000,
sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya, conegut comunament
com Reglament d’Estrangeria, i que
entrarà en vigor als dos mesos de la
publicació.
Per a la CGT aquest nou reglament
d’estrangeria és un instrument més
de discriminació i criminalització a
la població migrant.
Això, en primer lloc, perquè és el
desenvolupament de l’última reforma de la llei d’estrangeria, una reforma duta a terme el desembre de 2009
i que va suposar una de les majors
restriccions de drets a la població migrant de la història.
Cal recordar que la reforma suposava
la limitació del dret a la reagrupació
familiar, l’augment del temps de reclusió en els Centres d’Internament,
el greu enduriment de les condicions d’accés a la justícia gratuïta o
l’increment del règim sancionador.
Doncs bé, ja que el Reglament suposa el desenvolupament de la Llei
d’Estrangeria no fa sinó apuntalar
aquestes restriccions de drets operades en l’última reforma.
En segon lloc, és un Reglament molt
confús i complex: 266 articles, 101
més que l’anterior i 25 disposicions
addicionals donen compte de la seva
extensió. Aquest fet origina un sistema molt complex d’autoritzacions
GH UHVLGqQFLD PDL YLVWD ¿QV DUD TXH
conformen un ventall que va des del
LPPLJUDQWSRFTXDOL¿FDWTXHUHQRYD
el seu permís amb prou feines i on
són tot traves i obstacles en el camí,
¿QV D O¶LPPLJUDQW DOWDPHQW TXDOL¿cat al que se li ofereixen certes facilitats per establir-se a Espanya. El
*RYHUQ DSUR¿WD O¶DFWXDO FRQWH[W GH
crisi econòmica i no amaga la seva
aposta per prioritzar la contractació
de treballadors nacionals, encara que
per això hagi de vulnerar drets de les
persones migrants.
En tercer lloc, el Reglament destaca per la inclusió de nous conceptes
jurídics indeterminats que produiran
amb total seguretat una major discrecionalitat per part de l’administració.
Conceptes com ara el de “esforç
d’integració “ens recorden a les polítiques d’estrangeria de la dreta europea , com els programes d’instrucció
a Holanda, o el contracte d’integració
de la França de Sarkozy.
(Q GH¿QLWLYD HO 5HJODPHQW pV XQD
mesura més per fer pagar la crisi
G¶RULJHQ ¿QDQFHU L LPPRELOLDUL D OD
classe treballadora i als que menys
tenen. Per tot això, CGT s’oposa al
reglament i seguirà lluitant per la
defensa dels laborals i socials de la
classe treballadora ja sigui nacional o
estrangera.
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EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

Dinamita de cervell
15-M: El perill ciutadanista
Manuel Delgado

RWHOPyQVHPEODLQWHUHVVDWDHVFODULU
quin tipus de fenomen s’està produint
aquests dies en les places de moltes
FLXWDWV HVSDQ\ROHV HQ SODFHV HQ OHV
quals persones com nosaltres expres
sem el nostre descontentament davant
ODVLWXDFLyTXHSDWLP
M’agradaria profundament dir i creure
que estem davant un moviment la ca
UDFWHUtVWLFD SULQFLSDO GHO TXDO L OD IRQW
de OD LQTXLHWXG TXH VHPEOD JHQHUDU
WpDYHXUHDPEODGL¿FXOWDWDO¶KRUDGH
VRWPHWUH¶O D XQD WLSL¿FDFLy FODUD UH
sultat de la seva renúncia als principis
G¶LGHQWLWDWLLGHQWL¿FDFLySURSLVG¶XQVLV
tema que exigeix que els seus interlo
cutors es presentin sempre com instàn
cies orgàniques inconfundibles amb les
quals es possible negociar.
8QDPLFDVLVH¶PSHUPHWDODPDQHUD
G¶DTXHOOD FDQoy GH /D 3ROOD 5HFRUGV
TXH VHJXU TXH PROWV FRQHL[HX ³1R
VRPRVQDGD1RVRPRVQDGD4XLH
UHVLGHQWL¿FDUQRVWLHQHVXQSUREOHPD´
3HUzDL[zpVHOTXHP¶DJUDGDULDSHQVDU
LGLUSHUzQRHVWLFVHJXUGHSRGHUIHU
OR VHQVH VHQWLU TXH HVWLF IHQWYRV XQD
FRQFHVVLy LQMXVWD O¶REMHFWLX GH OD TXDO
VHULDQRPpVHOG¶REWHQLUHOYRVWUHDSODX
diment.
(Q UHDOLWDW HO TXH SHQVR ±L WHPR± pV
TXH DTXHVWD PRELOLW]DFLy HV SXJXL KR
PRORJDU FRP XQ HSLVRGL PpV GHO TXH
podríem anomenar el movimentisme
ciutadanista.
(OFLXWDGDQLVPHpVODLGHRORJLDTXHKD
vingut a administrar i temperar les res
WHVGHO¶HVTXHUUDQLVPHGHFODVVHPLWMD
SHUz WDPEp GH ERQD SDUW GHO TXH KD
sobreviscut del moviment obrer. El ciu
dadanisme es concreta en un conjunt
de moviments de reforma ètica del capi
WDOLVPHTXHDVSLUHQDDOOHXMDUHOVVHXV
HIHFWHVPLWMDQoDQWXQDDJXGLW]DFLyGHOV
valors democràtics abstractes i un aug
ment en les competències estatals que
ODIDFLQSRVVLEOHHQWHQHQWG¶DOJXQDPD
QHUDTXHO¶H[SORWDFLyO¶H[FOXVLyLO¶DE~V

T
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QRVyQIDFWRUVHVWUXFWXUDQWVVLQyPHUV
accidents o contingències d’un sistema
GH GRPLQDFLy DO TXH HV FUHX SRVVLEOH
millorar moralment.
El ciutadanisme no impugna el capi
WDOLVPH VLQy HOV VHXV ³H[FHVVRV´ L OD
VHYDPDQFDG¶HVFU~SROV(OFLXWDGDQLV
PH VRO FRQFUHWDUVH HQ PRELOLW]DFLRQV
massives destinades a denunciar de
terminades situacions considerades
LQMXVWHV SHUz VREUHWRW LPPRUDOV L KR
IDSURSRVDQWHVWUXFWXUHVG¶DFFLyLRUJD
QLW]DFLy OiELOV EDVDGHV HQ VHQWLPHQWV
FROOHFWLXVPROWPpVTXHHQLGHHVDPE
XQD qPIDVL HVSHFLDO HQ OD GLPHQVLy
SHUIRUPDWLYD L DPE IUHTqQFLD ³DUWtVWL
FD´ R IHVWLYD 3UHVFLQGLQW GH TXDOVHYRO
referència a la classe social com criteri
FODVVL¿FDWRULUHPHWHQWHQWRWPRPHQWD
un difusa ecumene d’individus als quals
XQHL[HQ QR HOV VHXV LQWHUHVVRV VLQy
els seus judicis morals de condemna o
DSURYDFLy
Els moviments socials ciutadanistes no
deixen de ser revitalitzacions del vell hu
PDQLVPHVXEMHWLYLVWDSHUzDSRUWHQFRP
UHODWLYDQRYHWDWODVHYDSUHGLOHFFLySHU

XQ FLUFXPVWDQFLDOLVPH PLOLWDQW H[HUFLW
SHU LQGLYLGXV R FROOHFWLXV TXH HV UHX
neixen i actuen al servei de causes molt
FRQFUHWHV HQ PRPHQWV SXQWXDOV L HQ
HVFHQDULV HVSHFt¿FV UHQXQFLDQW D WRWD
RUJDQLFLWDWRHVWUXFWXUDFLyGXUDGRUHVD
WRWD DGVFULSFLy GRFWULQDO FODUD L D TXDO
sevol cosa que s’assembli a un projecte
GH WUDQVIRUPDFLy R HPDQFLSDFLy VRFLDO
TXHYDJLPpVHQOOjG¶XQYLWDOLVPHPpV
DYLDW ERUUyV DFRUG G¶KHWHURJHQHwWDWV
LQFRQPHQVXUDEOHVTXHQRREVWDQWDL[z
assumeixen articulacions cooperati
YHV PRPHQWjQLHV SHU D OD FRQVHFXFLy
d’objectius compartits.
$TXHVWHV IRUPHV GH PRELOLW]DFLy SUH
fereixen modalitats no convencionals i
HVSRQWjQLHV G¶DFWLYLVPH SURWDJRQLW]D
GHVSHULQGLYLGXVFRQVFLHQWVLPRWLYDWV
SHUzGHVD¿OLDWVTXHYLXHQODLOOXVLyTXH
han pogut escapar per uns moments de
OHVVHYHVDUUHOVHVWUXFWXUDOVGHVYLQFX
ODWVGHOHVLQVWLWXFLRQVTXHUHQXQFLHQR
reneguen de qualsevol cosa que sembli
un enquadrament organitzatiu o doctri
QDOTXHSURFHGHL[HQLUHWRUQHQGHVSUpV
a una espècie de res aestructurada

i que es presten per uns dies o hores
FRPHOHPHQWVSULPDULVG¶XQLRQVYROjWLOV
SHUz SRWHQWV EDVDGHV HQ XQD EDUUHMD
HIHUYHVFHQW G¶HPRFLy LPSDFLqQFLD L
FRQYLFFLyVHQVHEDQGHUHVVHQVHKLP
QHVVHQVHOtGHUVVHQVHFHQWUHPRELOLW
zacions alternatives sense alternatives
que es funden en principis abstractes
d’índole essencialment moral i per a les
TXDOVODFRQFHSWXDOLW]DFLyGHOFROOHFWLX
pVFRPSOLFDGDTXDQQRLPSRVVLEOH
1R Vp VL VHUj FDVXDO TXH XQD GH OHV
¿JXUHV SUHGLOHFWHV SHU D DTXHVW LQGLYL
dualisme comunitarista o d’aquest co
PXQLWDULVPH LQGLYLGXDOLVWD EDVDW HQ OD
VLQWRQLD VREUHYLQJXGD HQWUH VXEMHFWHV
VLJXL OD GH OD [DU[D /ODYRUV XQ SHQVD
en les virtuts d’internet i les formes de
VRFLDELOLWDWTXHSURSLFLDSDUDGLJPDGH
UHODFLy UHWLFXODU SDUDGtV RQ V¶KD SRJXW
IHUSDOSDEOHSHU¿ODXWRSLDG¶XQDVRFLH
WDW G¶LQGLYLGXV GHVDQFODWV L VHQVH FRV
HQ XQ XQLYHUV G¶LQVWDQWDQHLWDWV XQD
solidaritat empàtica basada en el diàleg
i l’acord sincrònic entre persones indivi
duals amb un alt nivell d’exigència ètica
DPEVtPDWHL[HVLDPEHOPyQ
(QWUH DOWUHV HIHFWHV DTXHVW WLSXV GH
FRQFHSFLRQV GH O¶DFFLy SROtWLFD DO PDU
ge de la política es tradueix en la ins
WLWXFLRQDOLW]DFLy GH O¶DVVHPEOHD FRP
instrument per antonomàsia de i per
als acords entre individus que no ac
FHSWHQ VHU UHSUHVHQWDWV SHU QRUHV QL
per ningú. Aquesta forma radical de
parlamentarisme es conforma com òr
gan inorgànic els components del qual
es passen el temps negociant i discutint
HQWUHVLSHUzTXHWHQHQJUHXVGL¿FXOWDWV
amb negociar o discutir amb qualsevol
LQVWjQFLDH[WHULRUSHUTXqHQUHDOLWDWQR
tenen res que oferir que no sigui la seva
DXWHQWLFLWDWFRPXQLWjULDLTXHpVPpVLQ
tralocutora que interlocutora.
/¶DFWLYLVPH G¶DTXHVW WLSXV GH PRYL
ments s’expressa de manera anàloga:
JHQHUDFLyGHSHWLWHVRJUDQVERPEROOHV
GH OXFLGHVD L LPSDFLqQFLD FROOHFWLYHV
TXH RSHUHQ FRP HVSDVPHV HQ UHODFLy
i contra determinades circumstàncies
FRQVLGHUDGHV LQDFFHSWDEOHV LQLFLDWLYHV
G¶DSURSLDFLy GH O¶HVSDL S~EOLF TXH SR
GHQ VHU HVSHFLDOPHQW HVSHFWDFXODUV
que posen l’accent en la creativitat i que

prenen prestats elements procedents
de la festa popular o de la performance
artística.
(V WUDFWD SHU WDQW GH PRELOLW]DFLRQV
GHULYDGHVGHFDPSDQ\HVHVSHFt¿TXHV
SHUDOHVTXDOVSRGHQHVWDEOLUVHPHFD
QLVPHVLLQVWjQFLHVGHFRRUGLQDFLySUR
YLVLRQDOVTXHHVGHVDFWLYHQGHVSUpV
¿QVDODSUz[LPDRSRUWXQLWDWHQODTXDO
noves coordenades i assumptes les
WRUQLQDJHQHUDUSRFPHQ\VTXHGHOQR
res.
Cada oportunitat mobilitzadora ins
taura així una veritat comunicacional
LQWHQVDPHQW YLVFXGD XQD H[DOWDFLy HQ
la qual el malson de les relacions de
SURGXFFLy OHV GHSHQGqQFLHV IDPLOLDUV
i els servilismes estructurals que con
formen la nostra vida quotidiana s’han
HVYDwWSHUXQVPRPHQWVR¿QVLWRWGLHV
(V JHQHUD DL[t GXUDQW HO ODSVH TXH OD
PRELOLW]DFLyHVSURGXHL[XQDHVSqFLHGH
UHIXJLTXHYLXUHXQDHPDQFLSDFLyHQ~O
WLPDLQVWjQFLDLOOXVzULDGHODJUDYLWDFLy
GHOHVFODVVHVLHOVHQFODVVDPHQWVXQD
victòria momentània de la realitat com
FRQVWUXFFLy LQWHUSHUVRQDO VREUH HO UHDO
FRPH[SHULqQFLDREMHFWLYDGHOPyQ
(OTXHYXOODPEODPHYDLQWHUYHQFLypV
DGYHUWLUGHOSHULOOTXHHQHIHFWHODJUDQ
PRELOLW]DFLy HQ PDU[D DTXHVWV GLHV
reporta un exemple d’aquest tipus de
JUDQV FRQYXOVLRQV FROOHFWLYHV LQVSLUD
des i orientades pel que en la pràctica
pot ser una mera crítica ètica de l’ordre
HFRQzPLF L SROtWLF TXH SDWLP HVWUXFWX
rada vagament entorn d’una no menys
YDJD GHQ~QFLD G¶XQD HQWLWDW DEVWUDFWD
JDLUHEpPHWDItVLFDTXHpV³HOVLVWHPD´
A Barcelona hem conegut diversos
exemples d’aquest tipus de mobilitza
FLy WDQ SRWHQW FRP HItPHUD TXH V¶KDQ
HVYDwWHQHOQRUHVTXDQHOVPLWMDQVGH
FRPXQLFDFLy KDQ GHL[DW G¶DWHQGUH HO
colorista espectacle que oferien. Per
descomptat el moviment contra la gue
UUDGH/¶,UDTHQHOVHULDXQSDUD
GLJPDG¶DL[zSHUzWDPEpKRVHULHQOHV
mobilitzacions estudiantils contra el pla
%RORQ\DDOPDUoGHTXHYDQDUUL
bar a puntes importants de dramatisme
VRFLDOSHUzTXHDOFDSG¶XQHVVHWPD
nes del seu punt àlgid en el desallotja
ment del rectorat de la Universitat de
%DUFHORQDHVYDQH[WLQJLUVHQVHGHL[DU
GHVSUpV GH VL DOWUD FRVD TXH XQ EXLW L
una inanitat de les quals encara som
víctimes en les universitats catalanes.
Així doncs es planteja com urgent la
THVWLyGHTXqIHUTXDQWODLQWHQVLWDWGH
O¶HPRFLyFROOHFWLYDTXHHQVUHXQHL[DUD
i aquí es vagi esmorteint i quan –i no
càpiga dubte que això ocorrerà dintre
G¶XQVGLHV±HOVPLWMDQVGHFRPXQLFDFLy
GHL[LQGHFRQVLGHUDUQRV³LQWHUHVVDQWV´
i els polítics d’expressar una certa sim
SDWLD L FRPSUHQVLy GDYDQW HO PDOHVWDU
que ens congrega aquí.
eV OD GLVFXVVLy SROtWLFD L OD LPDJLQDFLy
FROOHFWLYDDOHVTXDOVDTXHVWVGLHVLHQ
DTXHVWD L DOWUHV SODFHV HOV FRUUHVSRQ
concebre i organitzar un camí que con
verteixi aquest escàndol davant el que
SDVVDLHQVSDVVDHQHQHUJLDKLVWzULFD
* Intervenció de l’antropòleg Manuel Delgado a l’acampada de la
plaça Catalunya de Barcelona el
20 de maig de 2011
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Autoorganitzem-nos!
Algunes idees per passar de la indignació a la consolidació d’aquesta revolta social
Enric Duran

UXLW GH OD LQGLJQDFLy GDYDQW G¶XQ VLV
WHPDFDSLWDOLVWDTXHHVWjHVJRWDWFR
UUXSWHWUHQFDW
Un poder executiu que està controlat per
la banca i els grans poders econòmics
8QSRGHUOHJLVODWLXIRUPDWSHUHOLWVSROtWL
ques que no ens representen.
8QSRGHUMXGLFLDOLJXDOPHQWFRUUXSWHPR
gut per interessos polítics i personals.
Uns drets socials desballestats total
PHQWHOVGUHWVFLYLOVYXOQHUDWVUHSHWLGD
ment pels propis representants polítics.
Una crisis ecològica i energètica cada
YHJDGDPpVJUHXLGHYDVWDGRUD
Davant de tot això i sobretot en els da
UUHUVDQ\VHQHOVTXDOVR¿FLDOPHQWKHP
HVWDWHQFULVLV¶KDDQDWFXLQDQWDIRFOHQW
OD LQGLJQDFLy SRSXODU ¿QV DUD HQ PR
PHQWVG¶DJUHJDFLySXQWXDOVHLQHVWDEOHV
HQ SHWLWV FROOHFWLXV HQ [DU[HV G¶DPLFV
en persones individuals que se sentien
soles…
3HUzDUULEDHO0HVJHQHUDXQDÀDPD
V¶DYLYDLV¶HVWpQDUUHX
$TXHVWpVXQPRYLPHQWTXHQRWpUHSUH
VHQWDQWV QL GHPDQGHV FRQFUHWHV pV XQ
PRYLPHQWGLYHUVTXHpVPROWLPROWGLItFLO
encasellar en un manifest de mínims.
(VXQPRYLPHQWULFTXHWpPLOLXQDLGHHV
LQ¿QLWHVSURSRVWHV
8QPRYLPHQWDPELFLyVTXHQRHVFRQIRU
PDDPESRFKRYROWRW
6RP milers de persones diàriament a
SODoD&DWDOXQ\DLGHVHQHVLGHVHQHVGH
PLOHUV HQ LQ¿QLWDW GH SODFHV GH SREOHV L
FLXWDWVG¶DTXt&DWDOXQ\DG¶(VSDQ\DLGHO
PyQ
Portem setmanes i ens estem organit
]DQWLDL[zpVHOPpVLPSRUWDQW
6LHOGLYHQGUHVGHPDLJHQVYDQLQWHQ
WDUWUHXUHGHODSODoDVLHVYDQHPSRUWDU
WRWHOPDWHULDODPETXHHQVRUJDQLW]DYHQ
si divendres van intentar reventar la fei
QDG¶GLHVLQLWVpVSHUTXqFRQHL[LHQHO
potencial que tenim i els fem por.
+L KDJXW PpV SDUWLFLSDFLy DTXHVWHV VH
tmanes als carrers que en 4 anys d’un
SHUtRGHHOHFWRUDO(OOVKRVDEHQVDEHQ
TXHWHQLPPpVOHJLWLPLWDWVRFLDOLDL[zHOV
GHVFROORFD
8Q GHOV OHPHV PpV XQLWDULV G¶DTXHVWV
GLHVpVHO³1RHQVUHSUHVHQWHQ´6yQ
paraules que protagonitzen la factura
profunda entre l’antiga forma de fer po
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lítica i la nova que està arribant aquests
GLHVDODVHYDPDMRULDG¶HGDW
$TXHVW ³QR HQV UHSUHVHQWHQ´ VLJQL¿FD
TXHQRSRGHPVHUQRPpVXQPRYLPHQW
de denúncia perquè sabem que els polí
tics no tenen ni capacitat ni voluntat per
liderar el canvi radical que la societat
QHFHVVLWDLDL[tHQVKRKDQGHPRVWUDW
Es important que ens seguim mobilitzant
i impedint que els de dalt executin les
noves accions contra la gent que han
SODQL¿FDWFRPOHVUHWDOODGHVVRFLDOVDOD
VDOXWLO¶HGXFDFLy
7DPEppVRSRUW~TXHVHQ\DOHPOHVJUDQV
PDQFDQFHVGHOVLVWHPD³GHPRFUjWLF´DF
tual. Tot això ens ajuda a aglutinar esfor
oRVDVXPDUJHQWDJXDQ\DUPpVLPpV
legitimitat social.
3HUz SHU SRGHU WUDQVIRUPDU UHDOPHQW
SHU QR DFDEDU HVJRWDQWQRV GDYDQW GHO
PXUGHODLPPRELOLWDWSROtWLFDpVPROWLP
SRUWDQWTXHVLJXHPWDPEpXQPRYLPHQW
TXHHVWHQJXLXQDQRYDVRELUDQLDSROtWLFD
TXHDUULEL¿QVLWRWSHUTXqQRDLQLFLDU
XQ SURFpV FRQVWLWXHQW 3HU DYDQoDU HQ
DTXHVW SURFpV HQV FDOGUj XQD JUDQ IHU
PHVD RUJDQLW]DWLYD XQD JUDQ FDSDFLWDW
SHU GLQDPLW]DU OD SDUWLFLSDFLy GH WRWD
aquella part deODSREODFLyTXHHVVHQWt
D¿ DO PDUF G¶DFWXDFLy TXH WHQLP L D OD
QRVWUDPDQHUDGHIHU1RpVJHQVIjFLO
SHUzVLQRDSUR¿WHPDTXHVWDRSRUWXQLWDW
TXDQKRIDUHP"
Cal que convertim aquesta autoorga
QLW]DFLy HQ DFFLRQV FRQFUHWHV DFFLRQV
TXH HPSRGHULQ DFFLRQV TXH HQVHQ\LQ
que en aquesta nova manera de fer po
OtWLFD pV HO SREOH TXL KD GH GHWHUPLQDU
de manera participativa i mitjançat tot
HO FRQVHQV TXH VLJXL SRVVLEOH TXLQHV
VyQ OHV GHFLVLRQV TXH HV SUHQHQ L FRP
s’apliquen.
/¶HVSDLG¶DFXPXODFLyGHIRUFHVOHVSOD
FHVKDQGHVHUWDPEpHOSXQWGHFRQQH[Ly
DPEODPRELOLW]DFLyHOUHIHUHQWVLPEzOLFL
PRWLYDFLRQDOHOSXQWG¶LQIRUPDFLySHUD
WRWHV OHV JHQHUDFLRQV L VREUHWRW O¶HVSDL
de pràctica completa del model organit
]DWLX RQ DSUHQHP OHV PDQHUHV GH IXQ
cionar que ens ajudaran a crèixer.
3HUDL[zKHPGHPDQWHQLUODSUHVqQFLD
SHUPDQHQW D OHV SODFHV DOPHQ\V ILQV
que la nostra capacitat organitzativa
estigui consolidada. Aquesta estratè
JLDpVIRQDPHQWDO
,WDPEpGHPDQHUDSULRULWjULDQHFHVVL
tem exemples concrets de com podem

GHFLGLU L DSOLFDU DTXHVWHV GHFLVLRQV
exemples d’èxit que estenguin la nos
WUDPDQHUDGHIHUDWRWDODVRFLHWDW
Exemples de com practicar una demo
cràcia real en tots els àmbits que ens
DIHFWHQ GHL[DQW G¶DFFHSWDU UHSUHVHQ
tants i aplicant directament els nostres
propis posicionaments i decisions.
$TXHVWV VyQ DOJXQV H[HPSOHV TXH SR
dríem portar a la pràctica:
6LFUHLHPTXHOHVKLSRWHTXHVVyQLQMXV
WHVLTXHDQLQJ~VHO¶KDGHSRVDUDOFDUUHU
SHUQRSRGHUSDJDUSRGHPGHFODUDUOD¿
dels desnonaments d’habitatges i una
moratòria en el pagament d’hipoteques.
A partir d’aquí hauríem de controlar que
HV FRPSOHL[LQ DTXHVWHV GHFLVLRQV DPE
això podem avisar a aquells bancs que
GHVREHHL[LQ OD GHFODUDFLy SRSXODU TXH
farem una crida a tothom a treure els
seus estalvis d’aquell banc.
 6L SHQVHP TXH HOV JRYHUQV YXOQHUHQ
HOVQRVWUHVGUHWVSRGHPIHUFRPSOLUHOV
drets socials bàsics. Per exemple en el
cas de la premissa habitatge digne per
WRWKRPSRGHPFRPSOLUKRUHDOLW]DQWXQD
crida als propietaris que cedeixin pisos
L FDVHV DSOLFDQW XQD DXWRUHGXFFLy GHOV
OORJXHUV HQ OD OtQLD GHO SXQW DQWHULRU  L
dedicant una carpa a les places allibera

des a posar en contacte a persones que
ofereixen i demanen ofertes realment
justes d’habitatge.
 6L YHLHP LQMXVWRV HOV EHQH¿FLV TXH
obtenen les grans empreses. Podem
respondre a qualsevol acomiadament
en una empresa que tingui bene
ILFLV DPE XQD RFXSDFLy LQGHILQLGD
GH OD VHYD VHX ILQV TXH KL KDJL XQD
UHDGPLVVLy
(QFRQFOXVLyVLSDUWLPGHODSUHPLVVD
GHTXHHOVSROtWLFVQRHQVUHSUHVHQWHQ
hem d’aprendre a decidir nosaltres
PDWHL[RV FRP D SREOH DXWRRUJDQLW]DW
VREUHWRWDOOzTXHHQVDIHFWD(VDGLU
hem d’assumir les competències del
poder legislatiu i del poder executiu
VREUHOHVQRVWUHVYLGHVVREUHHOQRV
tre present i sobre el nostre futur.
&RP D SHUVRQHV LQGLYLGXDOV FRP pV

VHUV OOLXUHV WHQLP HQ HO FRQVXP FRP
promès i en la desobediència civil en
WRWHVOHVIDFHWHVGHODQRVWUDYLGDGXHV
HLQHV IRQDPHQWDOV G¶DFFLy SROtWLFD FRP
a poble organitzat de forma massiva te
QLPODUHVSRQVDELOLWDWGHIHUTXHHOPyQ
HQ HO TXH YLYLP L HQ TXH DFWXHP DUULEL
DVHUFRPQRVDOWUHVYXOJXHPTXHVLJXL
L O¶HOHPHQW FODX GH WRW DL[z pV FRQVWUXLU
una veritable democràcia directa i deli
EHUDWLYD DPE XQ VLVWHPD GH SUHVD GH
decisions a l’alçada dels nostres valors.
1LQJ~HQVUHSUHVHQWDQLQJ~KRIDUjSHU
nosaltres. Tenim el dret a decidir. I ara
que sabem que som moltíssimes i que
HQV VDEHP RUJDQLW]DU WHQLP OD UHVSRQ
VDELOLWDWGHIHUKR
7UDQVIRUPHP OD LQGLJQDFLy HQ DXWRRU
JDQLW]DFLy SROtWLFD SHU DVVHJXUDU O¶q[LW
d’aquesta gran revolta social.

Contraanuncis
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8QDUHÀH[LyVREUH
“Democràcia Real Ja”
Grup d’Acció de Democràcia
Inclusiva (GADI) – Catalunya

D

avant l’agreujament accelerat de
la crisi multidimensional que estem
YLYLQW pV GHO WRW FRPSUHQVLEOH L GHVLWMD
ble que hi hagi un creixent nombre de
persones que vulguin expressar pública
L FROOHFWLYDPHQW OD VHYD GLVFRQIRUPLWDW
amb el rumb destructiu que està prenent la
VRFLHWDWDL[tFRPHOVHXUHEXLJDODIDUVD
SROtWLFD OD GHSDXSHUDFLy HFRQzPLFD L OD
LQMXVWtFLD VRFLDO 3HQVHP GRQFV TXH OD
SDUWLFLSDFLyHQPDQLIHVWDFLRQVFRPOHVGH
³'HPRFUjFLD5HDO-D´pVPLOORUTXHQRSDV
romandre en l’apatia política i la passivitat
GDYDQWODVLWXDFLyDFWXDO7DQPDWHL[WDPEp
pensem que destinar energies a impulsar
DTXHVWWLSXVGHPRELOLW]DFLRQVpVSLWMRUTXH
GHVWLQDUOHVDFRQVWUXLUXQQRXWLSXVGHPR
YLPHQW UHÀH[LRQDW KLVWzULFDPHQW DUWLFXODW
estratègicament i radicalment transforma
GRU TXH SHUPHWL GHL[DU HQUHUH HO VLVWHPD
ROLJjUTXLFLHFRGHVWUXFWLXHVWDEOHUWDFWXDO
ment i la mentalitat heterònoma i individua
OLVWD SUHYDOHQW DYXL HQ GLD WRW FUHDQW XQD
QRYD IRUPD G¶RUJDQLW]DFLy VRFLDO JHQXw
nament democràtica i realment ecològica
i una mentalitat autònoma i cooperativa.
&RPDUJXPHQWDUHPDFRQWLQXDFLyODPD
QLIHVWDFLyGHO0QRSRWGRQDUOORFDXQ
PRYLPHQW G¶DTXHVW WLSXV QL WDQ VROV SRW
FRQVWLWXLU XQD SDUW LQWHJUDO GHO PDWHL[ MD
que ni els seus objectius ni la seva estratè
JLDDSXQWHQDWDO¿0pVHQOOjGHODIUDVHR
ORJLDGHOPDQLIHVWTXHWRWVLJXLGLWpVIRUoD
DPELJXDYDJDLLQJqQXDODSODWDIRUPDTXH
LPSXOVD DTXHVWD PRELOLW]DFLy KD IRUPX
lat una sèrie de propostes concretes que
SRGUtHP FRQVLGHUDU HO QXFOL ³SURJUDPjWLF´
subjacent a la convocatòria. Es tracta d’un
FRQMXQWGHPHVXUHV LQFUHPHQWDUHOFRQWURO
VREUHODFODVVHSROtWLFDLHOVSDUDGLVRV¿V
FDOVHOHYDUHOVLPSRVWRVDODEDQFDLDOHV
JUDQV IRUWXQHV DXJPHQWDU OD FRQWUDFWDFLy
GH SHUVRQDO VDQLWDUL L SURIHVVRUDW HVWDEOLU
OD REOLJDFLy GH FHOHEUDU UHIHUqQGXPV SHU
OHVGHFLVLRQVSROtWLTXHVLPSRUWDQWVSURSRU
cionar assistència econòmica als aturats i a
WRWHVOHVSHUVRQHVGHEDL[RVUHFXUVRVHIHF
tuar un repartiment del treball basat en la
UHGXFFLyGHOHVMRUQDGHVGHWUHEDOOHWF TXH
FRQVLGHUHPLQVX¿FLHQWVLRXWzSLTXHVSHUOHV
següents raons:
D 6yQSURSRVWHVLQVX¿FLHQWVSHOVHXFDUjF
WHUUHIRUPLVWDMDTXHHQFDSPRPHQWLPSXJ
nen ni tracten de substituir les institucions fo
QDPHQWDOVGHOVLVWHPDDFWXDOpVDGLUO¶HVWDW
³GHPRFUjWLF´ UHSUHVHQWDWLX L O¶HFRQRPLD GH
PHUFDW FDSLWDOLVWD VLQy TXH HV OLPLWHQ D
UHLYLQGLFDUQH DOJXQHV PLOORUHV 7DQPDWHL[
la crisi generalitzada i multidimensional que
estem vivint avui en dia no es deu al mal
IXQFLRQDPHQWG¶DTXHVWHVLQVWLWXFLRQVVLQyD
ODVHYDSUzSLDLGLRVLQFUjVLD/HVGLQjPLTXHV
inherents a l’economia de mercat i l’estat
³UHSUHVHQWDWLX´GRQHQOORFDXQDLPPHQVDL
FUHL[HQWFRQFHQWUDFLyGHSRGHUTXHQRSRW
VHU UHYHUWLGD D WUDYpV GH VLPSOHV FDQYLV
FRVPqWLFV$L[t VXSRVDQW TXH XQD WHQDo L
àrdua lluita popular aconseguís implementar
DOJXQHVGHOHVUHIRUPHVVXJJHULGHVDTXHV
tes no podrien fer altra cosa que imprimir un
ULWPHOOHXJHUDPHQWPpVOHQWDO¶DYHQoGHOD
crisi multidimensional en curs ja que indefec
tiblement haurien de ser compatibles amb el
funcionament i la dinàmica del sistema ac
WXDO DPE OD TXDO FRVD UHVXOWDULHQ EDVWDQW
LUULVzULHVHQFRPSDUDFLyDOIRUWGHVHQYROXSD
ment de la crisi multidimensional que aquest
VLVWHPDSURYRFD3HUDL[zSHQVHPTXHQR
pVDGHTXDWDGYRFDUSHUTXqODLQMXVWtFLDVR
FLDOODLPPHQVDGHVLJXDOWDWHFRQzPLFDLOD
XVXUSDFLySROtWLFDVLJXLQHQYHUQLVVDGHVDPE
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XQDQRYDFDSDGHSLQWXUD³GHPRFUjWLFD´LR
³qWLFD´ VLQy TXH pV GH PHQHVWHU DSRVWDU
LQHTXtYRFDPHQW SHU O¶DEROLFLy GHO VLVWHPD
DFWXDO FDXVD IRQDPHQWDO GHOV HIHFWHV DG
versos i els comportaments perversos que
VRIULPHQO¶DFWXDOLWDWLSHUIHUKRFDOGRQDU
llum a un nou sistema realment democràtic
en tots els àmbits.
E  6yQ SURSRVWHV XWzSLTXHV QR QRPpV
SHUTXq FRP pV KDELWXDO HQ DTXHVW WLSXV
GH SODQWHMDPHQWV QR HV GyQD FDS LGHD
clara i realista de com aquestes mesures
s’arribarien a imposar a les elits dominants
TXHWHQHQODSDHOODSHOPjQHFVLQyVREUH
tot perquè passen completament per alt
que aquestes mesures contravenen radi
calment la lògica i la dinàmica del sistema
DFWXDO /¶HQHUJLD TXH DOLPHQWD HO VLVWHPD
DFWXDOpVHOFUHL[HPHQWHFRQzPLFLODPHU
FDQWLOLW]DFLy SHU OD TXDO FRVD HOV HVWDWV L
OHV HPSUHVHV G¶DUUHX GHO PyQ EXVTXHQ

maximitzar la seva taxa de creixement del
3,%LOHVVHYHV[LIUHVGHEHQH¿FLVUHVSHF
tivament. Un estat o una empresa que no
segueixi aquesta lògica de perseguir el
FUHL[HPHQWHFRQzPLFDWUDYpVG¶DXJPHQWDU
OD VHYD FRPSHWLWLYLWDWH¿FLqQFLD HQWUDUj
ràpidament pel camí de la crisi i la disso
OXFLy6DEHQWDL[zHOVJRYHUQVG¶DUUHXGHO
PyQV¶HVPHUFHQDDSURYDUOOHLVLUHIRUPHV
que apunten a incrementar la competitivitat
GHO SDtV OD TXDO FRVD LPSOLFD zEYLDPHQW
XQD PDMRU H[SORWDFLy GHOV VHXV UHFXUVRV
KXPDQV L QDWXUDOV L SHU WDQW XQD PDMRU
SUHFDULHWDW ODERUDO LQVHJXUHWDW VRFLDO
PDOHVWDUSVLFROzJLFLGHVWUXFFLyPHGLRDP
ELHQWDO$YXLHQGLDDPpVWDQWHOVHVWDWV
FRP OHV HPSUHVHV G¶DUUHX GHO PyQ HVWDQ
WUREDQW FUHL[HQWV GL¿FXOWDWV SHU FRQWLQXDU
incrementant el seu PIB i les seves xifres
GH EHQH¿FLV L SHU DL[z HVWDQ LQWHQWDQW
PDQWHQLU OD FRPSHWLWLYLWDW D WRWD FRVWD pV

D GLU UHWDOODQW HPSREULQW L GHVWURVVDQW
acceleradament les condicions de vida
GHODLPPHQVDPDMRULDGHODSREODFLy1R
SRGHPWDSDUQRVHOVXOOVGDYDQWG¶DTXHVWD
FDUDFWHUtVWLFD PHGXOODU GH OD QRVWUD qSR
FDH[LVWHL[XQFRQÀLFWHFDGDYHJDGDPpV
irreconciliable entre les necessitats de les
SHUVRQHVLGHOSODQHWDSHUXQFRVWDWLOHV
QHFHVVLWDWV GHO VLVWHPD HFRQzPLF YLJHQW
SHU O¶DOWUH $TXHVW FRQÀLFWH QRPpV SRW
UHVROGUH¶VDPEXQYHQFHGRU2EpJXDQ\HQ
OHVQHFHVVLWDWVKXPDQHVLQDWXUDOVGRQDQW
OORF D XQ VLVWHPD RULHQWDW D OD VDWLVIDFFLy
GHPRFUjWLFDG¶DTXHVWHVREpJXDQ\HQOHV
necessitats del sistema estatal i capitalista
DFWXDOPHQW HVWDEOHUW pV D GLU OHV VHYHV
dinàmiques basades en la insensata per
VHFXFLy GHO FUHL[HPHQW HFRQzPLF LOOLPLWDW
LO¶DXJPHQWFRQVWDQWGHODFRQFHQWUDFLyGH
poder. Qualsevol proposta que passi per alt
DTXHVW FRQÀLFWH LQGHIXJLEOH L IRQDPHQWDO

resulta utòpica i enganyabadocs.
'¶DOWUD EDQGD SHO TXH HV GHVSUqQ GHOV
VHXVFRPXQLFDWVODSODWDIRUPDFRQYRFDQW
G¶DTXHVWD PRELOLW]DFLy HV ID FzPSOLFH GH
OD WHUJLYHUVDFLy L GHVYLUWXDFLy GHO WHUPH
democràcia quan suggereix que el que fa
que la societat actual no sigui democràtica
pVVRODPHQWODFRUUXSFLyLHOSRGHULQFRQWUR
ODW TXH WHQHQ OHV FRUSRUDFLRQV ¿QDQFHUHV
L HPSUHVDULDOV WUDQVQDFLRQDOV 7DQPDWHL[
QRpVQRPpVDL[zHOTXHIDTXHYLYLPHQ
XQDVRFLHWDWROLJjUTXLFDVLQyTXHWDPEpKL
juga un paper important la pròpia existèn
FLDGHO¶HVWDWDL[zpVXQDSDUHOOEXURFUjWLF
centralitzat i separat de la ciutadania i en
SRVLFLyGHGRPLQLUHVSHFWHDTXHVWD/¶HVWDW
V¶DXWRGHQRPLQD ³GHPRFUjWLF´ SHU LQWHQWDU
OHJLWLPDUVH QR SDV zEYLDPHQW SHUTXq
VLJXLXQDLQVWLWXFLyTXHUHDOPHQWFRQIHUHL[L
un poder real a les persones per decidir
sobre els afers de l’esfera pública. Resulta
FRPSOHWDPHQW HTXLYRFDW DL[t GRQFV DWUL
buir l’absència de democràcia solament a
ODFRUUXSFLySROtWLFDLODGRPLQDFLyGHOVSR
GHUVHFRQzPLFVVREUHHOVSRGHUV³S~EOLFV´
OD SUzSLD HVVqQFLD GH O¶HVWDW ³GHPRFUjWLF´
UHSUHVHQWDWLXpVSURIXQGDPHQWROLJjUTXLFD
Per reivindicar veritablement una democrà
FLD UHDO FDO OOXLWDU SHU O¶DEROLFLy G¶DTXHVWD
LQVWLWXFLy L OD VHYD VXEVWLWXFLy SHU XQ QRX
sistema de comunitats dirigides democràti
FDPHQW D WUDYpV G¶DVVHPEOHHV SRSXODUV
confederades mitjançant delegats respon
sables i revocablHV(QFRQFOXVLyFRQVLGH
UHPTXHHOFDUjFWHULQVX¿FLHQWLXWzSLFGH
les propostes de la plataforma que convo
FDDODPDQLIHVWDFLyGH³'HPRFUjFLD5HDO
-D´DL[tFRPODVHYDLPSOtFLWDFRQQLYqQFLD
DPE OD GHVYLUWXDFLy GHO VLJQL¿FDW GHO WHU
PH³GHPRFUjFLD´IDTXHDTXHVWDFRQYR
FDWzULD VLJXL HQ HO PLOORU GHOV FDVRV XQ
HVSDLWHPSVTXHFRPWDQWVG¶DOWUHVVHU
veix per visualitzar i expressar el rebuig de
moltes persones envers la crisi generalit
]DGDGHOPyQFRQWHPSRUDQLLHQHOSLWMRU
GHOVFDVRVXQHQJDQ\DEDGRFVTXHFDQD
litzi la voluntat transformadora d’algunes
persones cap a uns objectius quasi sem
SUHLOOXVRULVLVHPSUHLQVX¿FLHQWV
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Jean Marc Rouillan
en llibertat desprès
de 24 anys de presó
7[HPD%R¿OO

HVSUqV GH  DQ\V GH SUHVy
l’activista francès Jean Marc Roui
OODQH[PHPEUHGHOJUXSG¶$FWLRQ'LUHF
WHVRUWLDHQOOLEHUWDWFRQGLFLRQDOHOSDVVDW
GHPDLJ5RXLOODQHVWjEpGHVDOXWWDQ
ItVLFDPHQWFRPSVLFROzJLFDPHQWLQRKD
UHQXQFLDWPDLDOVVHXVLGHDOV/¶DFWLYLVWD
KDVRIHUWPpVGHDQ\VGHUHFOXVLyHQ
DwOODPHQWDQ\VHQXQVROSHUtRGHHQWUH
d’altres vexacions que ha estat denuncia
GHVDOOODUJGHOVDQ\VSHOVVHXVIDPLOLDU
amics i pels grups de suport que ara ce
OHEUHQYHXUH¶OHQOOLEHUWDW/DMXVWtFLDIUDQ
FHVDLHOVPLWMDQVR¿FLDOVOLKDQGHPDQDW
durant anys el penediment i la renúncia
a parlar dHOVHXSDVVDWSHUzQRKRKDQ
aconseguit.
Jean Marc Rouillan no haurà de tor
QDU D OD SUHVy SHU GRUPLU SHUz SRUWDUj
HO EUDoDOHW GH FRQWURO L Wp O¶REOLJDFLy GH
treballar i d’indemnitzar a les vídues del
JHQHUDO5HQp$XGUDQLGHOSUHVLGHQWGH
OD 5HQDXOW *HRUJHV %HVVH DPE XQD
part del seu salari. Tampoc gaudirà ple
QDPHQWGHOGUHWDODOOLEHUWDWG¶H[SUHVVLy
QR SRGUj SDUODU GHO TXH YD IHU ID PpV
GH GRV GqFDGHV QL SHUTXq KR YD IHU
$PE DTXHVWD ULGtFXOD DPSXWDFLy GHO
GUHWG¶H[SUHVVLyXQGHOPHVHOHPHQWDOV
GHOVKXPDQVHOJRYHUQIUDQFqVQRPpV
PRVWUDTXHWpSRUXQDSRUDWjYLFDG¶XQD
LQVXUUHFFLy DUPDGDR TXH UHVVRUJHL[LQ
grups armats i facin de justiciers contra
EDQTXHUVHPSUHVDULVSROtWLFVJHQHUDOV
LFRUUXSWHVGHWRWDPHQD/DMXVWtFLDIUDQ
cesa li ho impedeix expressament sota
O¶DPHQDoD GH WRUQDUOR D HPSUHVRQDU
FRPMDYDIHUO¶DQ\GHVSUpVTXHHOO
FRQWHVWpVDXQSHULRGLVWDGH/¶([SUHVV
³1R SXF SDUODU VREUH HO SDVVDW SHUz HO
VRO IHW GH QR SRGHUQH SDUODU MD pV XQD
UHVSRVWD6LP¶KDJXpVSHQHGLWRKDJXpV
HVFRSLWVREUHHOQRVWUHSDVVDWGHVHJXU
HPGHL[DULHQSDUODU´(OYDQFRQGHPQDU
SHU DTXHVWHV SDUDXOHV D GRV DQ\V PpV
GHSUHVy$L[tOHVJDVWHQD)UDQoD

D

El que Rouillan no pot
expressar
El què Jean Marc Rouillan no pot explicar
pVTXHYDSURPRXUHIXQGDULHQFRUDWMDU
grups armats i múltiples accions violen
tes contra el capitalisme. No pot dir que
creia que el capitalisme no cediria un
FDQYL VHQVH GHIHQVDUKR SHU OHV DUPHV
ni que la lluita armada era la manera de
SURYRFDUXQDLQVXUUHFFLyFRQWUDODGLFWD
dura del capitalisme.
No li deixen parlar de la seva experièn
cies en grups armats contra el sistema
FDSLWDOLVPHTXHpVHOFDXVDQWGHFHQWV
GH PLOV GH PRUWV GH JXHUUHV O¶HVSROL L
UREDWRULGHULTXHVVHV6RQHOVYHULWDEOHV
WHUURULVWHV ([SRVHPKR EUHXPHQW 3R
SXODU9DVHUPLOLWDQWLPHPEUHGHO0,/
0RYLPLHQWR ,EpULFR GH /LEHUDFLyQ GHO
*$& *UXSV DXWzQRPV GH &RPEDW GHO
*$5, *URXSHV G¶DFWLRQ UpYROXWLRQQDL
UH LQWHUQDWLRQDOLVWHV L G¶$FWLRQ 'LUHFWH
Grups armats que tenien les seves arrels
HQJUXSVG¶D¿QLWDWDQDUTXLVWHVHQOD)$,
HQHOVPDTXLVLGHOVTXHHOOVHVHQWFRQ
tinuador i hereu.
Action Directe va ser l’únic grup francès
que va atacar amb les armes al neolibe
Juny de 2011

UDOLVPHLQFLSLHQWGHOVDQ\VGHPDQHUD
persistent i continuada. No els hi perdo
QHQ(OVDWDFVDWHPSWDWVLVDERWDWJHVHV
dirigien als símbols del poder capitalis
PH3HUH[HPSOHFRQWUDEDQFVODERUVD
FRQWUDHQWLWDWVLHPSUHVVHVG¶,VUDHOFRQ
WUDPXOWLQDFLRQDOVGHOV(8$FRQWUDVHXV
GHO)0,GHO¶27$1SROLFLDGHWRWDPHQD
MXWMDWV L PLWMDQV GH FRPXQLFDFLy R¿FLDOV
6XEYHUVLyVDERWDWJHLFODQGHVWLQLWDWHUHQ
HO SD GH FDGD GLD GHOV PHPEUHV $FFLy
Directe.

Qui és Jean Marc
Rouillan?
-HDQ 0DUF 5RXLOODQ GH  DQ\V pV XQ
IUDQFqVPROWYLQFXODWD&DWDOXQ\DLDOD
UHYROXFLy HVSDQ\ROD 9D OOXLWDU FRQWUD OD
GLFWDGXUD IUDQTXLVWD FRPSURPqV HQ OD
OOXLWD DQWLFDSLWDOLVWD XQ KRPH G¶DFFLy
solidari amb els presoners i oprimits.
Un dels pocs que va ser coherent amb
HOFRPSURPtVGHVHJXLUODOOXLWDDUPDGD
una lluita que duia inevitablement a la
SUHVyRDODPRUW

Jean Marc Rouillan,
autor de culte
JeDQ0DUFUXLOODQpVWDPEpXQHVFULSWRU
amb una dotzena d’obres de les que
es SRGHQ GHVWDFDU WUDGXwWV DO FDVWHOOj
2GLR ODV PDxDQDV HGLWRULDO /ODW GH
%DUFHORQDVREUHOHVSUHVRQVIUDQFHVHV
3DXOG¶(SLQHWWHVGHOHVHGLWRULDOV/ODWL
3HSLWDVGH&DODED]DeVXQUHODW¿ORVz
¿F VREUH HO URO GHVWUXFWLX L DVVDVVt GH
les presons. Els seus dos llibres auto
ELRJUj¿FVSXEOLFDWVSHUO¶HGLWRULDO9LUXV
'H PHPRULD , /RV FRPLHQ]RV RWRxR
 7RXORXVH VREUH OD VHYD LQLFLDFLy
D OD FRQVFLHQFLDFLy SROtWLFD OHV PDQL
IHVWDFLRQVFRQWUDHOIUDQTXLVPHODYLGD
HQFRPXQLWDWHOVH[LOLDWVDQDUTXLVWHVGH
7RORVD OD FRQWUDFXOWXUD OHV SULPHUHV
expropiacions. De memoria II. El duelo
GH OD LQRFHQFLD %DUFHORQD VHSWLHPEUH
pVHOUHODWGHOFRPDQGRJXHUULOOHU
GHO0,/IRUPDWSHU-HDQ&ODXGH7RUUHV
6DOYDGRU3XLJ$QWLFKL5RXLOODQ¿QVDD

ODGHWHQFLyGH3XLJ([SOLFDODYLGDGHO
grup guerriller a Barcelona i argumenta
la tesi que Puig Antich sí que va matar
a un dels policies que el va detenir. De
PHPRULD,,,ODFXUWDHVWDFLyGHOV*$5,
7RORVD  VRUWLUj DO VHWHPEUH HGLWDW
SHU$JRQHVREUHHOV*UXSVG¶$FFLy5H
volucionaris Internacionalistes i la seva
DFFLy PpV GHVWDFDGD HO VHJUHVW GHO
EDQTXHU6XiUH]
³(O IHL[LVPH HVERUUD L GHVWUXHL[ OD PH
PzULD´YDGLU-HDQ0DUF5RXLOODQHQXQD
RFDVLyLDPEHOVVHXVOOLEUHVIDXQHVIRUo
per a rescatar la història silenciada i ter
giversada.
Jean Marc Rouillan explica l’intent
G¶H[HFXFLyGH&UHL[XQDGHOHVSRTXHV
DFFLRQVSROtWLTXHVGHO0,/ 0HPzULHV,, 
³3XLJ $QWLFK WHQLD ERQHV LQIRUPDFLRQV
G¶RQYLYLHQHOVJHUPDQV&UHL[FDSVGH
O¶RGLDGD %36 %ULJDGD 3ROtWLFR 6RFLDO
GH %DUFHORQD EUXWDOV WRUWXUDGRUV GH
detinguts polítics. Eren una especie de
JHUPDQV%DGLD 0LTXHO%DGLDIRXHOID
PyVFDSGHOVPRVVRVG¶HVTXDGUDGHOD
5HS~EOLFDWDPEpSHUVHJXLGRULWRUWXUD

dor d’anarquistes). Rouillan explica que
GXUDQW XQD ORFDOLW]DFLy L VHJXLPHQW GH
&UHL[YDYROHUOLTXLGDUORD8UTXLQDRQD
VHQVHHVSHUDUIHUKRHQHOOORFSURSLFLDO
davant de la casa familiar a Pedralbes.
Cal fer un reconeixement a tots els mit
jans llibertaris i anticapitalistes que han
GRQDWLQIRUPDFLyVREUH-HDQ0DUF5RXL
llan i els seus companys d’Action Direc
WH,JXDOPHQWDJUDLUDWRWVHOVFROOHFWLXV
entitats i persones que han anat dema
QDQWODOOLEHUWDWGH-HDQ0DUF5RXLOODQ
en especial al grup Tokata de València
KWWSEROHWLQWRNDWDZRUGSUHVVFRPTXH
KDQWUDGXwWLGLIyVHVFULWVGH-HDQ0DUF
Rouillan i realitzat accions per a exigir al
*RYHUQIUDQFqVHOVHXDOOLEHUDPHQWDL[t
com una serie de xerrades i presenta
cions dels llibres de jean Marc Rouillan.
/D SUHPVD R¿FLDOLVWD IUDQFHVD MD HVWj
DQXQFLDQWTXHHOSHULOOyVWHUURULVWD-HDQ
Marc Rouillan surt en llibertat i distri
EXHL[GRVLVGHSRULSjQLFTXDQHOVYH
ULWDEOHWHUURULVWHVVRQ6DUNR]\2EDPD
27$16HPSUHHQVLQIRUPHQDOUHYpVL
HQVGLVWUHXHQ

Fills de
puta?
Jordi F. Fernández Figueras

DXQHVVHWPDQHVYDLJDVVDEHQWDUPH
TXHHOFRQHJXWSHULRGLVWD-RQ6LVWLDJD
KDYLD TXDOL¿FDW GH ©hijo de puta» a un
personatge implicat en les lluites violen
tes que enfronten israelians i palestins
davant un públic selecte en el transcurs
d’una conferència organitzada per la
5HJLGRULDG¶8QLYHUVLWDWL6RFLHWDWGHO&R
neixement de l’Ajuntament de Terrassa.
1RFDOGLUHOQRPGHOSHUVRQDWJHMDXV
podeu imaginar que es tractava d’un pa
OHVWtHVYHXTXHDOEjQGROLVUDHOLjWRWV
VyQ XQ VDQWHWV TXH SRUWHQ XQ OOLUL D OD
PjSHUzDTXHVWQRpVHOWHPDVREUHHO
TXDOXVSHQVDYDIHUXQDUHÀH[Ly
Em pregunto —i vull que us pregunteu—
TXqOLKDQIHWOHVSXWHVLHOVVHXV¿OOVDO
VHQ\RU6LVWLDJD"4XLQDQHFHVVLWDWWHQLD
G¶XWLOLW]DUORVFRPDLQVXOW"1RSDWHL[HQ
elles prou menyspreu a causa de la
VHYDFRQGLFLy"1RSDWHL[HQSURXHOOVD
causa d’un estigma que els ha sobrevin
gut sense haver tingut cap responsabili
WDWHQODVHYDDGTXLVLFLy"
(OOHVOHVSHUVRQHVPpVRSULPLGHVLKX
miliades entre els oprimits i humiliats
GHODQRVWUDVRFLHWDWQRSDWHL[HQSURX"
/HVH[SUHVVLRQV©SXWDªL©¿OOGHSXWDª
VyQXQDPHQDLQVXOWVTXHPDQLIHVWHQXQ
gran menyspreu cap a aquelles dones
que pel seu origen social humil o per ser
naturals d’un país empobrit es veuen
abocades a realitzar un treball que les
GHJUDGD DO Pj[LP SHU QR SDUODU GHOV
casos en què una dona es veu obligada
a exercir el serveis sexuals en un estat
d’absoluta esclavitud. Que s’esquitxi
G¶LJQRPtQLDHOVVHXV¿OOVpVHQFDUDPpV
YHUJRQ\yV
6LPSDWLW]R DPE OHV SXWHV ²QR KR LQ
WHUSUHWHX DPE XQ VHQWLW DPELJX VL XV
SODX²WRWHOPHQ\VSUHXTXHSXFVHQWLU
HQYHUV HOV LQWHOOHFWXDOV SURVWLWXwWV HV
converteix en empatia i solidaritat quan
es tracta de les prostitutes sexuals.
&UHFTXHHOVHQ\RU6LVWLDJD²GHPDQH
ra especial com a personatge públic i de
SUHVWLJLTXHpV²KDXULDGHPRVWUDUPpV
sensibilitat i vigilar el llenguatge que uti
OLW]D6REUHWRWWHQLQWHQFRPSWHTXHHQ
el context en el qual va utilitzar aquesta
H[SUHVVLyQRSRWDOOHJDUXQODSVXVSUR
vocat per l’espontaneïtat d’una improvi
VDFLyRSHUXQHVWDWG¶jQLPDOWHUDW
0¶DJUDGDULD VDEHU TXH HQ TXDQW HV
YD DVVDEHQWDU G¶DTXHVW IHW OD SHUVRQD
responsable de la Regidoria de Políti
ques de Gènere i Usos del Temps de
l’Ajuntament de Terrassa es va adreçar
DOVHQ\RU6LVWLDJDSHUDGYHUWLUOLTXHUH
VXOWDLQDGPLVVLEOHODVHYDXWLOLW]DFLyG¶XQ
llenguatge sexista i discriminatori.
3HUz L QRVDOWUHV" 1R KHP GH OOXLWDU
per eradicar del nostre propi llenguatge
DTXHVWHV H[SUHVVLRQV" 3RGHP FUHXUH
en la necessitat d’un canvi social que
alliberi i conservar alhora un llenguatge
TXHHQYLOHL[OHVSHUVRQHVRSULPLGHV"
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Homo hominis lupus est
Lady Coconout

dPLUR OHV SHUVRQHV TXH VyQ FDSD
ces d’expressDUVH VHQVH DOWHUDU
VH GH SRGHU GLU OD VHYD RSLQLy G¶XQD
IRUPD FODUD L GLSORPjWLFD TXH SRGHQ
exposar el seu punt de vista d’una
PDQHUD TXH QR ID PDO DOV DOWUHV SHU
PROW HQFRQWUD TXH Q¶HVWLJXLQ -R VyF
FRPSOHWDPHQW LQFDSDo /HV SDUDXOHV
OHV LGHHV OHV RSLQLRQV YHQHQ WRWHV
MXQWHV V¶DUUHPROLQHQ DO FHUYHOO L D OD
OOHQJXDVXUWHQVHQVHTXHHOVKLKDJLV
GRQDWSHUPtVVHQVHVHQWLWV¶HVFDSHQ
L GHVDSDUHL[LHQ 1R KL SRWV IHU UHV
DFFHSWDKR SRUWHQ PDVVD WHPSV WDQ

A

FDGHVDOWHXLQWHULRURSULPLQWOHVVHQVH
que ho sabessis del tot.
$UD ~OWLPDPHQW HP SDVVD G¶DOOz PpV
VRYLQW VXSRVR TXH DO FDS L D OD ¿ OD
VLWXDFLy DFWXDO TXH YLYLP pV OD LGzQLD
SHUTXq DTXHVWV FDVRV pV PXOWLSOLTXLQ
GLQVGHODSHUVRQDLHQWUHOHVSHUVRQHV
si se’ns pot donar aquest nom...
Em dic Natàlia i tinc 18 anys.
Vinc d’una família de classe social...
SRGUtHP GLU PLWMDQD SHUz WLUDQW EDV
WDQWFDSDEDL[D PDLHQVKDIDOWDWUHV
SHUzWRWLDL[tHVIDOODUJDUULEDUD¿QDO
de mes).
Tant el meu pare com la meva mare tre
EDOOHQ HOO HQ XQD DJqQFLD GH YLDWJHV
HOODpVIXQFLRQjULD7LQFXQJHUPjPpV

SHWLW TXH HVWXGLD (62 HQ XQ LQVWLWXW
públic.
$FWXDOPHQWHOVPHXVTXDWUHDYLVHVWDQ
vius. Tinc un tiet i una tieta de part de
SDUHHOVGRVHVWDQFDVDWV7DPEpWLQF
GXHVFRVLQHVOHVGXHVPpVSHWLWHVTXH
el meu germà i que jo.
Fa relativament poc vaig decidir co
PHQoDULQWHUHVVDUPHSHUOHVQRWtFLHV
impulsada per la crisis i a la vegada per
DOOzGH½½1HQDSRGHUMDpVKRUDTXHHW
comencis a interessar pel que passa
DOPyQUHDO¾¾0DOHwWHOGLDTXHYDLJIHU
FDV D DTXHVW FRPHQWDUL PDOHwW HO GLD
que vaig decidir abandonar els dibuixos
DQLPDWV
Falta poc per les eleccions del govern
d’Espanya i per les de Barcelona. Ja
KDQ FRPHQoDW HOV PLWWLQJV OHV [H
UUDGHV L HOV DQXQFLV GH ³SURSDJDQGD
HOHFWRUDO JUDWXwWD´ 'LULD TXH WDPEp
han començat els insults i les punya
ODGHVVLQyIRVSHUTXqPHQWLULDMDTXH
això continua des del dia que algun
LOOXPLQDW YD GHFLGLU FRPHQoDUKR
Alguns d’aquests personatges se’ls hi
podria apagar la bombeta en comptes
G¶HQFHQGUH¶OVKL
/DJHQWHVFROWDLQWHUHVVDGDHOTXHGLX
OD WHOHYLVLy HO TXH GLXHQ HOV SROtWLFV
els insults que volen dels uns cap als
DOWUHV D YHXUH TXL OD GLX PpV JURVVD
D YHXUH TXL GHL[D SLWMRU D O¶DOWUH /D
gent escolta i es deixa convèncer per
les paraules ensucrades que ens dedi
TXHQLFRPTXHDOFDSLDOD¿O¶~QLFTXH
YROHQpVIRWUHDTXHOOTXHHOVKDGHL[DW
HQ XQD VLWXDFLy TXH QR HOV KL DJUDGD
YRWHQDOSDUWLWTXHFULGDPpVHQFRQWUD
VHXVHQVHHVFROWDUTXHSURSRVDVHQ
VHLQWHUHVVDUVHSHOTXHGLXHQODUHVWD
$FFHSWHPKR pV PpV IjFLO G¶DTXHVWD
manera. És millor di que sí amb el cap
DWRWVHOVFDQYLVTXHHQVSURSRVHQSHU
PROWTXHHQVDIHFWLQSHUPROWTXHHQV
empitjori la qualitat de vida.‹‹No passa
UHV DL[z KR DUUHJOHP D OHV SUz[LPHV
eleccions votant al partit en cap de la
RSRVLFLy¾¾
3HU IDYRU SHUz WX W¶HVWjV HVFROWDQW"

7HQV LGHD GHO TXH HVWjV GLHQW" 9ROV
parar de donar tombs d’un partit a
O¶DOWUH FRP XQD SLORWD GH SLQJSRQJ"
(VFROWDHOTXHGLXHQEXVFDHOTXHHV
FDOOHQ ,QIRUPD¶W SHO WHX SURSL FRPSWH
QRGHL[LVTXHWHODYHQJXLQ/OXLWDSHU
VDEHUODYHULWDWVLJXHVOOLXUH
&UHD OHV 7(9(6 SUzSLHV LGHHV FRQV
WUXHL[ OD 7(9$ RSLQLy /OXLWD SHU DOOz
TXH78YROVUHDOPHQWTXHQRW¶LQÀXHL[L
QLUHVQLQLQJ~$/*81',$(16$'2
1$5(048(6203(5621(6,12
$1,0$/6 '20Ê67,&6" 'HVSHUWDW
WUHXWH OD YHQD GHOV XOOV DGRQDW GH OD

realitat i sigues tu mateix el que deci
deixi per a tu.
/¶DOWUHGLDHOSUHVLGHQWGHO3DUWLW3RSX
lar va criticar a en Zapatero de retallar
HOVVHUYHLVVRFLDOV/DFDUDG¶HVW~SLGD
que se’m va quedar va ser indescrip
WLEOH 'HVSUpV KR YDLJ HQWHQGUH WRW
TXDQVLJXLFDSGHOJRYHUQ HVWjFODUTXL
JXDQ\DUj  QR UHWDOODUj VHUYHLV VRFLDOV
HOVWUDXUjGLUHFWDPHQW
3HUPLDL[zpVGRQDUOLFRKHUqQFLDDWRW
HO TXH HQV IDQ DUULEDU 1R FDOOLV L HP
passis.
'HIHQVD¶W

(O SRGHU GH FDQYLDU HO PyQ HVWj D OHV
QRVWUHVPDQVLQRHQVDGRQHPSHUGyQR
HQVYROHPDGRQDUeVPpVIjFLOFULWLFDU
HOVSROtWLFVFXOSDUORVGHWRWPHQWUHTXH
QRVDOWUHVHQVUHQWHPOHVPDQVHQFHQHP
ODWHOHYLVLyLHQVDWRQWHPFDGDGLDPpV
3HUzTXqHQVHVWjSDVVDQW"7RWDOOzSHO
que els nostres avantpassats van lluitar
ho estem perdent i ni tan sols ens indig
QHP Ep VXSRVR TXH Vt SHUz D FDVD

teva creus que algú t’escoltarà).
)HP YDJXHV VRUWLP DO FDUUHU TXHL[HP
QRVFULGHP¿QVDTXHGDUQRVVHQVHYHX
TXHQRFUHJXLQTXHVRPpVVHUVVXEPLVRV
que ens deixem enganyar amb els seus
VRPULXUHV OOXLWDHQIURQWDW UHFXSHUD HOV
teus valors.
7DQFD OD WHOHYLVLy 3URX G¶HVFROWDU PHQ
WLGHV G¶LQFXOWXULW]DUQRV GH GHL[DU TXH
HQV PDQLSXOLQ TXH HQV URELQ OHV LGHHV

GHVHQWLUDFXVDFLRQVG¶XQVFDSDOVDOWUHV
1LQJ~ YRO REULU HOV XOOV G¶XQD YHJDGD"
Ningú veu que si no ens unim no ho
VROXFLRQDUHP" /OHQFHP OHV DUPHV (QV
KDQIHWFUHXUHTXHVRPHQHPLFVSHUzpV
PHQWLGD
$VVXPLP UHVSRQVDELOLWDWV DJDIHPQRV
GHOHVPDQVIHPXQSDVHQGDYDQWLGHFL
GLPTXHQRYROHPDQDUDSLWMRU
(QFDUDVRPOOLXUHV

Elaboració:
Partiu els albercocs per la meitat i
KL OOHYDX HOV SLQ\ROV (VSROVLPDX
los amb un pessic de sucre i un al
WUHGHFDQ\HOOD(VTXLWDXORVDPE
O¶DQtVLUHVHUYDXORV
/D SUHSDUDFLy GH OD PDVVD VH
FRPHQoD DPE OD VHSDUDFLy GH OD
clara del vermell de l’ou. Reservau
la clara per a una fase posterior.
Preparau la base amb els restants

LQJUHGLHQWV $PDVVDXKR WRW Ep
¿QVTXHODPHVFODTXHGLKRPRJq
QLD5HVHUYDXKR0XQWDXODFODUD
G¶RX ,QFRUSRUDX D SRF D SRF OD
clara muntada a la mescla ante
ULRU$PDVVDXKRWRWEpDPEPROWD
FXUDHQIRUPDGH]LJD]DJD8QWDX
un motllo de forn amb mantega i
HVSROVLPDXKR DPE XQ SRF GH
farina. Abocau la mescla dins el
UHFLSLHQW 'HFRUDX OD FRPSRVLFLy

amb els DOEHUFRFV OD IUXLWD FRQ¿
tada i els pinyons que s’han reser
vat prèviament. Introduïu la coca
HQHOIRUQFDOHQWDXQV&GH
WHPSHUDWXUD (QIRUQDXOD GXUDQW
PLQXWV&RPSURYDXODFRFFLyD
partir d’aquest moment. El bescuit
estarà llest quan punxam amb un
escuradents i surti sec.

Reacciona
Lady Coconout

WXU SREUHVD GHVLJXDOWDW VHW GH SR
GHU FRUUXSFLy DEXVRV LQMXVWtFLHV
DVVDVVLQDWVPHQWLGHVHQJDQ\VLQVXOWV
SXQ\DODGHV FRPSHWqQFLD $FFHSWHP
ho: la caixa de Pandora s’ha tornat a obrir
i no sembla que hi hagi ningú disposat
QLGLVSRVDGD DWDQFDUOD4XqHQVHVWj

A

SDVVDQW"$TXqHVWHPHVSHUDQW"9ROHP
deixar quH IXJL O¶HVSHUDQoD WDPEp" (V
TXH VRP LQFDSDoRV GH SRVDUKL UHPHL"
1R WHQLP HOV VX¿FLHQWV UHFXUVRV SHU D
poder resoldre la multitud de problemes
HOVTXDOVYHLHPFDGDGLD"
5($&&,21$ 1R WHQV LOOXVLy" 1R YROV
FRQVWUXLUXQPyQPLOORU"9ROVFDOODULIHU
VHPSUHTXHVtDPEHOFDS"1RWHQVUHV
TXHYXOJXLVGHIHQVDU"

Receptes...

Coca de Sant Joan
L’amo en Pep des Vivero
(Mallorca)

Ingredients:
Per a la pasta:

JGHIDULQD
1 ou
1 tasseta d’oli d’oliva
1 tasseta de llet
½ sobre de llevat
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JVXFUH

Per farciment:
½ kg d’albercocs
IUXLWDFRQ¿WDGD
JSLQ\RQV
1 culleradeta d’anís
canyella en pols
sucre glaç

%RQSUR¿W
Juny de 2011
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Body and Soul
Joan Canyelles Amengual

&RVLjQLPD5REHUW5RVVHQ 
&KDUOLH 'DYLHV -RKQ *DU¿HOG  pV XQ
jove boxejador d’origen humil que arriba
D SURFODPDUVH FDPSLy GHO PRQ (Q HO
FDPtFDSDODJORULDODIDPDLHOVGLQHUV
es va allunyant de la seva mare Anna
$QQH 5HYHUH  GH OD VHYD FRPSDQ\D
3HJ /LOLH 3DOPHU  L SHUG HO VHX PLOORU
DPLF 3RODQVNL -RVHSK 3HYQH\  TXH
PRU DWURSHOODW GHVSUpV TXH HOV KRPHV
GHO PD¿yV SURPRWRU 5REHUWV /OR\G
Cough) li hagin pegat una pallissa.
/DSHOOtFXODWpXQDEUHXLQWURGXFFLyLXQ
HStOHJ HQ WHPSV SUHVHQW L XQ OODUJ ÀDV
KEDFNTXHRFXSDJDLUHEpWRWHOPHWUDWJH
en el qual Charlie recorda com han anat
OHVFRVHV$TXHVWÀDVKEDFNHVSURGXHL[
SRF DEDQV GHO VHX GDUUHU FRPEDW XQ
combat que ha acceptat perdre per obte
QLUPHVEHQH¿FLV3HUzHQO¶~OWLPPRPHQW
LHQFDUDTXHQRPpVVLJXLSHUUHFXSHUDU
VHDHOOPDWHL[LODVHYDGLJQLWDWJXDQ\D
OD EUHJD (Q O¶~OWLP IRWRJUDPD DPE HOV
WtWROV GH FUqGLW VREUHLPSUHVVLRQDWV HO
veiem caminar amb la seva companya
pel seu barri de tota la vida.
El motiu pel qual parlam d’aquesta pel.
OtFXOD DEDQGDGHOVHXLQGXEWDEOHYDORU

Fitxa tècnica
Dr: Robert Rossen;
G: Abraham Polonsky;
)W-DPHV:RQJ+RZH
Mt: Robert Parrisch;
Ms: Hugo Friedhofer;
,QW -RKDQ *U¿HOG /LOL 3DO
PHU $QQH 5HYHUH /OR\G
&RXJK&DQDGD/HH-RVH
ph Peveney; Wiliam Con
rad; Hazel Brooks
Juny de 2011

FLQHPDWRJUj¿F  pV GREOH HQV SHUPHWUj
IHU XQV EUHXV FRPHQWDULV QR SRW pVVHU
G¶DOWUHPDQHUD VREUHHOFLQHPDQHJUHL
sobre la caça de bruixes.
(O FRQFHSWH GH ³FLQHPD QHJUH´ YD QpL
[HUDODFUtWLFDIUDQFHVD ¿OPQRLU LIHLD
UHIHUqQFLD D XQD FROOHFFLy GH O¶HGLWRULDO
Gallimard que publicava relats policíacs
G¶DXWRUVFRP&KDQGOHU&DLQ%XUQHWR0F
&R\HQSHWLWVYRO~PQVGHWDSHVQHJUHVL
lletres daurades.
eV DTXHVW XQ GHOV JqQHUHV PpV LQWHUH
VDQWVSROqPLFVLFRQWURYHUWLWVLGHOVTXH
KDJHQHUDWPpVELEOLRJUD¿DGHODKLVWzULD
del cinema.
Una de les teories senyala com a la
VHYD SULPHUD PDQLIHVWDFLy OD SHOOtFXOD
GH -RKQ +XVWRQ ³(O IDOFy PDOWHV´ 7KH
0DOWHVIDOFRQ LODVHYD~OWLPDOD
G¶2UVRQ :HOOHV ³6HG GH PDO´ 7RXFK RI
HYLO 
(OTXHPpVHQVLQWHUHVVDGHVWDFDUpVHO
seu caràcter de crítica social. Tal vegada
DTXHVWDFUtWLFDVRFLDOQRpVHOTXHHOGH¿
neix o el que el cohesiona com a gènere.
3HUzKLpVPROWSUHVHQW(QOHVVHYHVSHO
OtFXOHV OHV OtQLHV HQWUH HO Ep L HO PDO HV
GLIXPLQHQ HOV PqWRGHV GHOV GHWHFWLXV
o policies i els dels delinqüents no son
SDV WDQ GLIHUHQWV L DTXHVWV ~OWLPV HOV
GHOLQTHQWV VRYLQW VRQ UHWUDWDWV FRP D
persones atrapades en un context social
complicadíssim. A la pel.lícula de John
+XVWRQ³/DMXQJODG¶DVIDOW´ 7KH$VSKDOW
MXQJOH   WRWV HO SURWDJRQLVWHV TXH
participen en l’assalt a una joieria tenen
HOVVHXVPRWLXVWHQHQWDPEpXQFRGLGH
YDORUV TXH UHVSHFWHQ L HQ GH¿QLWLYD pV
inevitable que ens posem absolutament
de la seva banda.
8Q HVWLO YLVXDO LQÀXHQFLDW SHU
O¶H[SUHVVLRQLVPHDOHPDQ\ QRGHEDGHV
DOJXQVGHOVDXWRUVTXHV¶DSURSDUDQPpV
a aquest gènere eren d’origen centreeu
URSHX /DQJ 3UHPLQJHU  RQ OHV RP
EUHV L OD QLW VRQ JDLUHEp SURWDJRQLVWHV
XQVSHUVRQDWJHVFDUDFWHUtVWLFV GHWHFWLX
SULYDW GRQD IDWDO SROLFLHV FRUUXSWHV  L
un passat que no deixa als protagonistes
LQVWDODUVH HQ HO SUHVHQW R PLUDU FDS DO
IXWXU L QDWXUDOPHQW HO FULP VRQ DOJXQV
DOWUHVGHOVVHXVWUHWVPpVLQGHWL¿FDEOHV
Aquesta mirada crítica a la societat del
VHX WHPSV YD IHU TXH PROWV GHOV TXH
KL WUHEDOODUHQ HQWUHVVLQ R HVWLJXHVVLQ
D SXQW G¶HQWUDU D OHV ³OOLVWHV QHJUHV´ GH
Hollywood.
(IHFWLYDPHQW HO &RPLWq G¶$FWLYLWDWV$Q
WLQRUGDPHULFDQHV  +RXVH &RPLWWH RQ
8Q$PHULFDQ$FWLYLWLHV+8$& IRXFUHDW
O¶DQ\DPEO¶REMHFWLXGHOOXLWDUFRQ
tra les organitzacions subversives. No fa

falta dir que ben aviat aquestes investi
gacions i persecucions es dirigiren úni
cament a les organitzacions d’esquerres.
El seu primer president va esser Martin
Dies.
/HVSHVVLJROOHVGHYHULWDWHQHOPRQGHO
FLQHPDFRPHQoDUHQDDUULEDUO¶DQ\
quan el seu president era John P. Tho
PDV'HXWHVWLPRQLV HQWUHJXLRQLVWHVL
directors) que es negaren a declarar da
YDQWGHO+8$&DFDEDULHQVHQWDFXVDWVL
condemnats per desacat i entrarien a di
IHUHQWV&HQWUHV3HQLWHQFLDULVO¶DQ\
El clima de terror que es va viure a prin
FLSLVGHOVDQ\VIRXLQIHUQDOLFUHjXQ
FLVPD HQ HO PRQ FLQHPDWRJUj¿F TXH D
¿QDOVGHOVHQFDUDQRV¶KDYLDWDQFDW
/D SHOOtFXOD TXH DYXL FRPHQWDP HV WDO
YHJDGDODPRVWUDPpVSDWHQWG¶DOOzTXH
acabam de dir. Molts dels que hi partici
SDUHQ DFDEDUHQ LQJUHVVDQW D OHV ³OOLVWHV
QHJUHV´ O¶DFWRU -RKQ *DU¿HOG XQ GHOV
impulsor de la pel.lícula) va declarar
O¶DQ\  QR KDYHU HVWDW PDL PHPEUH
GHO SDUWLW FRPXQLVWD SHUz QR YD GHODWDU
a cap company. Moria d’un atac de cor
DTXHOOPDWHL[DQ\/¶H[ER[HMDGRULDFWRU
&DQDGD /HH WDPSRF YD GHODWDU D FDS
FRPSDQ\LYDLQJUHVVDUDOHV³OOLVWHVQH
JUHV´ 9D PRULU WDPEp G¶XQ DWDF GH FRU
HO PDLJ GH O¶DQ\  $PEGXHV PRUWV
probablement van ser provocades per
ODWHQVLyG¶KDYHUGHGHFODUDUGDYDQWGHO
WULEXQDO /¶DFWULX $QQH 5HYHUH L O¶DFWRU
/OR\G &RXJK HO GLUHFWRU GH IRWRJUD¿D
PDJQt¿FD -DPHV:RQJ+RZHHOJXLR
QLVWD$EUDKDP3RORQVN\YDUHQFRUUHUOD
PDWHL[DVRUWSHUzDIRUWXQDGDPHQWYDUHQ
tenir una llarga vida.
5REHUW 5RVVHQ HO GLUHFWRU GH OD SHOOt
FXODWDPEpYDHVVHUFLWDWDGHFODUDUSHO
+8$&HQGXHVRFDVLRQV(QODSULPHUD
O¶DQ\HVYDOOLXUDUGHGHFODUDU(Q
OD VHJRQD O¶DQ\  YD QHJDU IRUPDU
part del Partit Comunista però es va
negar a declarar si ho havia fet anterior
PHQW 3HUz HQ XQD WHUFHUD GHFODUDFLy
VROOLFLWDGDSHUHOOPDWHL[O¶DQ\LD
SRUWDWDQFDGDYDGHODWDUXQDFLQTXDQWH
na de companys.
/¶DQ\  KDYLD GLULJLW OD PROW QRWDEOH
³(O3ROLWLF´ $OOWHK.LQJ¶V0DQ HQODTXH
llançava el missatge de que el populis
PHpVXQGHOVFDPLQVTXHFRQGXHL[HQDO
feixisme.
'RW]H DQ\V PpV WDUG GLULJLULD
O¶LQFRPPHQVXUDEOHREUDPHVWUD³(O&HU
FD1RYHV´ 7KH+XVWOHU TXHHVGHVHQ
volupava en el mon del billar. Una pel.
lícula enlluernadora des de tots els punts
GHYLVWDLLQ¿QLWDPHQWWULVWD
/D VHYD GDUUHUD REUD ³/LOLWK´  pV

WDPEp XQD JUDQGtVVLPD SHOOtFXOD 8Q
LQDSHOODEOH PDJQqWLF L GHPROLGRU GHV
cens a la bogeria en sentit estricte.
³&RV L jQLPD´ pV XQD SHOOtFXOD VREUH
ODFRUUXSFLyDOPRQGHODER[D TXHQD
WXUDOPHQW pV XQ UHÀH[ GH OD FRUUXSFLy
política i social) sobre l’èxit a qualsevol
SUHX VREUH HOV HIHFWHV GHPROLGRUV GH
O¶DPELFLy PDWHULDOLVWD (Q GH¿QLWLYD XQD
UHÀH[LyTXHDSXQWDODJDLUHEpLPSRVVLEL
litat d’arribar a les altes esferes amb els
principis ètics intactes.
Al principi de la pel.lícula quan Charlie
els comenta als seus pares que vol es
VHUER[HMDGRUSURIHVVLRQDOODPDUHOLGLX
³4XHYROVIHUJXDQ\DUWHODYLGDURPSHQW
ODFDUDDODJHQW"´(OVHX¿OOOLFRQWHVWD
que vol tenir una vida millor que la del
VHXSDUHXQDSHWLWDERWLJDGHJHODWVJR
ORVLQHVLWDEDF³9XOOWHQLUGLQHUV´GLXHOO
LHOODOLFRQWHVWD³/OXLWDSHUDOJXQDFRVD
QRSHOVGLQHUV´)UDVHEULOODQWGHVGHPROW
GHSXQWVGHYLVWDLTXHpVWRWDXQDGH
FODUDFLy G¶LQWHQFLRQV ERQHV  JDLUHEp
revolucionàries.
/HV UHODFLRQV SURIHVVLRQDOV HQWUH HO
director i el guionista no foren sempre
GHOWRWÀXLGHV5REHUW5RVVHQYROLDTXH
Charlie acabàs perdent el combat que
KDYLDYHQXW3HUz¿QDOPHQWHVYDLPSR

sar el criteri del guionista que volia que el
SURWDJRQLVWDUHFXSHUpV¿QDOPHQWODVHYD
dignitat.
4XDQ DFDED HO FRPEDW pV HYLGHQW TXH
Charlie no ha complert la seva part del
WUDFWH $EDQV G¶HQWUDU DOV YHVWLGRUV HO
SURPRWRUPD¿yVOLGLX³(WSHQVHVTXHWRW
DFDEDUjDL[t"´&KDUOLHOLFRQWHVWD³4XH
IDUjVPDWDUPH"7RWVKHPGHPRULUDO
JXQDYHJDGD´
(O³¿QDOIHOLo´FRQVLVWHL[SUHFLVDPHQWHQ
DL[z (Q OD UHFXSHUDFLy GH OD GLJQLWDW
Charlie ha apostat tots el seus diners a
IDYRUGHOVHXFRQWULQFDQWLHOVKDSHUGXW
SHUzWDPEpHOVKDIHWSHUGUHDDOWUHJHQW
i no es un deliri pessimista pensar que li
passaran factura d’una manera o d’una
altra.
³&RVLjQLPD´pVXQDSHOOtFXODPROWEHQ
GLULJLGD DPE XQ JUDQ WUHEDOO IRWRJUj¿F L
DPE XQD ERQD GLUHFFLy G¶DFWRUV ¬JLO
EHQ QDUUDGD GLQjPLFD HOV JDLUHEp 
minuts de durada passen sense que te
n’adonis.
$OJXQV FUtWLFV GLXHQ TXH pV XQD ERQD
SHOOtFXODSHUzTXHQRKDHQYHOOLWPDVVD
Ep-RQRKLHVWLFG¶DFRUG1RpVHYLGHQ
WPHQWODPLOORUSHOOtFXODGHOVHXGLUHFWRU
però si una de les millors sobre el mon de
ODER[DLODFRUUXSFLyTXHO¶HQYROWD
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Un text

“Ojos que no ven”
Un documental sobre les víctimes del feixisme a l’Estat espanyol

Carlus Jové i Buixeda

([DFWDPHQW GH TXq SDUOD DTXHVW
WH[W"1RYXOOGLUDTXHVWTXHDUDHV
WLFHVFULYLQWVLQyHOTXHHVWLFOOHJLQW
PHQWUHV HVFULF L TXH WLQF DO PHX
costat. És un text breu en el que s’hi
PHQFLRQHQ OOLEUHV IUDVHV LGHHV
WDPEpKHUEDYHQWWHPSHVWHV
eV EUHX 3HUz pV EUHX SHUTXq pV
XQ H[WUDFWH G¶XQ WH[W PpV OODUJ (O
converteix això en un text nou i di
IHUHQWRHVWjLUUHPHLDEOHPHQWVXE
MXJDWDOWH[WGHOTXDOSURYp"$L[zpV
XQD PLFD FRP SUHJXQWDUVH VL XQ
text està irremeiablement subjugat
DO VHX DXWRU R VL SHO FRQWUDUL XQD
volta n’ix ja s’ha d’espavilar tot sol i
IHUVHXQOORFDOPyQ²QRpVFRVD
absurda aquesta: hi ha molts textos
que no es saben valdre per si sols;
hi ha molts autors que no es saben
YDOGUH SHU VL PDWHL[RV VHQVH HOV
seus textos.
Hi ha uns quants textos anònims
donant voltes per les biblioteques
PpVVHOHFWHVGHVGHIDVHJOHVFRP
hi ha textos als qual tant sí com
no se’ls hi ha volgut encolomar un
DXWRUFUHDQWDTXHVWDFDWHJRULDKR
rrenda dels pseudo–. Encara no he
HQWpV SHU D TXq KzVWLHV VHUYHL[HQ
els pseudo–. Deixeu els textos en
SDX 3HQVRHQXQD6RFLHWDW*HQH
UDOGH7H[WRV6HQVH$XWRU6*76$
1RHVSHUHXPLOORUGH7H[WRV$Qz
PLV6*7$,HQOORFG¶XQHVVLJOHVOL
IHPXQDFUzQLP6$*(7$2K&RP
P¶DJUDGD
eV TXH HOV WH[WRV VHQVH DXWRU VyQ
DL[zSUHFLVDPHQWVDJHWHV,SRWVHU
VDJHWD pV HO TXH PLOORU GHVFULX HO
WH[W TXH WLQF DO FRVDW SHUTXq pV
SHWLWSHUzYRODLSURXTXHYROD 
'HL[HX TXH VLJXLQ HOV WH[WRV HOOV
PDWHL[RV HOV TXH XV SDUOLQ QR
FRPVLIRUHQHOQLQRWG¶XQYHQWUtORF
VLQyPpVDYLDWFRPVLHOOVIRVVLQHO
ventríloc i vosaltres el ninot. Potser
DL[t VLJXL PpV IjFLO UHVSRQGUH D OD
pregunta que em plantejava fa una
estona. Potser m’he de deixar fer
SDUODUSHUDTXHVWWH[WSHUG¶DOJXQD
PDQHUDIHUORHOPHXDXWRU
Potser quan jo mateix hagi estat el
WH[W VDEUp GH TXq SDUOD SHUTXq D
YHXUH QRUPDOPHQW VDEHP GH TXq
SDUOHP QRVDOWUHV PDWHL[RV RL" 2
SRWVHUpVDOOzTXHSDUOHPTXHHQV
VDS D QRVDOWUHV" $K QRL OHV SD
raules i els discursos ens dominen
PROW (OV DJUDGD DXWRULW]DUQRV L
GHVDXWRULW]DUQRV ,FRPHQVDJUD
GDULDSRGHUORVGHVDXWRULW]DUQRVDO
WUHVDHOOV 
3HUzEpMRFUHFTXHDKRUHVG¶DUD
el director d’aquesta revista deu
estar ja pensant en algú altre que
s’ocupi de fer aquesta columna. És
que Foucault em transtorna. És tot
FXOSDVHXDKRMXUH,GHOVHXEHQHwW
text que no aconseguí deixar orfe.
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/

es víctimes del feixisme des de l’inici
GH OD WUDQVLFLy ¿QV DOV QRVWUHV GLHV
0pVGHDVVDVVLQDWV«8QHV
agressions anuals …
(O ¿O FRQGXFWRU GHO GRFXPHQWDO DPE
llicència Creative Commons) està for
mat per les entrevistes a víctimes de
la ultradreta espanyola des de novem
EUH GH  ¿QV D DYXL (Q HOV FDVRV
d’assassinats s’han recollit els testimo
QLDWJHVGHIDPLOLDUVLDPLFV/HVDJUHV
VLRQV IHL[LVWHV TXH LQFORXHQ SURS G¶XQ
centenar d’assassinats) estan dirigides
FRQWUD JHQW G¶HVTXHUUHV LPPLJUDQWV
LQGLJHQWV KRPRVH[XDOV WUDQVH[XDOV
LQGHSHQGHQWLVWHVMRYHV«
/HV YtFWLPHV VyQ OHV SURWDJRQLVWHV L
HOV VHXV GLVFXUVRV VyQ OD WHVL GHO GR
FXPHQWDO 'HO SDSHU GH OD SROLFLD GH
O¶DGPLQLVWUDFLy GH MXVWtFLD GHOV PLWMDQV
GH FRPXQLFDFLy GHOV UHSUHVHQWDQWV
SROtWLFV«HQVSDUOHQOHVYtFWLPHV/HV
entrevistes als especialistes i professio
QDOV SHULRGLVWHVKLVWRULDGRUVPHPEUHV
G¶RUJDQLW]DFLRQVSRSXODUVL21*V DSRU
WHQ UHÀH[LRQV L GDGHV SHU D FRQWH[WXD
litzar i situar en el temps i en l’espai les
històries relatades en primera persona.
(VSDUWHL[G¶XQGUDPDSHUVRQDO¿QVLWRW
tQWLPSHUDFRQQHFWDUDPEXQDUHDOLWDW
VRFLDOTXHQRpVSURGXFWHGHODFDVXD
OLWDWRGHODPDODVRUWFRPXQDPDODOWLD
RXQDFFLGHQWG¶DXWRPzELOVLQyTXHHVWj
directament relacionat amb el model so
cial i econòmic en el qual vivim i amb la
pervivència de grups racistes i feixistes
que tenen el seu origen en la dictadura
franquista.
No es tracta d’un documental que pre
WHQJXLDSURIXQGLUHQHOGUDPDRHOGRORU
perquè arran d’aquestes tragèdies s’han
SURGXwWXQDVqULHGHUHÀH[LRQVHQWUHHOV
familiars i amics summament interes
sants per a entendre la societat en la
TXDOYLYLP7HQHQPROWDGLULDSRUWDUMD
que si no ho eren ja abans de la seva
GHVJUjFLDDYXLV¶KDQFRQYHUWLWHQOOXLWD
GRUV SHU OD OOLEHUWDW , VyQ PROW SRTXHV
ocasions en les quals aquestes perso
QHVVyQHVFROWDGHV«
Els assassinats i les agressions feixis
WHV SUHVHQWV GXUDQW WRW HO IUDQTXLVPH
no van acabar amb la mort del dictador
VLQyTXHV¶KDQPDQWLQJXWFRQVWDQWV¿QV
DYXLLDPEHOVPDWHL[RVREMHFWLXV
'XUDQWODWUDQVLFLyODXOWUDGUHWDYDWUDF
WDUGHWHUURULW]DUODSDUWPpVDFWLYDGHOD
societat que es mobilitzava per la lliber
WDWODGHPRFUjFLDLODMXVWtFLDVRFLDO
En aquest període els atemptats de
grups feixistes es van fer amb la col.la
ERUDFLyGHODSROLFLDO¶H[qUFLWLHOVMXWJHV
GHODGLFWDGXUD/DJHQWG¶HVTXHUUHVD
PpVYDQSDWLUHOWHUURULVPHG¶(VWDW GLV
fressat sota diferents sigles com Triple
$ *XHUULOOHURV GH &ULVWR 5H\ %DWDOOyQ
9DVFR (VSDxRO «  L OHV DFWXDFLRQV
d’unes forces repressives concebudes
no per garantir la seguretat ciutada
QD VLQy SHU HUDGLFDU WRWD PDQLIHVWDFLy
G¶RSRVLFLyDOUqJLPIUDQTXLVWD
1RPpV HO  YDQ VHU DVVDVVLQDGHV
PpV GH  SHUVRQHV HQ GLIHUHQWV DF
cions reivindicades per organitzacions
ultradretanes.
$SULQFLSLVGHOVHVYDSURGXLUXQDPD
MRUVHSDUDFLyHQWUHHOWHUURULVPHG¶(VWDW
i els atemptats dels grups ultradretans.
(OVIHL[LVWHVMDQRDFWXDYHQQRPpVFRQ
WUDSHUVRQHVG¶HVTXHUUHVKRPRVH[XDOVL

LQGHSHQGHQWLVWHVVLQyTXHFRPHQoDYHQ
DDWDFDUWDPEpDLQGLJHQWVLLPPLJUDQWV
El documental està disponible per a
EDL[DUOR GHV GHO ZHE KWWSZZZRMRV
quenoven.org/

Les Víctimes
No hi ha dades exactes sobre les perso
nes assassinades per la ultradreta des
GH O¶LQLFL GH OD WUDQVLFLy D FDXVD GH OD
PDQFDG¶HVWDGtVWLTXHVR¿FLDOVMDTXHHO
caràcter racista o feixista de nombrosos
DVVDVVLQDWV QR VXUW D OD OOXP S~EOLFD
especialment en el cas de les morts
d’immigrants en incidents racistes.
Per aquestes raons en aquesta llista no
estan totes les víctimes del racisme i el
IHL[LVPHWDQVROVDTXHOOHVTXHKDQSR
gut recollir:
0DULD 1RUPD 0HQFKDFD *RQ]DOR 
%LVFDLD&DUORV*RQ]iOH]
0DUWtQH]0DGULG$UWXUR
5XL]0DGULG$QJHO9D
OHQWtQ3pUH]%DUFHORQD
(QULTXH 9DOGHYLUD ,EixH]  
0DGULG/XLV-DYLHU%HQDYLGHV2UJD]
0DGULG)UDQFLVFR-DYLHU
6DXTXLOOR 3pUH] GHO$UFR  
 0DGULG  6HUDItQ +ROJDGR GH$QWRQLR
0DGULG$QJHO5RGUtJXH]
/HDO0DGULG-XDQ3HxDO
YHU6DQGRYDO0DGULG0L
TXHO*UDX*yPH]$ODFDQW
-RVp/XLV(VFULEDQR6R
ULD0DQXHO0HGLQD$\DOD
6HYLOOD$QWRQLR&DUULyQ
0DGULG$QGUpV)RUJHV
 0DGULG $QGUpV *DUFtD  
 0DGULG  6DORPp $ORQVR 9DUHOD 
  0DGULG  -RVp 3UXGHQFLR
*DUFtD0DGULG-RVp/XLV
$OFD]DU0DGULG0DQXHO
ÈOYDUH]%ODQFR9DOODGROLG
 9LFWzULD $UUDQ]    9DOOD
GROLG <RODQGD *RQ]iOH]  
0DGULG9LFHQWH&XHUYR
 0DGULG  -RUJH &DEDOOHUR 6iQFKH]
   0DGULG  $UWXUR 3DMXH
OR0DGULG-XDQ&DUORV
*DUFtD 3pUH]    0DGULG
 -XDQ$VFDVR    %DUFHOR
QD  -RVH 0XxR]    %DU
FHORQD  )UDQFLVFR -RVp 5RGUtJXH]
/ySH]9DOqQFLD$QWRQLR
Mariscal/ySH]0jODJD
&DUORV,GLJRUDV1DYDUUHWH
 0DGULG  /XLV $UULEDV  
 0DGULG  0DQXHO 5RGUtJXH] 5RQFO~V
0DGULG-RVX0XJXUX]D
   0DGULG  )HGHULFR 5RX
TXLHU%DUFHORQD6RQLD
5HFDOYR =DIUD    %DUFHOR
QD/XFUHFLD3pUH]0D
GULG  +DVVDQ$O <DKDTXL  
 0DGULG  6XVDQD 5XL]  
 0DGULG  *XLOOHP $JXOOy L 6DOYDGRU 
&DVWHOOy0DULDQR*yPH]
+LJXHUD    0DGULG  -RVp
)HUUHULD 0LQJULxiQ    %DU
FHORQD  -HV~V 6iQFKH] 5RGUtJXH] 
  0DGULG  'DYLG )XURQHV
   9DOODGROLG  (PLOLDQR
/ySH]3UDGD%DUFHORQD
5LFDUGR5RGUtJXH]*DUFtD
 0DGULG  *DEULHO 'REODGR 6iQFKH]
   %DUFHORQD  (GXDUGR
*DUFtD    %DUFHORQD  'D
YLG0DUWtQ0DUWtQ0DGULG
0LJXHO%ODQFR%DUFHOR
QD'DYLG*RQ]iOH]5XELR
 0DGULG  5DIDHO 5DFy 5RGUtJuez

   0DWDUy  'DYLG $IRQVR
&RUUHLUD0DGULG6HUJLR
)HUQiQGH] %DUUHUD    0D
GULG0RXUDG(O$ELGLQH
0DGULG)HUQDQGR%HUWRO
 0DGULG  )UDQFLVFR *DUFtD *DUFtD
   0DGULG  $LWRU =DEDOH
WD    0DGULG $OHMR$]QDU
   *HW[R  $OEHUWR -DYLHU
0RUDOHV0DGULG&DUORV
-DYLHU5REOHGR%DUFHOR
QD2PDU$PKDQGL%DU
FHORQD  +DPLG 6DDGD  
 %DUFHORQD  -XOLRO -HV~V 0LOOiQ 6DOD
QRYD    6DUDJRVVD  6OL
PDQH 5D]PDTXL    =DPR
UD  )UDQFLVFR 0DQXHO &DVHV 'HOJDGR
0DGULG0XVWDSKD$ONDRL
6DQWD&UX]GH7HQHULIH
$XJXVW 1GRPEHOH 'LXPHQJHV ³-LPP\´
   0DGULG  $QWRQLR 0LFRO
2UWL]0DGULG)pOL[/XLV
3pUH] 6DQWLDJR    0D

GULG  0RKDPHG =RXELU  
 +XHOYD  (ODGLR 0XxL]  
 $VW~ULHV  )UDQFLVFR 3HUH 4XH]DGD
   0DGULG $OL %RXKDURX 
0DGULG0DQXHO5tRV6Xi
UH]6DQWLDJRGH&RPSRV
WHOD  (ODGLR )HUQiQGH]  
 2YLHGR  6DOYDGRU )UDQFLVFR *yPH]
6HJXUD$OPHULD5RJHU
$OEHUW *LQHU    %DUFHOR
QD  $EGHOPROD 6DGLNL   
&DVWHOOy  2VFDU -RKDQQL 7DXOD 0DUWLQ
0DGULG+DPLG2XKODGL
   /OHLGD  $]]RX] +RVQL
   $OPHULD  -RVHS 0DULD
,VDQWD&DVHOOHV%DUFHOR
QD0DULDGHO5RVDULR(QGULQDO3HWLWH
%DUFHORQD,RDQ*UDQFHD
   0DGULG  &DUORV -DYLHU
3DORPLQR    0DGULG  *LR
YDQQL 0XVDW,ED    0DGULG
 &DUORV *XVWDYR %XHQR  
%DUFHORQD

Juny de 2011

EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

Llibres
GHVFDUUHJDUOR ZZZWUD¿FDQWHVQHWLQ
GH[SKSHGLWRULDOFDWDORJRRWUDV0DQXDO
GHGHVREHGLHQFLDDOD/H\6LQGH

Indigneu-vos

La crisis que
viene

Stéphane Hessel
Destino, 2011
6WpSKDQH +HVVHO FULGD D OD LQVXUJqQFLD
SDFt¿FD DO VHX OOLEUH ³,QGLJQHXYRV´ L
s’ha convertit en tot un fenomen literari a
)UDQoDLDWRWHOPyQJUjFLHVD³,QGLJQHX
YRV´ (V WUDFWD G¶XQ SHWLW HVFULW G¶XQHV
SjJLQHVRQ+HVVHOIDXQDFULGDDOD
LQVXUUHFFLySDFt¿FD(VGLULJHL[VREUHWRW
als joves. Els demana que s’indignin
davant les desigualtats que imperen en
la societat actual i que lluitin per trobar
solucions.
6WpSKDQH +HVVHO TXH Wp  DQ\V YD
ser veterà de guerra i va aconseguir
VREUHYLXUHDODWRUWXUDLODGHSRUWDFLyDO
FDPS GH FRQFHQWUDFLy D %XFKHQZDOG
/¶H[SHULqQFLDOLYDVHUYLUSHUIRUPDUSDUW
GH O¶HTXLS GH UHGDFFLy GH OD 'HFODUDFLy
Universal dels Drets Humans.
*UjFLHV DO ERFDRUHOOD KD DFRQVHJXLW
FRQWDJLDUODVHYDUHEHOOLDLHVSHUDQoDD
PLOHUVGHIUDQFHVRV¿QVDUULEDUDYHQGUH
PpV G¶XQ PLOLy G¶H[HPSODUV L VLWXDUVH
GXUDQWPHVRVFRPHOOOLEUHPpVYHQXW
Publicat en català i castellà per Destino
YD VHU q[LW GH YHQGHV HO SDVVDW 6DQW
Jordi.
(OOOLEUHWTXHHVYHQDXQSUHXGHHX
URVWDPEpXVHOIDFLOLWHPHQFDVWHOOjHQ
el pdf adjunt.

Manual de
desobediència
a la Llei Sinde

Hacktivistas.net
7UDÀFDQWHV GH
2011

Mujeres que
alimentan la
vida

VXHxRV

$TXHVW0DQXDOWpO¶REMHFWLXGHGHPRVWUDU
ODLQH¿FjFLDUDGLFDOGHOD/OHL6LQGHGHV
d’un punt de vista pràctic. Els usuaris i
administradors web hi trobaran els mèto
GHVPpV~WLOVSHUDVRUWHMDUOHVEDUUHUHV
de la censura governamental.
/¶DQRPHQDGD /OHL 6LQGH KD GHVSHUWDW
O¶RSRVLFLy GH GLYHUVRV FROOHFWLXV GH FLX
tadans tant per la forma en què es va
SURPRXUH DO PDUJH GH OD FLXWDGDQLD
com pel fet que no respon als objectius
TXHGLXSURPRXUHODVXSRVDGDSURWHFFLy
de creadors; com per les pressions ex
WHUQHVGHOHVLQG~VWULHVTXHHQGH¿QLWLYD
KDQ DFDEDW SHU LPSRVDUOD /¶RSRVLFLy D
ODQRYDOHJLVODFLyKDHVWDWWDQFRQWXQGHQW
i massiva que podem dir sense embuts
TXHDTXHVWD/OHLQRpVUHSUHVHQWDWLYDGH
ODYROXQWDWJHQHUDOQLHVWjDGUHoDGDDOEp
comú.
Aquest Manual de desobediència a la
/OHL6LQGHWpO¶REMHFWLXGHGHPRVWUDUODLQ
H¿FjFLDUDGLFDOGHOD/OHL6LQGHGHVG¶XQ
punt de vista pràctic. Els usuaris i admi
QLVWUDGRUVZHEWUREDUDQHOVPqWRGHVPpV
útils per a sortejar les barreres de la cen
sura governamental. Hacktivistas.net ha
creat aquest Manual perquè la primera
ZHETXHVLJXLWDQFDGDHVFRQYHUWHL[LHQ
ODPpVSRSXODUGHODEORJRVIHUD3HUTXq
HOV VHXV FRQWLQJXWV OOXQ\ GH GHVDSDUqL
[HULQXQGLQOD[DU[D3HUTXqPHQWUHHOOV
FUHHQFRPLVVLRQVGHFHQVXUDQRVDOWUHVL
QRVDOWUHV©ULSSHMDQWªVXEWLWXODUWUDGXwPL
compartim. És un acte natural que creix
de les nostres accions col.lectives. Per
què la cultura vol ser lliure i ho serà.
3HUDPpVLQIRUPDFLyVREUHHOOOLEUHLSHU

incapacitat de la classe política realment
H[LVWHQWSHUDGHVSODoDUDTXHVWDVLWXDFLy
DQRUHVTXHQRVLJXLSOHJDUVHDOVGLFWDWV
de poderosos interessos econòmics.
(Q DTXHVWHV FRQGLFLRQV SRWVHU QRPpV
TXHGL XQ ~QLF FDPt GLULJLU OD LQGLJQDFLy
apostar per una política construïda des
GHEDL[SHUGUHODSRULPSRVDGDSHUXQD
atmosfera mental infectada per la idea de
O¶HVFDVVHVDLFRQTXLVWDUO¶DOHJULDG¶XQPyQ
TXHHQFDUDDYXLVRWDO¶DPHQDoDGHO¶LQLFL
G¶XQD OODUJD GHFDGqQFLD pV PpV ULF TXH
qualsevol dels seus precedents.
(O OOLEUH HV YHQ  ʑ L WDPEp XV HO SRGHX
GHVFDUUHJDU JUDWXwWDPHQW R IHQW XQD
GRQDFLy  GHV GHO ZHE ZZZWUD¿FDQWHV
QHWLQGH[SKSHGLWRULDOFDWDORJRRWUDV/D
FULVLVTXHYLHQH

Observatorio Metropolitano
7UDÀFDQWHV GH 6XHxRV
2011
3DPÀHW GH  SjJLQHV GHO FROOHFWLX
2EVHUYDWRULR0HWURSROLWDQRHGLWDWSHU7UD
fLFDQWHVGH6XHxRVHVWjFRUUHQWSHOVFHU
cles de les acampades i les mobilitzacions
d’indignades i intenta respondre a pregun
WHVFRPTXqpVODFULVL"G¶RQYpODFULVL"
TXLVyQHOVUHVSRQVDEOHVGHODFULVL"
/D FULVL pV DYXL HO IDQWDVPD TXH UHFRUUH
(XURSD'HOVUHVFDWV¿QDQFHUVGHOVDQ\V
LDODFULVLGHOGHXWHS~EOLFGHOV
SDwVRVGHO¶(XURSD©SHULIqULFDªXQDFRQV
tant subjeu a totes les mesures: els inte
UHVVRVLHOVEHQH¿FLV¿QDQFHUVYDQSULPHU
Encara que això costi el benestar imme
diat i futur de poblacions senceres. Enca
ra que això impliqui el desmantellament
dels sistemes de pensions i la reculada de
drets socials conquistats fa dècades. En
cara que tals polítiques llisquin al conjunt
de l’economia per la senda renquejant de
l’estancament.
/D SUz[LPD GqFDGD QR HQV RIHUHL[ PpV
TXH XQD QRYD URQGD GH SULYDWLW]DFLy GH
VHUYHLVLJDUDQWLHVVRFLDOVPDMRUUHFXODGD
dels salaris i una crisi social que encara
DYXL QRPpV FRQHL[HP HQ OD VHYD IDVH
HPEULRQjULD3HUDL[zODFULVLQRpVQRPpV
HFRQzPLFDVLQyDOPDWHL[WHPSVVRFLDOL
SROtWLFD /¶DFWXDO FRQMXQWXUD GHVYHWOOD OD

Anna Bosch (aut.)
Icària, 2011
Recull d’escrits de l’Anna Bosch amb
UHÀH[LRQV IHPLQLVWHV L HFRORJtVWHV RQ HV
mostra el seu afany d’intervenir i fer pa
lanca junt amb altres per a reorientar el
QRVWUHPyQFDSDXQDPDMRUFRQVFLqQFLD
GHVHUHVSHFLHHQXQSODQHWDYLXRQGR
nes i homes aportin les seves parcialitats
SHUHQULTXLUVHHQXQDUHODFLyTXHpVSROt
WLFDLDPEO¶DIDQ\FROOHFWLXGHFDPLQDUFDS
DXQPyQPLOORUSHUDWRWHVLWRWV(VERV
VD XQ SHU¿O ELRJUj¿F VHX FRQQHFWDW DPE
O¶H[SHULqQFLDTXHYDGRQDUOORFDOVWH[WRV
amb l’ànim de donar a conèixer una part
GHOVHXVDEHULGHOVHXUHFRUUHJXWYLWDOHO
YLQFXODW D O¶REVWLQDFLy G¶LQWHUYHQLU GH IHU
alçaprem juntament amb altres.

Revistes

LIBRE EXPRESIÓN
%XWOOHWt GH OD 6HFFLy 6LQGLFDO GH &*7 D
*HDUER[ JUXS6HDW GHO3UDWGH/OREUH
JDWZZZFJWEDUFHORQDRUJFJWJHDUER[
Juny de 2011

DEMOS
3XEOLFDFLyTXDGULPHVWUDOGHO*UXSGH'H
PRFUjFLD ,QFOXVLYD ZZZGHPRFUDFLDLQ
clusiva.org

NOTÍCIA CONFEDERAL
3XEOLFDFLy GH OD &RQIHGHUDFLy *HQHUDO
GHO7UHEDOOGHO3DLV9DOHQFLjZZZFJWSY
org

BARRICADA DE PAPEL
3XEOLFDFLy GH OD &RQIHGHUDFLy *HQHUDO
GHO 7UHEDOO G¶$QGDOXVLD ZZZFJWDQGDOX
FLDRUJ%DUULFDGDGH3DSHO

De bat a
bat
Xavier Roijals

l fet TXHHPSUHVHVRUJDQLVPHV
i organitzacions facin l’esforç de
VXSHUDUFHUWL¿FDFLRQVRFRQWUROVGH
ODTXDOLWDWpVXQH[HUFLFLGHUHVSRQ
VDELOLWDW,pVHQDTXHVWVHQWLWTXH
O¶DFWXDO SRVLFLy GHOV UHVSRQVDEOHV
d’Interior i de bona part del cos dels
mossos d’esquadra seria absoluta
PHQW LUUHVSRQVDEOH DO UHVLVWLUVH D
acceptar mecanismes de control ex
tern sobre la seva feina quotidiana.
eVLUUHVSRQVDEOHUHVLVWLUVHDODLP
SODQWDFLy GH FjPHUHV GH FRQWURO D
FRPLVVDULHVLDODLPSODQWDFLyGHUH
glaments que regulin la seva actua
FLy,SHUFHUWpVWHUULEOHPHQWLUUHV
ponsable incomplir amb obligacions
WDOV FRP O¶REOLJDFLy G¶LGHQWL¿FDFLy
dels agents. Fins i tot dintre de la
VHYD SUzSLD OzJLFD LQVWLWXFLRQDO L
GHPRFUjWLFD  pV QHJDWLX L FRQWUD
produent.
3HUTXq GHVSUpV HV ID PROW WULVW
de veure com el senyor conseller
G´,QWHULRUUHODFLRQDWDOVHXPRPHQW
segons la wikipèdia en català amb
HO VXPDUL GHO  L O¶HVYRUDQF GHO
&DUPHORUGHQDDFWXDFLRQVTXH¿QV
i tot des de la seva pròpia lògica
LQVWLWXFLRQDO L GHPRFUjWLFD VyQ XQ
fracàs absolut.
2SHUDFLRQVTXHSUHWHQLHQGHVDOORW
jar una plaça de Catalunya i que el
TXHDFRQVHJXHL[HQpVMXVWDPHQWHO
FRQWUDULUHYLIDUXQDDFDPSDGDTXH
en aquell moment males llengües
deien que començava a estar en
KRUHV EDL[HV L WRW  DL[z GHVSUpV
GH  DFDPSDWV L VL IHP FDV GH
OD YHUVLy R¿FLDO WDPEp  PRVVRV
d’esquadra ferits.
És irresponsable haver ordenat
DTXHVWDRSHUDFLySROLFtDFDpVLUUHV
SRQVDEOHQRUHFRQqL[HUHOVIHWVLpV
irresponsable divulgar falsedats so
bre presumptes agressions prèvies
per part dels acampats. És irrespon
sable muntar desallotjaments «a
YHXUH VLª HQ IXQFLy GH SRVVLEOHV
celebracions de victòries esportives
L pV LUUHVSRQVDEOH pV PROW LUUHV
ponsable haver retallat prèviament
mecanismes institucionals i de con
WURO FjPHUHV UHJODPHQW REOLJDFLy
G¶LGHQWL¿FDFLy  TXH SRGULHQ KDYHU
JDUDQWLW XQD FHUWD FRQ¿DQoD GHOV
FDWDODQV YHUV O¶DFWXDFLy GHOV PRV
sos d’esquadra.
És molt irresponsable liar una de
JURVVD G¶DTXHVW FDOLEUH L GHVSUpV
pretendre que aquí no ha passat
UHV FRQIHVVDUVH L FRPEUHJDU
Menjar hòsties consagrades i fer la
FRQ\D GH UHSDUWLUQH DPE XQ EDW"
quina distància hi ha entre la conye
WDLODUHDOLWDW"
I aquí arribem al punt de la con
¿DQoD SHUTXq GH IHW OD EDWDOOD GH
OD FRQ¿DQoD MD O¶KDQ SHUGXW L SUR
bablement ningú menys la senyora
Pilar Rahola i la caverna mediàtica
QHRFRQ GHO 0RUGRU SDUDIHL[LVWD
L SUREDEOHPHQW QL WDQW VROV HOOV
HV FUHJXL OD YHUVLy R¿FLDO GHOV IHWV
impulsada des del Departament
d’Interior.
Ni nosaltres ni ningú es creu ja
DTXHVWFRQVHOOHUG¶H¿FjFLDOLPLWDGD
i a nosaltres no ens faran combre
JDU DPE OD VHYD YHUVLy R¿FLDO 1L
amb el bat ni amb les querelles.
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NÚRIA COMERMA, MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’EXTENSIÓ DE L’ACAMPADA DE BARCELONA

Les acampades neixen d’un
malestar silenciat
Estem fent política directa, autoorganitzada i coordinada, amb propostes constructives i amb
reivindicacions concretes...

> LES PARAULES SÓN PUNYS

Basil
Bernstein,
classe
social
Jordi Martí Font

> LA FRASE...
6LYROHPVDEHUVLOHVFODVVHVVR
FLDOV H[LVWHL[HQ R QR QRPpV FDO
anar a l’obra de Basil Bernstein
 LSRGUHPDIUPDUTXH
OHVFODVVHVVRFLDOVWDOFRPHUDGH
SUHYHXUHH[LVWHL[HQ/DVHYDWHR
ria del handicap lingüístic deixa
clar que les nenes i els nens de
classe baixa no assoleixen els
REMHFWLXV HVFRODUV IRWOL OOHQJXDW
ge políticament correcte) de la
mateixa manera o amb la mateixa
efectivitat que els seus companys
i companyes.
6HJRQV HO VRFLROLQJLVWD DQJOqV
la llengua que els infans de clas
se baixa utilitzen en el seu entorn
IDPLOLDU DPE XQ Oq[LF UHGXwW ED
sat en la utilitaritat i allunyat dels
OOHQJXDWJHV HVSHFt¿FV L GHO OLWH
rari) fa impossible o com a mínim
PpV FRPSOLFDW O¶DSUHQHQWDWJH GH
FRQWLQJXWV D O¶DXOD L GL¿FXOWD OHV
IRUPHV G¶H[SUHVVLy L OD FRPSUHQ
VLyGHOVFRQWLQJXWVTXHHOVIDULHQ
possible l’escalada social.

“Aquests
espais estan
marcant un
SXQWG¶LQÀH[Ly
històric”
Les diferents individualitats han entès que només lluitant colze a colze podem revertir la
situació
Ermengol Gassiot

Núria Comerma, de la Comissió
d’Extensió de l’Acampada de
la plaça Catalunya de Barcelona, ens respon a un seguit de
preguntes sobre l’acampada, la
seva realitat, les seves propostes, el seu futur...

4XqpVO¶$FDPSDGDGH%DUFHlona? Com s’organitza?
 /¶DFDPSDGD GH %DUFHORQD QHL[ HO 
GHPDLJXQGLDGHVSUpVGHODPDQLIHV
WDFLy GHO 0 SHU XQD FRQYRFDWzULD
d’algunes persones que no en van
WHQLU SURX HQ PDQLIHVWDUVH HO GLD 
6HJXLQW O¶DFDPSDGD GH 0DGULG HV YD
GHFLGLU LQWHQWDUKR D 3ODoD &DWDOXQ\D
(OSULPHUGLDKLKDYLDSHUVRQHVHO
VHJRQGLDLHOWHUFHUGLDMDYDDJD
far una emvergadura brutal. En aquell
dia ens vam començar a organitzar en
FRPLVVLRQV FRPXQLFDFLy GLIXVLy H[
WHQVLy LQIUDHVWUXFWXUD FXLQD DFWLYLWDWV
i accions. Amb els dies van aparèixer
FRQWLQJXWV L VXEFRPLVVLRQV HVSHFt¿
TXHV TXH WUHEDOOHQ WHPHV HVSHFt¿FV L
HGXFDFLy L VDQLWDW TXH RULJLQjULDPHQW
HVWDYHQDH[WHQVLyYDQDJDIDUFDUjFWHU
SURSL L WHQHQ XQD FRPLVVLy PLUHX HO
mapa de l’acampada on es veu tot com
està organitzat)
- Com neixen les acampades?
/HVDFDPSDGHVQHL[HQG¶XQPDOHVWDU
VLOHQFLDWG¶XQG¶DWXUMXYHQLOG¶XQD
SUHFDULHWDWDEVROXWDDOVOORFVGHWUHEDOO
d’un descrèdit del sistema de partits i
GHOV VLQGLFDWV GHOV SRGHU GH QR YHXUH
IXWXUGHWHQLUJDQHVGHGHFLGLUHOIXWXU
FRQWUDODGLFWDGXUDGHOVPHUFDWV¿QDQ
FHUV GH OD FULVL GHO VLVWHPD FDSLWDOLVWD

que vol fer negoci amb les nostres vides
i ens estafa constament dient que totes
HQV KHP G¶HVWUqQ\HU HO FLQWXUy 9HLHQW
l’exemple del nord d’Àfrica i la força mo
ELOLW]DGRUDGHOHV[DU[HVVRFLDOVDTXHVW
malestar que cadascuna viu entre les
seves quatre parets ha trobat un lloc
ItVLFXQHVSDLRQOHVGLIHUHQWVLQGLYLGXD
OLWDWVKDQHQWqVTXHQRPpVOOXLWDQWFRO]H
DFRO]HSRGHPUHYHUWLUODVLWXDFLyDPE
ODFRQVLJQDGH³-XQWHVKRSRGHPWRW´
 Sovint s’ha dit que les acampades responen a una indignació general però que no
presenten propostes en positiu. Teniu algun programa de
reivindicacions concret?
 +L KD SURJUDPD GH PtQLPV DVVXPLW
SHU OD PDMRULD G¶DFDPSDGHV D PpV OD
SUjFWLFDpVHOSURJUDPD$PEO¶H[WHQVLy
amb els continugts i amb les accions
HVWHP IHQW SROtWLFD GLUHFWD DXWRRUJD
QLW]DGD L FRRUGLQDGD DPE SURSRVWHV
constructives i amb reivindicacions con
cretes.....
- Però, alguns mitjans de comunicació insisteixen en presentar-vos com persones que
protesten principalment per a
demanar canvis en el sistema
electoral ...
(OFDVGH0DGULGLDOWUHVDFDPSDGHV
GH O¶(VWDW HVSDQ\RO HO GHVFRQHF IRUoD
però en el cas de Barcleona i altres
ciutats de Catalunya la postura majori
WjULD pV DQWLFDSLWDOLVWD HOV PtQLPV VyQ
un punt de partida. Es crida a la plaça:
³DTXtFRPHQoDOD5HYROXFLy´R³HOFDSL
WDOLVPHpVFULVL´7RWLTXHWDPEppVFHUW
que en espais tant plurals com aquest
hi ha grups que volen simples reformes.
És interessant veure quin serà el des
HQOODo L QRVDOWUHV HOV DQWLFDSLWDOLVWHV

tenim molt a veure en cap on anirà.
- La continuïtat del moviment
ara mateix és una incògnita
per a la majoria de nosaltres.
Ens podeu parlar de quines
iniciatives esteu preparant,
com a mínim en el cas de Barcelona?
ExteQVLy EDUULV SREOHV FHQWUHV
de treball i centres educatius per a
O¶DXWRRUJDQLW]DFLy L OD PRELOLW]DFLy XQL
WjULD8QGLDFODXpVHOGHMXQ\SHU
veure la capacitat real que tenim. Volem
aturar els pressupostos de la Generali
tat on es contemplen les retallades que
els convergents les anomenen mesures
G¶DXWHULWDW 9ROHP FRRUGLQDUQRV DPE
tot el territori per bloquejar les vies i blo
quejar sectors productius que tinguin
FRQÀLFWHVODERUDOV7DPEpHVWHPWUHED
OODQW SHUTXq OD PDQLIHVWDFLy GHO  GH
juny sigui massiva i perquè a l’octubre
HVSXJXLPDWHULDOLW]DUXQDYDJDVRFLDO
almenys als Països Catalans i a poder
ser a nivell europeu...Això ja s’anirà
veient...
&RPXQLFDFLy ³(XURSH 5LVH 8S´ 1R
tenim clar on acabarà això però s’estan
despertant tots els pobles d’Europa i
QRQRPpVMRYHQWVLQRJHQWGHWRWHVOHV
edats que ja no creuen en aquest siste
ma i en l’Europa del Capital.
$FFLRQVFRQWUDODEDQFDFRQWUDHOVVLQ
GLFDWVGHOSRGHU&&22L8*7FRQWUDOD
UHSUHVVLyLSHUODGLPLVVLyGH)HOLS3XLJ
de solidaritat i suport mutu treballado
UHV HQ FRQÀLFWHV ODERUDOV DWXUDWV HWF
IHQWGLIXVLyGHOPLVVDWJHGHODSODoDHWF
Continguts: subcomissions per apro
fundir i coordinar discursos....potser pot
sortir una guia per canviar el sistema
EUXWDO
- La participació d’organitzacions,
com per exemple la CGT de Cata-

lunya, en processos com el de
les assemblees i acampades
sovint pot aixecar susceptibilitats i temors de que respongui a una voluntat de capitalitzar el moviment. Creieu que
hi ha espai per a la implicació
d’organitzacions
sindicals
com la CGT? Com podria ser
DTXHVWDFROODERUDFLy"
 , WDQW TXH KL KD HVSDL SHUz VHPSUH
snese banderes ni referències clares.
Hi ha molta gent organitzada que està
treballant colze a colze amb gent to
talment despolititzada o poc militant
però que els resultats que se’n treuen
VyQ YLYHQFLDOPHQW L SROtWLFDPHQW PROW
importants. Aquí s’està veient que la
LQWHOOLJqQFLDFROOHFWLYDLHOSHQVDPHQW
FROOHFWLXWHQHQXQDIRUoDPROWPpVEUX
tal que no pas cadascú a la seva capa
OOHWD$PpVDPpVGHIHUO¶H[WHQVLyDO
PyQODERUDOGHOHVSURSRVWHVLVLQHUJLHV
que s’estan gestant arreu del territori.
De fet ja hi ha gent del vostre sindicat
TXH HVWj WUHEDOODQW DPE QRVDOWUHV OD
idea seria que totes les que penseu
que aquest sistema ha de caure es
tigueu atentes i treballeu en aquests
espais perquè estan marcant un punt
G¶LQÀH[Ly KLVWzULF TXH HQV SRW DMXGDU D
tenir una resistència sòlida i a construir
una nova manera d’entendre les rela
FLRQVVRFLDOVDIHFWLYHVLODERUDOV,FRP
DREVHVVLySHUVRQDOSRGULHXSURSRVDU
XQDWUREDGDDODSODoDVREUH³FDSRQKD
d’anar el sindicalisme revolucionari al
VHJOH;;,´6HULDPROWLQWHUHVVDQWFRP
partir amb diferents posicons ideològi
ques i estratègiques aquest tema cab
dal en un moment on el descrèdit dels
VLQGLFDWVGHOSRGHUHVWjWDPEpGHVWUXwQW
la importància del sindicalisme i la tas
FDGHWUDQVIRUPDFLyVRFLDOLHFRQzPLFD
que podria fer.

Martí i Pol, la
fràgil immobilitat
de l’aire
0LTXHO 0DUWt L 3RO  
WHQLD FODU TXH OD VHYD JHQW TXH
pVODQRVWUDQRFUHL[LDDPESURX
GHVLPEROWXUDSHUTXqHVWDYD³YLVL
EOHPHQW PDQFDGD GH SDUDXOHV´ L
era amb els pocs mots que havia
heretat dels pares i dels avis que
sabia que tenia drets inviolables.
,DOFRVWDWGHOVGUHWVO¶HVSHUDQoD
(VSHUDQoDODEDVHGHWRW+RWH
nen tan clar els amos que quan
veuen qualsevol petit canvi que
SXJXL SRUWDUQH GH PpV JUDQV
SURKLEHL[HQL³DTXHVWDUHPRUTXH
VHVHQWQRpVGHSDUDXOHV+DQ
prohibit les paraules perquè / no
posin en perill / la fràgil immobilitat
GHO¶DLUH´
3HUzDOKRUDTXHSURKLELHQHOSRH
ta de Roda de Ter sabia que el pi
WMRUQRpVODSURKLELFLyVLQyOHVSD
raules que no anomenen ni diuen
UHV PHQWUH HO SRGHU OHV ID DQDU
$OHVKRUHVFDOLQWHUSUHWDULHOOHQV
hi ajudava a ‘Quan els senyors’:
“Quan els senyors de les
terres
diuen que les collites són
escasses,
ja cal que us estrenyeu el
cinturó:
no us escapareu pas de
passar gana.
Quan els capitans de les indústries
manifesten temors davant
la conjuntura,
ja cal que us esmoleu el cap
dels dits:
haureu de treballar de nit i
dia.”
,WDQPDWHL[ODUHPRUSHUVLVWHL[

