
Òrgan  d’expressió  de  la  CGT  de  Catalunya - 9a. època - nº 209 - Maig 2019

ACataluny



2 3ACataluny

Edició i Coordinació: Manuel Quesada
Disseny i Maquetació: Pau Rigol
Portada: tres voltes rebel 
Equip Comunicació Catalunya: Toni Edo, Joan Rosich, Paco 
Martín, Marta Minguella, José Cabrejas, Gerard Sandoval, 
Moises Rial, Julian Guisado, Pau Rigol, Manuel Quesada
Col·laboracions: Manolito Rastaman, Óscar Murciano, Iru 
Moner, Ermengol Gassiot, Pilar Frey, Àlex Titzminezky, Aida 
G.S., Laura Gòmez-Pintado, Carme Álvarez, Ferran Aisa, Gloria 
Campoy, Jordi F., Joan Salero, Pau Llonch, Dones Llibertàries, 
Dones de CGT, Batzac-Joventuts Llibertàries, Ensorrem 
Fronteres, sindicats i seccions sindicals
Redacció i subscripcions:  Carrer  Burgos,  59  baixos 08014 Barcelona 

Tirada: 13.000 exemplars

ON ENS TROBEM?

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: 
a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incorporades a un fitxer 
automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titular del qual és el 
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. 
b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat necessàries per tal de 
garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.
c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat 
Permanent de la CGT de Catalunya, als correus electrònics com:  cgt-cat@cgtcatalunya.cat o 
comunicacio@cgtcatalunya.cat bé a Carrer Burgos, 59 baixos 08014 Barcelona.
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SECRETARIAT PERMANENT 
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE 
LA CGT  DE CATALUNYA

Carrer Burgos, 59 baixos  08014 
Barcelona 
spccc@cgt.es 
Tel. 935120481

FEDERACIONS 
SECTORIALS

· Federació Metal·lúrgica de 
Catalunya (FEMEC)
· Federació de Banca, Borsa, 
Estalvi i Entitats de Crèdit 
· Federació Catalana d’Indústries
Químiques (FECIQ)
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cgtanoia@yahoo.es
Tel/FAX 938042985
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Edifici 2, 3a Planta 43005 -Tarragona
cgttarragona@cgt.es
Tel. 977242580 i FAX 977241528

Baix Llobregat
Cra. Esplugues, 46 - 08940 -Cornellà
correu@cgtbaixllobregat.cat
Tel. 933779163. FAX 933777551
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Nord, 11-13, 3r, 43700 -El Vendrell
cgt.baix.penedes@gmail.com
Tel/FAX 977660932 

Barcelonès Nord
Alfons XII, 109. 08912 -Badalona
cgt_bn@yahoo.es
Tel/FAX 933831803

Garraf-Penedès
Lepant, 23, baixos. 08800 -Vilanova 
i la Geltrú
cgtvng@cgtcatalunya.cat 
Tel/FAX 938934261

Maresme
Unió 38 baixos, 08302 -Mataró 
maresme.cgt@gmail.com 
Tel/FAX 937908261

Vallès Oriental
Francesc Macià, 51 08100 -Mollet
cgt.mollet.vo@gmail.com 
Tel. 935931545. FAX 935793173

Osona
cgt-osona@cgtcatalunya.cat
638675933

FEDERACIONS 
INTERCOMARCALS 

Girona
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 
-Girona
cgt_gir@cgtcatalunya.cat 
Tel. 972231034. FAX 972231219

Baix Camp/Priorat
Plaça Nen de les Oques 8, 1r D 43202 
-Reus
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Carreer de la Zeta 6, 43800, Valls
cgtaltcampconca@cgtcatalunya.cat
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Darrere Sant Martí, 15, 1è 25004 
-Lleida
lleida@cgtcatalunya.cat 
Tel. 973275357. FAX 973271630

Terres de l’Ebre
Casal Popular Panxampla
Francesc Gil de Frederic, 6.  43500
terresebre@cgtcatalunya.cat

FEDERACIONS LOCALS

Barcelona
Carrer Pare Laínez 18-24 08025 
-Barcelona 
flbcn@cgtbarcelona.org
Tel. 933103362 FAX 933107080

Berga
Balç 4, 08600 -Berga
sad@cgtberga.org
Tel. 938216747

Manresa
Circumval·lació 77, 2n 08240 
-Manresa 
manre@cgtcatalunya.cat
Tel. 938747260. FAX 938747559

Rubí
Colom, 3-5, 08191 -Rubí, 
flcgt_rubi@hotmail.com 
Tel/FAX 935881796

Sabadell
Rosellò 10, 08207 -Sabadell
cgtsabadell@cgtcatalunya.cat 
Tel/FAX 937450197

Terrassa
Ramon Llull, 130-136, 08224 
-Terrassa
cgtterrassafl@gmail.com
Tel. 937335006 

Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 -Castellar 
del Vallès
cgt.castellar-v@terra.es, 
Tel/FAX 937142121

Sallent
Clos, 5, 08650 -Sallent
sallent@cgtcatalunya.cat
Tel 938370724 -FAX 938206361

Viladecans
C/ Sant Marià 72, 08840 
Viladecans 
fl.viladecans@cgtcatalunya.cat
Tel. 936590814 - 610072649
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"LA FESTA DE LA DEMOCRÀCIA" 
Algú va dir un dia, referint-se a les eleccions parlamentàries, que si votar servís 
d’alguna cosa, estaria prohibit. Aquest passat mes d’abril i aquest mes de maig, 
tots els ciutadans i ciutadanes de l’estat Espanyol estem cridats a les urnes, per 
participar d’allò que anomenen “la festa de la democràcia”. Potser vam poder 
comprovar com fa relativament poc com el dia que semblava que sí que servia 
d’alguna cosa ficar una papereta en una urna, l’estat ja es va encarregar d’enviar 
10.000 policies a repartir amor i il·lusió democràtica. El cas és que, amb la 
cantarella d’aturar el feixisme, la democràcia parlamentària es torna a rentar la 
cara, torna a vestir-se de legitimitat i torna a calçar-se de funcionalitat: aneu a 
votar, que pobres de vosaltres, és l’única forma que hi ha d’aturar el feixisme. I 
pot semblar que, el feixisme, s’ha aturat. La democràcia funciona. 

El que potser s’obvia és que és precisament aquesta democràcia la que ha 
permès i la que ha anat alimentant aquesta dreta xenòfoba, nacionalista, racista, 
masclista. Alimentant el feixisme que ara diuen aturar gràcies a la bona salut del 
sistema capitalista parlamentari burgés. Per nosaltres, al final, més enllà dels 
resultats de les eleccions, l’accent potser el posem en que és precisament a llocs 
allunyats de les urnes, de la democràcia parlamentària on, precisament, es pot 
aturar el feixisme.  

I llocs comuns en tenim molts. Com per exemple, sent al carrer el Primer de Maig, 
lluitant i convencent mitjançant no només el discurs, sinó sobretot la pràctica 
als centres de treball, al nostre barri, i a tots aquells espais on l’autoorganització 
popular permet espais de llibertat i transformació. A les vagues, com les de 
Trefilats Gabarró, com la dels companys i companyes del Metro. Denunciant i 
lluitant contra els abusos com a Cedipsa, i com a tants altres llocs on antifeixistes 
i anticapitalistes teixim aliances que ens fan avançar a nosaltres i retrocedir a ells. 
Que són els de sempre. La dreta i el feixisme. 

Finalment, volem també, en aquesta editorial, recordar que aquesta lluita 
antifeixista, aquest combat gairebé sense descans contra el capital, es queda  avui 
una mica més orfe, al perdre dues companyes que aquest mes d’abril ens han 
deixat, la Carme, de Lleida i el Zapata, de Barcelona. Dos exemples, dos exemples 
d’incansables lluitadores, anònimes, com tantes altres que ens deixen, també, 
un món més gris. Per nosaltres, mai no cauran en l’oblit. I els hi dedicarem, tard 
o d’hora l’homenatge que es mereixen i que sempre haurien volgut: la victòria. 

No compartim necessàriament les opinions signades de les col·laboracions

www.revistacatalunya.cat/ www.fb.com/revistadecatalunya.cat @RCatalunya

  #TalMesComAquest
Alejandro Finisterre, poeta i 
anarquista gallec inventa el 
famós “futbolí”. El novembre de 
1936, després de quedar ferit 
de gravetat en un bombardeig a 
Madrid, fou ingressat a un hospital 
de València. Allà, inspirant-se en 
el tennis taula, ideà el futbolí, 
per a ajudar als lisiats de guerra 
en la seva recuperació i en la seva 
afició al futbol que no podien 
jugar. No serà fins el 1952, exiliat 
ja a Quito, que el seu invent es 
començarà a fabricar de forma 
industrial. El futbolí, també, té un 
origen llibertari.

Primer de Maig 
sindicalisme i nous temps
Ens estan robant el temps

Quantes hores al llarg del dia dediquem a 
treballar? Quantes hores dediquem a "viure", a 
fer allò que ens agrada? Sota el sistema en el que 
vivim treballar és quelcom que fem per obligació, 
una esclavitud. Treballar és dedicar el teu temps 
a fer allò que una altra persona t'ordeni. És 
quelcom que ens veiem obligades a fer perquè 
unes poques persones acaparen la propietat 
dels mitjans de vida (la terra, les vivendes, les 
eines de producció...) i a la resta se’ns obliga a 
treballar per a mantenir-les. Nosaltres, la classe 
treballadora, destinem la major part de la nostra 
vida a produir tot allò que la classe explotadora 
consumeix. Ens roben el nostre temps, ens roben 
la nostra vida.

Conèixer el passat

Però no sempre ha estat així. Durant la major 
part de la història humana no hem treballat 
tantes hores com en els darrers dos segles. 
Des de la Revolució Industrial s'ha viscut una 
intensificació de l'horari laboral, arribant fins les 
70 hores setmanals durant el segle XIX. És per això 
que una part fonamental de les reivindicacions 
de la classe treballadora han anat al voltant del 
dret a treballar menys hores. Com a exemple, la 
data de l'1 de maig commemora la Revolta de 
Haymarket, el 1886, on la classe treballadora 
exigia una jornada laboral de com a màxim 
vuit hores i que acabaria amb sis treballadors 
anarquistes executats. Per altra banda, aquest 
any es commemoren els 100 anys de la Vaga 
de la Canadenca, una vaga general indefinida 
liderada pel sindicat anarcosindicalista CNT, 
que va paralitzar tota l'economia fins que es va 
aconseguir la implantació de la jornada màxima 
de vuit hores.

Comprendre el present

Cent anys després sembla que no hem avançat, 
més aviat retrocedim. Drets laborals i socials 
mínims com la jornada màxima de 8h estan 
totalment en entredit. Durant les darreres 
dècades estem vivint una ofensiva neoliberal, 
intensificada durant la mal anomenada crisi que, 
reforma rere reforma, ha anat eliminant els drets 
assolits.

El desenvolupament tecnològic fa que per 
produir allò que necessitem siguin necessàries 
menys persones i temps de dedicació. Es podria 
pensar que això portaria a una reducció del 
temps que totes destinem a treballar, però no 
ha estat així. Per un costat una massa cada cop 
més gran de gent es veu abocada a l'atur (tant 
permanent com intermitent), mentre que per 
l'altra, la gent que treballa ho fa durant més 
hores. La paradoxa és que les persones que no 
tenen feina tenen temps, però no mitjans per 
subsistir dignament; i les que tenen feina poden 
sobreviure, però no tenen temps per gaudir. 
Ens trobem en un context de feines precàries, 
inestables i quasi sempre amb hores extres (mal 
remunerades en el millor del casos).

En el cas de les persones joves la situació és 
encara pitjor, gairebé el 100% dels contractes que 
ens fan (si és que ens els fan) són temporals; i la 
majoria són il·legals. Per no parlar de l'esclavitud 
que suposa treballar gratis en els contractes de 
pràctiques. La joventut vivim en una precarietat 
massificada, el nostre dia a dia laboral passa 
per treballs d’hostaleria, Empreses de Treball 
Temporal i llargues temporades d'atur. Davant 
d'aquesta situació moltes escullen marxar fora 
en un exili econòmic.

I no podem oblidar l'especial explotació que es 
viu en el cas de les dones, amb l'escletxa salarial 
que fa que cobrem menys pel simple fet de ser 
dones i els abusos que patim a la feina. Però 
la nostra jornada no s'acaba quan sortim de 
treballar, ja que quan arribem a casa a la majoria 
de nosaltres ens tocarà fer totes aquelles tasques 
de cures no remunerades que constitueixen la 
nostra doble jornada laboral.

També moltes de nosaltres vivim una opressió 
afegida, la de ser persones migrants o 
racialitzades. El racisme social i institucional 
ens condemna a una major explotació laboral, 
a condicions de treball més dures, amb menys 
seguretat i sous indignes.

Conquerir el futur

Davant de tot això la classe treballadora hem de 
respondre, no sols defensant els drets guanyats 
per les generacions anteriors, sinó exigint més. 
Com pot ser que amb la tecnologia actual haguem 
de defensar que es respecti la jornada laboral de 
8h? Cal anar més enllà, s'ha de repartir el treball 
entre totes i treballar menys hores. Treballar no 
hauria de ser esclavitud. Hauria de ser quelcom 
integrat dins de la vida. Produir les coses que la 
societat necessita, cuidar de la resta, ajudar-nos, 
no hauria de ser concebut com una esclavitud, 
sinó com una part més de la vida. Aspirem a una 
societat on els mitjans de producció estiguin en 
mans de la classe treballadora, on tot sigui de 
tothom, on totes treballem menys i ho puguem 
fer d'una altra forma, abolint el treball assalariat 
i l'explotació, on els recursos es reparteixin 
segons les necessitats.

Però sabem que per arribar-hi el camí serà llarg. A 
curt termini ens hem d'organitzar amb les nostres 
companyes de feina i reforçar les estructures 
sindicals anarquistes i revolucionàries per tal 
d'enfrontar-nos a qui ens explota. Lluitem per 
reduir la jornada laboral sense reducció del 
salari, per millorar les condicions de feina, 
per aconseguir que es respecti la legalitat dels 
contractes laborals... Són lluites parcials, però 
necessàries per avançar. Paral·lelament, hem 
de teixir xarxes d'economia alternativa, que ens 
permetin crear una infraestructura que sostingui 
les nostres lluites i que desmercantilitzi les 
relacions socials.

Cal passar a l'ofensiva, que cada lloc de treball 
sigui una trinxera contra l'explotació.

Batzac – Joventuts Llibertàries 

Recuperem el temps que ens han pres
Cap a la jornada laboral de 30 hores sense reducció salarial

L l u i te m  p e r 
re c u p e ra r  e l 

n o s t re  te m p s !
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EL FIL

Vaga de la Canadenca i la seva 
repercussió en aconseguir un 
dels objectius fonamentals 
de la lluita obrera que avui es 
commemora a l'1 de maig. Què 
va passar? T'ho expliquem en 
aquest breu fil (1)

El febrer de 1919 la reducció 
d'uns jornals d'alguns emple-
ats de la companyia de Riscos 
i Forces de l'Ebre, que submi-
nistrava electricitat a la ciutat 
de Barcelona, de capital an-
glo-canadenc, d'aquí el nom 
amb el qual era popularment 
coneguda, va generar aquest 
conflicte ( 2)

Una vaga a la qual es van anar 
sumant altres sectors en senyal 
de solidaritat i va aconseguir 
pràcticament paralitzar la ciu-
tat. Barcelona va quedar a les 
fosques, sense enllumenat, sen-
se electricitat, ni tramvies. (3) 

Amb diàleg i negociació es va 
arribar a la fi de la vaga. Es va 
acceptar la readmissió dels 
acomiadats, l'increment de 
jornals i l'alliberament dels 
presos no processats. El diri-
gent de la CNT, Salvador Se-
guí, va convocar a la plaça de 
toros de Les Arenes a 20.000 
treballadors (4)

Per explicar i convèncer-los de 
finalitzar i tornar a la feina do-
nats els avenços aconseguits. 
La vaga de la Canadenca havia 
durat 44 dies. Una de les seves 
conseqüències va ser que es 
va aconseguir aprovar per llei 
la jornada de 8 hores (5)

Historia Sin Pretensiones
@HISTORIA_SP 
1 de Maig del 2019

Milans del Bosch, l'autoritat mili-
tar de Barcelona, no va respectar 
l'acord i es va negar a alliberar 
els presos en un acte de desafia-
ment al govern i els disturbis es 
van apoderar de la ciutat. Però 
això és una altra història (6)
Foto: El Confidencial
Font: Hª Contemporani Espanya 1808-1923

tema del mes

Iru Moner

Secretari d’Acció Social de la CGT de Catalunya

Barrejat, però també present en l’àmbit de 
la gran empresa, tenim el que es coneix com 
a condicions de treball precari que pel que 
fa referència a les relacions col·lectives es 
tradueix en contractes temporals, subcon-
tractació i aïllament. Les persones no tenen 
temps de teixir lligams entre elles per les 
barreres existents entre grups, la fragmen-
tació per subempreses i la temporalitat. Sal-
tar entre períodes de feina i períodes d’atur 
s’acaba convertint en la norma per cada cop 
més persones.

De forma general, la majoria de l’afiliació (és a 
dir de la classe treballadora organitzada) pro-
vé d’empreses amb plantilles extenses i habi-
tualment amb una certa estabilitat. No és que 
aquestes persones tinguin un ADN diferent a 
la resta que els fa més proclius a sindicar-se, 
sinó que més aviat és el símptoma de que el 
model comú a tots els sindicats (articulat en 
el nucli de la secció sindical) és una bona res-
posta en el context on treballen. Perquè, amb 
totes les limitacions conegudes, funciona.

Aquest matí en un curs jurídico-sindical amb 
companyes d’una petita federació, amb un 
potencial d’expansió molt elevat, ha sorgit 
un debat recurrent. Com ha de ser la respos-
ta del sindicat davant contextos de precari-
etat personal en situacions d’aïllament o as-
salariades de petites empreses? 

Doncs no és una qüestió senzilla de respon-
dre, bàsicament perquè som segurament da-
vant el punt feble del sindicalisme i això vol 
dir que en alguna cosa no estem arribant o 
directament estem fallant. Anem a pams. 

Les Pymes representen el 70% dels i les assala-
riades de Catalunya i es caracteritzen per unes 
plantilles reduïdes, on el contacte amb l’em-
presari no és una entelèquia sinó que el tens 
al davant dels teus nassos. La relació d’inte-
ressos ja no és només de forma abstracta amb 
l‘empresa, sinó que s’hi afegeix una connota-
ció personal i de poder directe. Amb poques 
persones i sempre sota la coacció i vigilància 
de l’amo, es fa difícil la resposta col·lectiva.

I tant que funciona, la secció sindical i els 
sindicats sectorials van ser la perfecta re-
cepta a la dinàmica capitalista productiva 
del segle passat: concentració d’assalariats 
i processos productius en espaïs reduïts per 
a reduir costos i maximitzar beneficis. Al fi-
nal els i les explotades es posaven d’acord en 
nuclis d’acció adaptats a la realitat existent, 
i contraatacaven. L’amo havia d’aguantar 
una paradoxa on la seva competitivitat esta-
va determinada per la necessitat de concen-
trar mà d’obra però aquest fet alimentava, 
alhora, respostes potents d’aquesta. Estava 
atrapat en un mecanisme que ell mateix ha-
via creat.

El problema és que ja portem uns quants de-
cennis de canvi de paradigma. Els salts tec-
nològics permeten que la distribució de pro-
cessos i comunicacions no facin necessària 
la integració en un lloc físic i homogeni, el 
que ha provocat una explosió d’aquest cap 
a fora i, per tant, una atomització dels col-
lectius cada vegada en unitats més petites i 
aïllades.

Quan una companya ve al sindicat a expli-
car-nos les seves condicions d’explotació 
en una pyme o treball  precari  i  l i  diem “El 
que has de fer és crear una secció sindi-
cal i  organitzar-vos”, i  la mirem amb cara 
de “aviam si t’enteres”, en realitat el  que 
estem transmetent és “Ei,  perquè no fas 
servir la recepta que util itzem a la SEAT? 
Portem 100 anys així  i  segueix funcionant”. 
El  més probable és que la companya no sà-
piga ni per on començar per explicar que 
això és impossible, així  que donarà les grà-
cies i  marxarà amb la sensació de que no, 
el  sindicat no funciona.

Per això la resposta no és senzilla, ni única, 
i segurament és així perquè no hem trobat 
encara una bona perspectiva d’acció per la 
majoria de la classe treballadora. Quan el 
sindicalisme funcioni en aquests contextos, 
moltes assalariades faran un pas endavant, 
sens dubte.

Algunes pistes tenim. Els sindicats de bar-
ri  van i  estan provant una aproximació ba-
sada en l’acció territorial:  no importa el 
sector on treballis,  empresa o condició de 
la teva feina, nosaltres som la teva sec-
ció sindical i  tu en formes part .  Potser els 
sindicats podríem combinar la recepta de 
la secció sindical d’empresa allà on és la 
millor resposta, però potenciar alhora una 
segona línia d’actuació basada en incre-
mentar la creació de conflictes des d’una 
visió d’acció directa territorial per aquests 
casos. Com tot,  les paraules no seran mai 
suficients,  el  que necessitem són èxits per 
a alimentar dinàmiques.

Benvingut el debat i benvingut trencar-se 
les banyes pensant alternatives, segur que 
no hi ha solucions màgiques però el fet cert 
és que els models d’organització i respos-
ta sindicals actuals no funcionen per certs 
contextos i hem de ser capaces de donar-hi 
la volta. I  per això cal provar coses noves i 
aprendre dels errors.

Una resposta sindical sense dogmes contra la precarietat

gades, però que des dels mitjans del règim es 
publicita cada dia, sent el cas més recurrent el 
de l'empresari multimilionari Amancio Ortega.

La segona: La visió d'una esquerra anticapita-
lista dividida, barallada i hiper ideologitzada. 
Molta gent que decideix apropar-se als espais 
anticapitalistes, després d'un temps, expressa 
la seva desil·lusió en veure que hi ha tan poca 
empatia i generositat dins del moviment sin-
dicalista alternatiu. On el «patriotisme» de les 
sigles i les picabaralles ideològiques ocupen 
molt de temps i energies, davant la urgència 
social del moment. He escoltat diverses vega-
des que aquest fet fa que molta gent s'allunyi.
La tercera: La falta de referents sindicals de 
proximitat. Les treballadores precàries, que 
tot sovint canvien de feina, empresa o sec-
tor, no acaben de sentir-se identificades amb 
cap ram, ni tenint un espai de referència clar. 
Doncs uns mesos treballen a l'hostaleria a Bar-
celona o la costa, demà entren sis mesos a una 
fàbrica del poble del costat, etc.

Davant d’això, i veient que els sindicats CCOO i 
UGT estan fent un replegament territorial a ca-
pitals de província o comarques molt industri-
alitzades, és el moment d'enfortir les federaci-
ons locals i créixer a tot el territori, cobrint el 
buit que deixen els sindicats de concertació a 
moltes comarques de Catalunya. Créixer de la 
mà i en coordinació amb els moviments soci-
als locals, sense sectarismes i amb humilitat. I 
potser el més difícil, engegar una campanya co-
municativa potent per tal de recuperar la cons-
ciència de classe de la població, basant-nos 
en els fets i dades actuals que moltes vegades 
parlen per si soles. Recolzant-nos en les xar-
xes socials, en els mitjans de comunicació de 
base i locals que tan bona feina fan, però tam-
bé intentant trencar el silenci al qual ens han 
condemnat els grans mitjans mediàtics, apro-
fitant les escletxes que dins d'aquests mitjans 
puguem obrir. 

Però sobretot, cadascuna de les persones del 
sindicat, allà on vivim o treballem, hem de sor-
tir del cercle de confort i sense ser uns pesats, 
amb paciència, animar a tothom a bastir al-
ternatives a la misèria que ens imposen, ani-
mar-los a recuperar el que és nostre.

Mai està de més recordar on som i llegir algu-
nes dades sobre el treball i l'acumulació de ri-
quesa. De vegades els mitjans de comunicació 
ens fan creure que tot ha tornat a la norma-
litat, que la crisi ha passat i ens distreu amb 
cants de sirena.

Doncs les dades parlen soles. A l'estat espa-
nyol, l'1% més ric acumula ja el 25% de la ri-
quesa, el 10% més ric acumula el 53% de la 
riquesa, mentre que el 10% més pobre compta 
amb el 0,1% de la riquesa. El 2009 el benefici 
empresarial va col·lapsar, no per culpa nostra, 
sinó pels desgavells del poder financer, i a to-
tes en van fer estrènyer el cinturó. Ara, però, 
fa sis anys que les empreses acumulen creixe-
ment en el benefici net, de fet, en els darrers 
sis anys, han doblat el benefici. Això vol dir 
que una empresa mitjana, que guanyava uns 
200.000 € nets de dividend empresarial, ara ja 
en guanya 400.000, mentre els salaris han aug-
mentat en 10 anys un tímid 6%, i el cost de la 
vida ho ha fet un 11%. Ells acumulen beneficis 
i a nosaltres cada dia ens costa més arribar a 
final de mes.

Si ens posem a parlar sobre la lacra de les ho-
res extra, llegim que a l'estat espanyol cada 
setmana es fan uns 6.200.000 hores extres, la 
meitat d'aquestes no pagades, ni comptabilit-
zades, ni declarades, ni res. 3 milions d'hores 
a la setmana regalades a la patronal. Si supri-
míssim les hores extres, es calcula que es ge-
nerarien 74.000 llocs de treball, però clar, no 
els interessa reduir tant l'atur, doncs la por 
a no tenir feina és una gran arma de control 
social. En aquesta línia, segons les dades del 
SEPE, el 37,2% dels contractes firmats entre 
gener i març van ser inferiors a un mes i la mei-
tat d'aquests duraven una setmana o menys. 
Temporalitat, flexibilitat, precarietat en estat 
pur. I això que encara no estem en temporada 
alta al sector turístic.

Davant d’aquest panorama i després de dife-
rents xerrades i trobades pel territori, he escol-
tat sovint conclusions semblants. La primera: 
Consciència de classe. Després d'anys de com-
partimentació de la classe treballadora, en 
classe mitjana, autònoms, emprenedors, mitja 
alta, mitja baixa... La majoria de la gent ja no 
s'identifica amb la classe treballadora, molta 
gent creu en la fal·làcia de l'ascensor social de 
que si treballes de valent pots acabar sent tu 
l'empresari d'èxit o que trobaràs un bon lloc 
a l'empresa. Cosa que passa molt poques ve-

El conflicte de classe en dades
Som les primeres generacions que viurem pitjor que 
els nostres progenitors des de fa molt de temps

Óscar Murciano

Secretari d’Acció Sindical de la CGT de Catalunya

traduït 
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És el primer semàfor verd que 
posem a la Revista Catalunya 
i no ens ha estat gens difícil 
decidir a qui li posàvem. In-
discutiblement és pel nostre 
company i amic Juanjo Ál-
varez. Incansable lluitador, 
després de 26 anys que han 
transcorregut de l’assassinat 
del seu fill Pedro a mans d’un 

policia, el Juanjo continua sent un exemple de 
lluita, perseverança, solidaritat i amistat. Sense 
dubte, un referent per tots nosaltres.

Aquest individu, cap de 
l’empresa Trefilats Gabar-
ró, s’ha hagut d’empassar 
les seves pròpies paraules. 
Feia unes setmanes treia 
pit davant les sindicalis-
tes de la CGT, pensant-se 
que allà manaven els seus 
“ous”. Bé, doncs les nostres 
companyes han posat al 

seu lloc al trefilat anoienc. Al final, ha hagut 
de filar prim i claudicar davant les treballado-
res. Que vagi aprenent.

Un dels nostres millors 
amics és Alfonso Mejía, un 
dels responsables de re-
cursos humans de Cedipsa. 
Per aquest personatge, 
creu que els abusos cap a 
la plantilla de Cedipsa són 
una qüestió inventada per 
part dels treballadors. Pot-
ser l’hauríem de posar a ell 

al lloc de treball de les nostres companyes, 
només per uns dies, per a que veiés com va 
això d’estar explotat 24/7. 

Alguns càrrecs sindicals es 
pensen que ells mateixos 
són el sindicat. L’herència de 
CCOO i UGT no para de trencar 
fronteres. Alguns “sindicalis-
tes”, o “sindicalistos”, apoltro-
nats al seu càrrec, s’han obli-
dat del que és estar i lluitar 
al seu lloc de treball i la seva 
única funció és la de mante-

nir el control del seu cortijo sindical, sigui aquest 
una secció, un sindicat o una federació. Sort tenim 
d’ells... en cas contrari, estaríem tan perdudes... 

EL SEMAFOR 
INSURRECTE

Alfonso MejíaJaume CastellsJuanjo Álvarez El càrrec sindical anònim

excedències per així poder 
fer-se càrrec del negoci: el 
gestor o cofista que es fa càr-
rec de l’estació de servei con-
tracta al seu propi personal 
o be treballa en solitari, així 
la plantilla de CEDIPSA s’ha 
de traslladar a altres centres 
de treball obligatòriament. 
Com a conseqüència aquests 
centres es sobredimensionen 
i es produeix un excés de per-
sonal donant peu així als aco-
miadaments. El cofista actua 
com a “fals autònom” ja que 
depèn exclusivament de la 
petroliera: aquesta li ven els 
seus productes, fixa els preus 
del combustible i dels articles 
de la botiga i també l’imposa 
els horaris. Amb tot plegat 
el resultat es que trobem un 
treballador per compte d’al-
tri però dins el règim d’autò-
noms: es un treballador més 
però que en esdevenir cofista 
ha patit una considerable pèr-
dua de drets perquè  donada  
la seva situació d’autònom, 
no te sou, vacances, llicències 
i permisos, etc.... Naturalment 
els comptes no surten pel 
cofista. Parlem de persones 
que treballen fins a 16 hores 
diàriament i que molt cops 
es veuen en la necessitat de 
dormir en el propi centre de 
treball degut a la manca de 
temps entre el final de la seva 
jornada laboral i l’inici de la 
següent, doncs han de portar 
a terme una gran quantitat de 
tasques. Tot això implica un 
deteriorament en les seves 
relacions familiars i en la salut 
de les persones que s’hi ve-
uen en aquesta situació:  per-
sones que no poden veure els 

La Secció Sindical Estatal de 
CGT a CEDIPSA (Grup CEPSA) 
neix al març de 2018 davant 
la necessitat de donar empa-
ra els treballadors d’un sec-
tor, aquell de les estacions 
de servei, fins aleshores molt 
mal defensat pels sindicats 
majoritaris que són més aviat 
una prolongació dels departa-
ments de Recursos Inhumans 
de les grans petrolieres. Era 
doncs d’una importància vital 
l’aparició d´un grup de tre-
balladors, dintre de CEDIPSA, 
aliens al Règim, disposats a 
parlar amb l’empresa cara a 
cara, sense acotar el cap però 
alhora estenent la mà.

No gaire temps després ja 
tenim dos conflictes amb 
l’empresa, molt greus i que 
certament  estem afrontant 
en solitari. I ambdós proble-
mes relacionats amb la salut, 
aquest gran negoci per a les 
empreses i, és clar, també per 
a CEPSA.

Deu fer un sis anys, apareix 
el primer dels problemes. 
Els sindicats de l’empresa 
van assegurar que no troba-
ven  res il·legal en tot plegat. 
Parlem dels CODOS/COFOS 
(Company Owned Dealer 
Operated), un sistema de ges-
tió d’estacions de servei que, 
lluny d’anar per la seva extin-
ció, va en augment. Una ma-
nera ideal de negoci per a la 
companyia i d’autoexplotació 
per als treballadors. La preca-
rietat del futur. Quant CEPSA 
crea un COFO la empresa obli-
ga als treballadors en actiu 
a signar baixes voluntàries o 

La salut, aquest gran 
negoci per a CEPSA

CGT CEDIPSA

seus fills, persones que sols es 
poden relacionar amb les se-
ves parelles durant el canvi de 
torn i que pateixen una gran 
quantitat d’estrès davant les 
exigències empresarials.... Per 
a CEPSA es el negoci del se-
gle: ven els productes que vol, 
amb els preus que vol, durant 
els horaris que vol i a més s’es-
talvia la seguretat social dels 
seus empleats, la contractació 
de persones per cobrir possi-
bles baixes per ILT, per mater-
nitat, per les vacances, etc.....

L’altre gran conflicte es l’as-
setjament, tant laboral com 
sexual, a les estacions de ser-
vei.  En pocs mesos ens hem 
assabentat de tres casos i 
evidentment, no hem pogut 
romandre aliens a ells:

>>Una expenedora, és una 
presumpta víctima d’assetja-
ment tant laboral com sexual 
per part del cap d’Estació (pri-
mer superior jeràrquic). Mal-
grat l’existència d’una grava-
ció del CCTV (Circuito Cerrado 
de TeleVisión) on es pot veure 
i apreciar clarament com l’en-
carregat fa un tocament sense 
cap vergonya a la treballadora 
(li toca el cul), l’empresa no és 
capaç de reconèixer i acredi-
tar l’assetjament. Després de 
la campanya de CGT contra 
CEDIPSA, transcorreguts uns 
mesos sorprenentment el 
presumpte assetjador decla-
rat “no culpable”, és traslladat 
a un altre estació de servei per 
allunyar-lo de la víctima. 

>>Quatre expenedores, pre-
sumptes víctimes d’assetja-

sindical

ment laboral degut a múlti-
ples tractes vexatoris per part 
de la cap de Estació i el seu 
ajudant. Per a CEDIPSA no ha 
existit cap assetjament. Un 
cop més les víctimes  s’enfron-
ten amb uns Comandaments 
de l’empresa. I el que és en-
cara més greu, les persones 
acusades d’assetjament, per 
revenja, decideixen denunci-
ar al nostre Secretari General 
per amenaces durant les se-
ves visites sindicals a l’estació. 
Aquesta denúncia s’ha resolt 
amb la seva absolució en un 
tribunal de justícia.

>>Una expenedora contra 
un company de treball per 
presumpte assetjament se-
xual. Aquest va ser denunciat 
davant el Cossos i forces de 
Seguretat de l’Estat i de Ins-
pecció de Treball, encara està 
pendent de resolució. Intuïm, 
i hi ha força probabilitats, que 
la resolució sigui la mateixa 
malgrat que el presumpte 
acusat és un company de la 
mateixa categoria que la víc-
tima que va patir, aquest cop, 
insinuacions sexuals, greus 
insults i inclús amenaces de 
danys materials contra propi-
etats de la víctima mitjançant 
“amenaces subtils”.

En els dos primers casos, l’em-
presa va posar en marxa el seu 
Protocol d’Assetjament intern 
i, després d’un cert període 
de temps, en ambdós casos 
va concloure que els fets de-
nunciats no s’havien acredi-
tat suficientment. El Protocol 
d’Assetjament de CEDIPSA és 
un “copia i enganxa” dels con-

tinguts obligat per la legisla-
ció vigent per a les empreses. 
Aquest protocol “elaborat” 
per la  mateixa empresa, s’in-
compleix de manera flagrant 
i sistemàtica fins i tot en as-
pectes tan irrisoris com el dels 
terminis establerts. Aquest 
protocols són per cobrir l’ex-
pedient i es només un “pa-
ripé”. Al cap i a la fi desacre-
diten a les persones que són 
assetjades i fan els ulls gros-
sos amb els assetjadors, que 
com ja hem fet notar, acostu-
men a ser llocs de confiança 
de l’empresa. CEPSA empara 
l’assetjament a CEDIPSA a les 
seves estacions de servei. Es 
limita a l’acompliment del mí-
nim exigit per la llei i roman a 
l’espera que siguin els tribu-
nals de Justícia o la Inspecció 
de treball els que donin solu-
ció dels processos engegats, 
vista la poca formació en la 
matèria de les persones que 
sempre actuen com a instruc-
tors d’aquest processos.

En qüestions tant diferents 
com és un determinat model 
de  negoci i seriosos proble-
mes d’assetjament dins del 
món laboral, veiem un mateix 
efecte: la salut de les perso-
nes treballadores es minvada, 
d’una manera alarmant, tant 
física com psicològicament. 
Al cap i a la fi sempre prevalen 
els beneficis econòmics per 
damunt de tot.

Sindicat del Metall 
de la CGT Anoia

Campanya
de PRL

El passat mes d'abril, des de CGT 
Mar i Ports vam posar en marxa 
una Campanya de Prevenció 
de Riscos Laborals (PRL) amb 
la intenció de conscienciar 
respecte la importància de l'ús 
correcte dels EPI (Equips de 
Protecció Individual) al lloc de 
treball. Aquesta campanya està 
dirigida de manera específica 
al Sector Mar i Ports però és 
perfectament ampliable a 
qualsevol altre sector laboral.

La Campanya es basa en 
primer lloc en la difusió de 
Cartells que tenen com a 
referència els 652 accidents 
mortals laborals (inclosos 
els 146 accidents in itinere) 
ocorreguts el passat any 2018. 
Xifra que lamentablement va 
en augment (l'any 2017 els 
accidents laborals mortals van 
ascendir a 629) de la mà d'una 
major precarietat laboral. 

Cal destacar en aquesta 
precarització l'increment 
de personal externalitzat en 
moltes empreses, les quals 
argumenten una suposada 
major especialització del lloc de 
treball quan es tracta en realitat 
de contractar personal extern 
per fer la feina que abans feia 
el personal propi amb pitjors 
condicions econòmiques i 
socials, afectant negativament 
tant al personal externalitzat 
com al propi.

La manca d'una autèntica 
cultura preventiva a una gran 
part d'empreses que només 

busquen el compliment escàs i 
sobre "el paper" de la Legislació 
Preventiva i la manca de 
personal i de mitjans, actuen 
de manera negativa sobre 
la Seguretat i la Salut de les 
treballadores. En aquest sentit 
considero cal incloure aspectes 
de la Prevenció Laboral en 
les negociacions de Conveni, 
per ampliar així la força de les 
Delegades de Prevenció dins 
del Comitè de Seguretat i Salut.

És precisament la figura de 
les Delegades de Prevenció la 
segona part de la Campanya 
PRL, mitjançant un díptic 
explicatiu que destaca les seves 
principals funcions, regulades 
en els Articles 36 i 37 de la LPRL.

La difusió s'està realitzant a 
través de les xarxes socials, 
al Twitter amb el hastag 
#PonteLosEPIs, i també 
mitjançant suport en paper 
tant a nivell de Cartells com 
de Díptics, podeu descarregar 
tota la informació en el següent 
enllaç:

Vagues a 
Trefilats Gabarró
Després de quatre jornades 
de vaga indefinida convoca-
des els dimarts i els dijous a la 
planta de Trefilats Gabarró de 
la Pobla de Claramunt (Anoia), 
una protesta iniciada el passat 
4 d’abril, amb una plantilla de 
78 treballadors. Al voltant de 50 
vaguistes, tot i tractar-se de tre-
balladors històricament aliens 
a les mobilitzacions degut a la 
inactivitat sindical per part de 
les seccions sindicals de CCOO 
i UGT, afronten el conflicte amb 
actitud i serenitat. 

Des del principi, la imatge que 
ofereix la direcció de Gabarró 
és absolutament irresponsable 
i incoherent acomiadant a dos 
treballadors en el decurs d’una 
mediació independentment de 
la decisió que poguessin hagut 
prendre els treballadors davant 
l’última proposta. 

Irresponsabilitat i negació al 
conflicte, davant la intenció 
d’absorbir el 30% d’un plus 
voluntari a una part de la plan-
tilla. A Això, se li ha de sumar la 

desigualtat salarial denomina-
da paga de qualitat de 120 eu-
ros al mes, que alguns cobren 
i altres no. Verónica Pérez, de-
legada de la secció sindical de 
la CGT a Trefilats Gabarró, ar-
gumenta que tot i ser una em-
presa de plantilla reduïda, no 
superant els 78 treballadors, té 
una facturació de l’ordre de 45 
milions d’euros anuals. Aques-
ta empresa manté, també, una 
segona planta a la localitat ale-
manya de Brandeburg, centre 
on els mateixos treballadors de 
la plantilla de la Pobla de Clara-
munt estan exposats a la mo-
bilitat geogràfica, destinant-los 
temporalment al centre ale-
many gairebé sense remunera-
ció i amb dietes irrisòries. 

Un mes de vaga indefinida tots 
els dimarts i dijous han estat 
suficients per aconseguir pràc-
ticament el 90% del que exigia 
la plantilla. Independentment 
de les causes econòmiques 
que varen motivar aquesta 
vaga, volem deixar constància 
que les exigències del Comi-

tè de Vaga i dels treballadors i 
treballadores en el seu conjunt 
han passat en tot moment per 
equilibrar les diferències sala-
rials que existien entre uns i al-
tres. En aquest sentit, la secció 
sindical de CGT a Trefilats Ga-
barró es mostra satisfeta en ha-
ver mantingut en tot moment 
la plantilla unida i, sobretot, so-
lidària per aconseguir un dels 
objectius fonamentals, l’ano-
menada “paga de qualitat”. 

La Direcció es compromet a 
abonar les quantitats absor-
bides entre gener i abril d’en-
guany, i no podrà absorbir-les 
durant els cinc anys vigents de 
l’acord. Destaquem també una 
paga complementària vincu-
lada a la competitivitat en tres 
trams pel valor de 480, 600 i 720 
euros anuals. 

Pel que fa als dos companys de 
contracte d’obra i servei aco-
miadats just en la mediació 
abans de l’inici de la vaga, dir 
que, tot i no quedar reflectit al 
document de l’acord, la Direc-
ció de Gabarró va deixar cons-
tància davant els assessors de 
les diferents seccions sindicals 
presents que seran contractats 
de nou, un cop es reactivi l’acti-
vitat laboral. 

Des del Sindicat del Metall de la 
Federació Comarcal de l’Anoia 
valorem positivament l’acord 
ratificat a l’Assemblea de Tre-
balladors, i felicitem a aquesta 
per l’entrega i la lluita en aquest 
conflicte finalitzat el dia d’avui.

Pilar Frey 

Delegada de  (DPRL)

#PonteLosEPIs
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N O T Í C I E S  S I N D I C A L S

Sindicat del Metall 
de Barcelona

Mútues, Governs i Patronals: 
Organitzacions criminals
Als últims anys, la classe tre-
balladora està patint desco-
munals agressions per part 
de les patronals recolzades 
pels diferents governs que 
han ocupat la Moncloa i la Ge-
neralitat. Un dels atacs més 
contundents i que més reper-
cussió té sobre les treballado-
res i treballadors són els rela-
cionats amb la prevenció i els 
accidents de treball.

Segons les xifres oficials al 
2017, a l’estat espanyol, es 
van produir 583.425 acci-
dents laborals, dels quals 618 
van ser mortals i d'aquests 
134 in itinere. Al 2018 van ser 
602.316 els accidents labo-
rals, dels quals 652 van ser 
mortals, 146 in itinere.

Sense poder comptar amb 
aquells accidents que no de-
claren les empreses, en un 
any, el terrorisme patronal va 
augmentar en gairebé 20.000 
accidents laborals, un 3% 
més, que van costar la vida a 
un 5% més de persones tre-
balladores.

La prevenció de la sinistralitat 
laboral és una responsabili-
tat de l'empresariat. Aques-
ta obligació de controlar-la, 
reduir-la i eliminar-la és cor-
relativa al dret de les treba-
lladores i treballadors de la 
protecció de la seva salut. El 
conflicte parteix del fet que 
la prevenció té un alt cost 
econòmic per a les empreses 
i requereix d'una constant in-
versió. I, com sabem, despesa 
i benefici empresarial són dos 
paraules oposades.

La inversió econòmica en 
aquesta matèria, per part de 
les empreses, suposaria un 
estalvi econòmic a mig i llarg 
termini per a les mateixes ja 
que els accidents i l’absentis-
me es reduirien molt notable-
ment. I és aquí on les mútues 
juguen un paper fonamental 
en ser associacions d'em-
presaris destinades a realitzar 
"les activitats preventives de 
l'acció protectora de la Segu-
retat Social ".

La patronal ha fet servir la 
seva influència en els dife-
rents governs i poc a poc ha 
anat perfilant un escenari 
cada vegada més beneficiós 
per als seus interessos, culmi-
nant la seva estratègia quan 

el govern del PP va aprovar 
la llei 35/2014 i el Reial Decret 
625/2014 pel qual les mútu-
es, fins llavors denominades 
Mútues d'Accidents de Treball 
i Malalties Professionals, pas-
sen a ser entitats col·labora-
dores de la Seguretat Social. 
Amb aquest canvi, poden ges-
tionar, a més de les prestaci-
ons econòmiques i assistèn-
cia sanitària derivada de les 
contingències professionals, 
la prestació econòmica d'in-
capacitat temporal derivada 
de les contingències comu-
nes.

En aquest canvi normatiu, 
que es fa per modernitzar, 
agilitzar, fer més eficient i 
transparent, etc. la gestió de 
l'acció protectora de la Segu-
retat Social, subjau el control 
de l'absentisme laboral, do-
tant a les mútues de majors 
competències, donant-los la 
possibilitat del control de les 
baixes per malaltia comú que 
abans no tenien. Les propos-
tes d'alta mèdica a la Segu-
retat Social, que ja podien fer 
les Mútues, es van demostrar 
poc efectives ja que acabaven 
recaient en el personal facul-
tatiu que estenia la baixa des 
de criteris únicament mèdics.

A partir d'aquesta llei s'am-
plien els supòsits perquè la 
mútua pugui tallar la presta-

ció econòmica a qui no es sot-
met al control i seguiment de 
la seva baixa, una capacitat 
coercitiva fins a la data mai 
vista.

L'objectiu de les mútues, en-
titats suposadament sense 
ànim de lucre, ha esdevingut 
en la reducció dels índexs 
d'accidentalitat sota criteris 
clarament mercantilistes i no 
mèdics. Després de l'aplica-
ció de successius decrets llei 
durant aquests anys, podem 
observar com el desviament 
d'accidents i malalties profes-
sionals a la Seguretat Social 
ha augmentat. La qualificació 
d'accidents sense baixa s'ha 
disparat i actualment s'estan 
produint situacions on perso-
nes amb ossos trencats són 
considerats accidents lleus 
sense baixa.

L'objectiu empresarial és clar, 
obtenir més beneficis i reduir 
les despeses en matèria de 
prevenció. És aquí on entra 
la llei de Bonus (RD 231/2017 
del 10 de març) per la qual 
es regula l'establiment d'un 
sistema de reducció de les co-
titzacions per contingències 
professionals a les empreses 
que hagin disminuït de mane-
ra considerable la sinistralitat 
laboral. Amb això es premia a 
les empreses que inverteixin 
i incentivin la prevenció, re-

duint fins a un 10% les seves 
cotitzacions a la Seguretat So-
cial i millorant notablement la 
seva imatge corporativa.

En principi aquesta idea es-
taria bé si fos un fet real, però 
malauradament està signifi-
cant que les mitjanes i grans 
empreses s'estan esforçant 
al màxim en manipular les 
baixes per aconseguir el 0% 
en accidents. A més, gràcies 
a la situació de precarietat 
del mercat laboral la situació 
d'atur i desemparament dels 
treballadors i treballadores, 
assoleixen els seus objectius. 
La por i la necessitat fan que 
les plantilles acceptin situaci-
ons contràries als seus drets i 
perjudicials per a la salut.

Atès que les empreses, i mútu-
es, tenien veritables complica-
cions per accedir al sistema de 
bonificacions (acceptació dels 
comitès de seguretat i salut, 
documentació de les seves 
activitats preventives, no ha-
ver requeriments o sancions 
de la Inspecció de Treball, ...), 
el recent RD 860/2018 ve a re-
gular aquelles mesures que 
han de dur a terme les mútues 
per realitzar la seva activitat 
preventiva i estalviar-se un 1% 
de les quotes per contingèn-
cies professionals, quantitat 
gens menyspreable. Parado-
xalment aquestes activitats 

són les que la mateixa Llei de 
Prevenció obliga les empre-
ses en la seva activitat pre-
ventiva, programes, assesso-
rament, control i reducció de 
la sinistralitat.

Tot aquest enriquiment de 
les patronals, a través de les 
mútues, està significant un 
frau per al sistema públic, 
que ha d'assumir sanitària-
ment els danys que ocasiona 
el treball a la població. Un 
sistema públic que deixa de 
percebre les quotes que han 
de pagar les empreses i que, 
a més, ha d'assumir pres-
tacions econòmiques que 
són responsabilitat de les 
mateixes. un sistema públic 
que, per falta de fons, acaba 
retallant en Sanitat i en la 
Inspecció de Treball que és 
el mecanisme de vigilància 
i exigència del compliment 
normatiu.

En definitiva; mútues, go-
verns i patronals: organit-
zacions criminals que estan 
fent negoci amb la salut i els 
accidents de milers de perso-
nes treballadores.

Vaga a l’ensenyament 
no universitari  el  pro-
per 16 de maig. El  pas-
sat dia 2 de maig la 
CGT d’Ensenyament va 
ocupar el  Saló de l’En-
senyament anunciant la 
vaga al sector de l’ense-
nyament per reivindicar 
el  restabliment de l’ho-
rari  lectiu anterior a les 
retallades a tot el  per-
sonal al  curs 2019/20. 
La reducció de les ràti-
os amb cap tancament 

de grups a la Pública i 
el  retorn d’altres con-
dicions retallades com 
la conversió dels terços 
de jornades en mitges 
jornades i  estabilitza-
ció del personal interí 
i  substitut,  el  retorn al 
caràcter lectiu de les 
dues hores de reducció 
al personal major de 55 
anys o l’ increment del 
personal del personal 
de suport per atendre 
la diversitat. 

D e s p ré s  d e  l e s  d a r re -
re s  e l e cc i o n s ,  l a  CGT 
h a  pa s s a t  d e  3  d e l ega -
d e s  fa  8  a n y s  a  3 1  e n  e l 
p ro fe s s o ra t  p re ca r i  d e 
l e s  u n i v e rs i ta t s  p ú b l i -
q u e s  ca ta l a n e s ,  p ro p 
d e l  2 0 % .  A ra ,  a q u e s t 
m e s  d e  m a i g  s ’a n u n -
c i e n  n o v e s  m o b i l i t-
za c i o n s  d e l s  s e c to rs 
m é s  p re ca r i s ,  e l s  i  l e s 

p ro fe s s o re s  a s s o c i a -
d e s  i  e l s  i  l e s  i n v e s t i -
ga d o re s  p re d o c to ra l s . 
E s  re c l a m a  l a  f i  d e  l a 
p re ca r i eta t  e x t re m a , 
e l  re s p e c te  d e  l a  G e n e -
ra l i ta t  i  l e s  u n i v e rs i -
ta t s  a l s  d a r re rs  ca n v i s 
l ega l s ,  u n  a u g m e n t  d e 
l a  i n v e rs i ó  p ú b l i ca  e n 
u n i v e rs i ta t s  i  l a  f i  d e 
l e s  p r i va t i t za c i o n s

La secció sindical no ha 
trobat resposta a les pe-
ticions fetes el passat 29 
de gener.

La secció sindical de la 
CGT a l'Ajuntament de 
Rubí ha anunciat que ha 
presentat un recurs con-
tenciós contra l'assigna-
ció de funcions de cap de 
Recursos Humans a Ma-

ría Ascensión Díaz. El sin-
dicat ja va denunciar el 
mes de gener que aquest 
nomenament s'havia fet 
de manera irregular, el 
mateix dia que ho va fer 
l'AUP; i les reaccions per 
part de la resta de grups 
municipals no es van fer 
esperar, així com la res-
posta per part de l'Ajun-
tament.

Les eleccions a les 
administracions públiques 
aquest mes d’abril tornen 
a donar a la CGT una 
presència important als 
diferents comitès. 

Ajuntament de Reus

CCOO: 11

CGT: 6

APTAR: 6

CSIF: 2

ASPML: 1

ADEF: 1

Ajuntament de
 Tarragona

Intersindical-CsC 6

UGT: 3

USOC: 3

Asemit: 3

CSIF: 3

SPL-CME: 1

Diputació de Barcelona

CCOO: 10

UGT: 9

Intersindical-CsC: 6

CGT: 4

Tal  com van anunciar 
la  planti l la  la  vaga co-
mençava a les 12 del 
vespre de diumenge a 
di l luns,  cosa que havia 
d’afectar la  impressió 
dels  dos diaris  en una 
jornada tan important 
com és la que es publi-
quen els  resultats de 
les eleccions al  Parla-
ment Espanyol.  Grupo 

16 de maig vaga a l’ensenyament

El personal investigador de les 
universitats es mobilitza

Zeta,  però,  vulnerant 
de forma evident el 
dret  de vaga de la seva 
planti l la,  va desviar  la 
producció dels  diaris 
a plantes d’ impressió 
al ienes al  grup em-
presarial .  Els  treballa-
dors i  treballadores de 
la impremta anuncien 
que les mobil itzacions 
continuaran.

Mobilitzacions dels treballadors de la 
impremta de El Periódico

La CGT presenta una demanda al contenciós 
administratiu pel nomenament de la cap de 

Recursos Humans

Eleccions sindicals a 
les administracions 

públiques

La CGT aconsegueix ser la 
primera força al Bingo de Salou 
el ̀ primer cop que es presenta a 
les eleccions. 

UGT - >   8 Vots

CGT - >  10 Vots

Eleccions al 
Bingo de Salou

La CGT continua amb 
l’hegemonia a Contact 
Center.

Victòria absoluta de CGT a MST Healthcare

M i t j a n ç a n t  u n  m a -
n i f e s t ,  e l s  t r e b a l l a -
d o r s  i  t r e b a l l a d o r e s 
d e  l e s  b i b l i o t e q u e s 
p ú b l i q u e s  d e  B a r -
c e l o n a  d e n u n c i -
e n  l ’ e m p i t j o r a m e n t 
d ’ a q u e s t  s e r v e i  p ú -
b l i c .  E l  C o n s o r c i 
d i l a t a  e n  e l  t e m p s 
l ’ a p l i c a c i ó  d e l  c o n -
v e n i  d e l  2 0 1 8 ,  e l  q u e 
c o m p o r t a  l a  d e g r a -
d a c i ó  d e  l e s  c o n d i -
c i o n s  l a b o r a l s  d e l s 
i  l e s  t r e b a l l a d o r e s . 
L e s  d o t a c i o n s  d e 
p e r s o n a l  c o n t i n u -
e n  s e n t  i n s u f i c i e n t s 
i  e l s  q u e  h i  t r e b a -
l l e n  c o n t i n u e n  i n -
d e f e n s o s  d a v a n t  l e s 
a g r e s s i o n s ,  e l s  f u r t s 

i  l ’ a s s e t j a m e n t  p e r 
p a r t  d e l s  u s u a r i s . 
D e n u n c i e n  t a m b é 
l a  s i t u a c i ó  d e l  s e r -
v e i  p ú b l i c ,  a m b  u n s 
e q u i p a m e n t s  d e f i -
c i e n t s  i  u n e s  p o l í t i -
q u e s  b i b l i o t e c à r i e s 
i n e x i s t e n t s .  E n t r e 
l e s  s e v e s  d e m a n d e s 
d e s t a q u e n  l a  i m p l e -
m e n t a c i ó  d e  c o n d i c i -
o n s  l a b o r a l s  d ’ a c o r d 
a m b  e l s  e s t u d i s  d e 
r i s c o s  p s i c o s o c i a l s , 
l a  t r a n s p a r è n c i a  i 
l a  p a r t i c i p a c i ó  d e l s 
t r e b a l l a d o r s  o  l a  i m -
p l e m e n t a c i ó  d ’ u n 
p l a  r e a l  p e r  m a n t e -
n i r  l e s  b i b l i o t e q u e s 
a m b  e q u i p a m e n t s 
q u e  f u n c i o n i n .

El Comitè d’Empresa del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona 

denuncia la situació a les biblioteques públiques

Aconseguint els 3 
delegats a les eleccions 
sindicals. 

Finalment, la vaga “pan-
tomima” convocada per 
CCOO i UGT a l’empresa 
SMATSA (neteja viària de 
Sabadell) ha estat descon-
vocada. Aquesta vaga, a la 
qual la CGT s’hi va oposar 
des del primer moment, 
havia estat convocada 
a esquenes del Comitè 
d’Empresa i de la plantilla. 
Aquesta vaga, orquestrada 

per participar de la cam-
panya electoral de PSC, 
PP i de l’actual oposició a 
l’ajuntament, va ser refren-
dada únicament pel 10% 
de la plantilla, cercant la 
confrontació de la plantilla 
contra la municipalització 
del servei de neteja. Altre 
cop, les cúpules sindicals, 
s’han quedat soles davant 
les treballadores. 

Desconvocada la vaga a SMATSA
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El passat 21 de març vaig rebre una notificació 
del jutjat penal de Sabadell. La jutgessa 
havia decidit arxivar la denúncia que SMATSA 
-empresa concessionària de la neteja de 
Sabadell- m’havia interposat per injúries, 
calúmnies i atac a l’honor. La denúncia no 
era pas una tonteria, una querella criminal 
en la qual se’m demanava no només que 
em retractés del que havia dit en un article 
d’opinió sinó, també, el pagament de 6.000€ 
en concepte de perjudicis. Aquesta va estar 
motivada per un article d’opinió que va sortir 
publicat a diversos mitjans de comunicació 
locals, en que expressava el meu punt 
de vista i el posicionament de la CGT de 
Sabadell entorn el conflicte que s’obria en 
aquell moment amb l’empresa de neteja de 
la ciutat. 

Aquelles setmanes l’ajuntament de 
Sabadell havia fet pública la seva voluntat 
d’intervenir l’empresa degut a tota una 
sèrie d’irregularitats i d’incompliments en el 
contracte. En resum, era el primer pas per a 
la municipalització del servei. I això ho sabia 
l’ajuntament, ho sabia l’empresa i ho sabia la 
plantilla. La cosa està en que la CGT havíem 
estat l’únic sindicat que havíem defensat 
precisament això, que els serveis públics 
siguin públics. Aquest posicionament va ser 
criticat per la direcció de l’empresa, que va 
aprofitar la situació per crear una aliança 
amb CCOO i UGT per “eliminar” la CGT dins 
l’empresa. I ho poso entre cometes perquè 
realment van utilitzar aquesta paraula. 

L’objectiu que tenia l’article que vaig publicar, 
quan encara era Secretari General de la CGT de 
Sabadell, tenia diversos objectius. El primer, 
denunciar les pràctiques mafioses i antiobreres 
que la direcció de l’empresa porta duent a terme 
durant anys i a les quals hem estat l’únic sindicat, 
la CGT, que les hem combatut. El segon objectiu, 
lligat al primer, era precisament evidenciar i 
denunciar la política d’enxufisme i amiguisme 
que CCOO i UGT practiquen a l’empresa. 
Finalment, també mostrar i explicitar la posició 
que la CGT havíem pres, que no era altra que 
apostar per la municipalització del servei, 
no sense recalcar que a qualsevol atac a les 
condicions laborals dels i les treballadores ens 
tindrien de cara, ja fos l’empresa, l’ajuntament 
o el Papa de Roma. 

L’article doncs no va passar desapercebut i, 
pel que sembla, va ofendre bastant al senyor 
Eugenio, directiu de l’empresa i imputat al 
cas Mercuri i la trama Pokémon, dues trames 
de corrupció que actualment estan sent 
investigades. També va ofendre les direccions 
de CCOO i UGT del Vallès Occidental, que em 
van titllar de mentider, sense, clar, explicitar 
quines eren les “mentides” que deia. També 
van dedicar-se a amenaçar els companys de 
la secció sindical de CGT a SMATSA, amenaces 
que van anar acompanyades de “bulos”, 
rumors i mentides que es van dedicar a 
escampar per l’empresa, com per exemple 
que la CGT érem l’ajuntament i algunes 
tonteries per l’estil. 

Denúncies, renúncies 
i conflictes

A la declaració davant la jutgessa, òbviament, 
no només no em vaig retractar si no que 
vaig refermar el que havia dit a l’article, 
aportant, a més, proves documentals del 
que deia. No m’ho vaig prendre com una 
qüestió personal, suposo que l’empresa el 
que pretenia era estendre la por no només 
a mi, sinó sobretot a la secció sindical de la 
CGT. És a dir, no tenia altra forma d’atacar 
l’acció sindical dels meus companys que a 
través de mi. 

La gestió de la denúncia però, no va ser 
del tot fàcil.  Vaig rebre el suport i  la 
solidaritat de multitud de companys, els 
primers, els companys del sindicat de 
neteja, acompanyant-me en tot moment 
als jutjats,  denunciant públicament aquest 
cas de persecució, etc.  També d’altres ens 
sindicals d’arreu de Catalunya, i  d’altres 
organitzacions de Sabadell.  Però altres 
companys, més propers orgànicament, 
em van recriminar la meva actitud, en el 
sentit de que no podia anar dient el  que em 
venia de gust,  o que havia de mesurar les 
meves paraules perquè em podien portar 
problemes, com el que suposadament 
tenia amb la denúncia que m’havien posat. 
De fet ,  algunes recomanacions que vaig 
rebre van anar en la l ínia de retractar-me 
davant la jutgessa. Òbviament, no vaig fer 
cas, doncs no havia dit cap mentida. Es va 
plantejar fins i  tot una “recol·lecta” per a 
poder pagar la multa que m’interposarien, 
al  que em vaig negar rotundament. No 
només jo, sinó qualsevol ens de la CGT, 
pagaria un cèntim en concepte de multa 
a una empresa de lladres i  que ens havien 
declarat la guerra a la CGT. 

Per bé o per mal,  la jutgessa va decidir 
arxivar la denúncia perquè no hi veia indicis 
de delicte. Segons el seu auto, m’empara 
el desenvolupament del càrrec sindical 
que ocupava, doncs tenia tot el  dret a fer 
les consideracions i  crítiques que estimés 
necessàries, més quan existia –i  existeix– un 
conflicte laboral entre l’empresa i  el  nostre 
sindicat.  I  tampoc veia delicte, aportant 
nombrosa jurisprudència en relació a la 
l l ibertat d’expressió, una victòria en els 
temps que corren, tot i  que no s’ha volgut 
rentabilitzar per part del meu sindicat. 

Tot i  que l ’auto encara no és ferm (l ’empresa 
encara té marge per recórrer) ,  penso que 
hem d’aprendre quelcom d’aquest procés. 
D’una banda,  l ’empresa,  o la  patronal, 
o en definit iva els  nostres enemics, 
buscaran totes les formes possibles per 
intentar debil itar-nos,  ja  sigui  assetjant 
els  nostres delegats i  af i l iats  o denunciant 
a qui  aixeca la veu contra el ls.  D’altra 
banda,  ens hem acostumat potser massa a 
estar  dintre de la seva l lei  i  a  alguns f ins i 
tot  els  hi  espanta quan es transgredeixen 
aquestes l leis  fetes a mida.  No hem 
d’oblidar mai  que és només mitjançant el 
confl icte i  la  confrontació que avancem 
com a organització.  I  com a classe. 

Manuel Quesada

Afiliat al Sindicat d’Activitats Diverses de Sabadell

És només 
mitjançant el 
conflicte i la 
confrontació 
que avancem 

com a 
organització.

I com a classe

Quan analitzem la realitat a través de les teories, en 
aquest cas l’anarquisme, es corre el risc de que la 
realitat no encaixi amb el nostre puzle doctrinari de 
l’anarquista ideal. Sembla que alguns obliden que al 
terreny de les teories hi ha una fase empírica, a par-
tir de l’observació i la reflexió de la realitat i una fase 
filosòfica i racionalista. No obstant, alguns continu-
en insistint en mantenir un excés de racionalització 
llibertària, amb tota la seva saviesa d’anys de teorit-
zació i reflexió sobre el que altres han experimentat 
i escrit analitzant la realitat que els hi va tocar viure, 
a l’hora d’analitzar el que avui està passant a nivell 
social, polític, al carrer, als barris i als centres de tre-
ball, en això que per aquí anomenem Catalunya. 

D’aquests experts en ideals de tots, hem après últi-
mament, per exemple, que la proximitat és un factor 
determinant per l’opressió de classe. A Estat gran, 
opressió gran; a Estat petit, en aquest cas català, 
opressió més gran. Per tant, des de l’anarquisme in-
volucrar-se en la lluita independentista a Catalunya, 

La GOLOSS TRUDA 
en el “procés” II

a més de ser antinatural a la pròpia teoria llibertà-
ria, no serveix per res. Atenció navegants. Ara bé, el 
que no s’explica és la raó per la qual la classe diri-
gent catalana, molt propera i sempre predisposada 
a defensar els seus privilegis cada cop que s’ha vist 
desbordada pel moviment obrer (afortunadament 
llibertari... pel fet diferenciat català), per la revolució 
social, ha necessitat tirar del Primo de Zumosol de 
l’Estat espanyol. Bé, que cadascú pensi el que vul-
gui, però per nosaltres en nom de l’anarquisme no 
parla ningú, per molt doctor que sigui en les seves 
teories i inepte en la seva pràctica.

No és senzill tenir una posició clara en aquestes cir-
cumstàncies. La CGT no pot inhibir-se en aquesta 
lluita però tampoc podem quedar enredats en el 
joc del politiqueig electoralista i manipulador al que 
se’ns pretén arrossegar cada cop que es demana. No 
s’ha de ser molt enginyós per acusar d’ingenuïtat als 
que creuen que amb el procés independentista i la 
República Catalana es construirà la Revolució Social 
i llibertària de juliol del 36. En canvi, als que juguen 
aquesta partida a tot o res amb les cartes marcades 
per principis inamovibles, no trobant ni una sola raó 
per donar suport o almenys col·laborar de forma cir-
cumstancial amb l’independentisme antisistema, 
més que ingenus, diríem que superen la candidesa 
volteriana. 

Hem de ser conscients que els intents de control i 
manipulació política del malestar social a Catalu-
nya, de canalitzar i dirigir la lluita de la classe treba-
lladora, per part del catalanisme conservador no és 
res nou.  Podríem dir que s’han donat al llarg de la 
nostra història més recent diferents formes de fer-ho 
i que, sense pretendre ser reduccionista, es podria 
parlar de la “via Cambó”, col·laboracionisme amb 
les dretes espanyoles, quan la qüestió social a Ca-
talunya es posa lletja, per dir-ho d’alguna manera. 
I la “via Macià”, ruptura amb l’stablishment polític 
espanyol de forma unilateral, però, alhora, de forma 
previnguda per no acabar arrossegat pel somni de 
la Revolució Social. O sigui que l’independentisme 
progressista de l’esquerra anticapitalista i la lluita 
de la Goloss Truda (la veu del poble) en aquest país 
(molts militant en l’anarcosindicalisme) sempre ha 
tingut dos enemics comuns: la classe dominant es-
panyola i la seva homòloga a Catalunya. 

Això no és res nou pels que militem a les diferents 
trinxeres contra el capitalisme, com també ho és el 
tenir clar que els moviments socials subvencionats 
com l’ANC o Òmnium juguen un paper important 
per a disciplinar i controlar la protesta popular per 
a que no derivi en un conflicte entre classes soci-
als antagòniques. Amb aquesta lògica, les classes 
mitges com a identitat social i política venen a ser 
el Messi dels canvis socials a les nostres societats 
democràtiques i liberals, per tant, no és estrany que 
estiguin dirigint un procés polític com el català cap a 
la recerca de la República d’Ítaca. 

En aquesta conjuntura, el tema nacional sembla 
que pretén ser el Loctite que unifiqui i agrupi tot 
l’esforç de dissidència social i laboral. Com estem 
veient als últims resultats de les eleccions sindicals 
de la Intersindical a les Administracions Públiques 
(inter-sindic. gen.cat): de la lluita de classes passem 
al discurs nacional de ruptura amb les espanyes. 
Per tant, al discurs conformista que des de fa alguns 
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anys reprodueixen alguns mitjans de l’stablishment 
polític econòmic de que el sindicalisme està en crisi, 
ara s’hauria d’afegir: els sindicats, sobretot els com-
batius com la CGT que no renunciem a la lluita de 
classes, tampoc funcionen, han quedat sobrepassat 
pels temps, ara sembla que l’única cosa vàlida és el 
suport al nou sindicalisme groc que pretén dirigir la 
lluita laboral i el conflicte social cap al terreny mort 
de les institucions. 

Retallades i repressió, aquesta és l’autèntic full de 
ruta del nacionalisme català que avui pretén suplan-
tar a l’independentisme compromès amb la lluita 
anticapitalista i antifeixista. Hem viscut moments 
èpics en aquest sentit, dignes de ser explicats en una 
altra Història Universal de la Infàmia,  on quan el na-
cional/indepe Felip Puig llença la seva actualitzada 
campanya “Delateu” contra els que participarem a 
la vaga general contra les retallades del 2012 –actu-
alitzada perquè es basa en una altra vaca sagrada 
del nacionalisme català, Prat de la Riba, que dugué 
a terme la mateixa campanya contra els sindicalis-
tes i anarquistes que participaren a la revolució de 
juliol del 1909-. En fi, controlem la ira. Tot això és tan 
evident que cansa ja haver de repetir-ho una i una 
altra vegada. Però no ho oblidem, per a que no ho 
oblidi ningú. 

Dit tot això, s’ha de pensar en el que pretenem amb 
els nostres principis ideològics i el que realment 
fem al nostre dia a dia. En el tema del dret a l’auto-
determinació dels pobles, si ens autodefinim com a 
federalistes haurem de pensar i actuar com a tal. El 
nostre federalisme té a veure més amb el federalis-
me de Pi i Margall que no pas amb la pamplinada 
centralista de l’estat de les autonomies socialdemò-
crata, per tant hem de defensar el dret dels individus 
a federar-se lliurement per a construir institucions 
municipals que a l’hora es federen per construir na-
cions “naturals”, no Estats. Defensem, per tant, un 
model federal lliure, que com en les nostres relaci-
ons personals, es basa tant en el dret a unir-se per 
mutu acord, com en el dret de separar-se unilateral-
ment. És a dir, si ens definim com a federalistes, això 
implica inequívocament que estem pel dret d’auto-
determinació de comunitats i pobles, així com per 
defensar les decisions que aquests, lliurement, pu-
guin assumir amb el dret de separació, d’unió i de 
secessió entre ells. És per tot això que hem de donar 
suport a tot intent de ruptura amb el règim del 78, 
que no és més que una rèmora d’un Estat que fun-
ciona com una institució essencialment tòxica com 
un conglomerat d’interessos que pretenen establir 
opressions polítiques de classe i de nació. 

El cóm traduir tota aquesta matraca d’ideals a la re-
alitat és la qüestió. Entre totes haurem de decidir-ho 
i només ens servirà allò que puguem crear nosaltres 
mateixes, i mentrestant s’ha de mantenir la dissi-
dència als centres de treball, als barris, als carrers 
i allà on es lluiti contra aquesta societat capitalista. 

I com que crec que el nostre independentisme res-
pon més a una qüestió ideològica que a una qüestió 
d’identitat, podem confluir sense problemes en les 
lluites socials i polítiques amb gent que s’autodeno-
mina independentista i anticapitalista. Ens uneix un 
mateix objectiu: acabar amb un sistema i un Estat 
repressor i punt. Som la Goloss Truda del Procés, i 
no els únics. 
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Àlex Tisminetzky

Advocat de Col·lectiu Ronda

Anàlisi jurídic de la reforma
de la Jubilació Parcial

Què és la Jubilació Parcial?

És una possibilitat de jubilació anticipada molt beneficiosa pel 
treballador. En resum hi ha un treballador jubilat parcialment (en 
un % determinat) que treballa encara parcialment a l’empresa 
(entre la jubilació parcial i  la prestació de serveis a l’empresa 
parcial ha de sumar el 100%), i  a canvi, l’empresa  contracta un 
treballador jove (anomenat «rellevista»)

És una mesura de promoció de l’ocupació de treballadors joves, i 
dóna la possibilitat de jubilació anticipada sense cap penalitza-
ció a treballadors a punt de jubilar-se (especialment interessant 
o utilitzada en feines «dures», com cadenes de muntatge auto-
mobilístiques, fundicions, conductors de metro o bus de TMB,...).

Per tant, la jubilació és molt beneficiosa pel treballador que es 
jubila (percebrà la pensió sense cap penalització per jubilar-se 
anticipadament), per l’empresa (pot incorporar personal jove que 
substitueix als més grans fins i tot estalviant) i  pel «rellevista» 
(treballador jove que s’incorpora a l’empresa amb possibilitats 
de permanència).

Les crítiques li venen de part de les polítiques neoliberals de re-
ducció de la despesa en pensions, i  de les darreres reformes le-
gals que intenten evitar les jubilacions anticipades.

Com és la jubilació parcial anterior a la llei de 2011?

Els requisits  d’accés a la  jubilació parcial  anteriors a 2011 són 
els  següents:  es pot accedir  a  partir  dels  61 anys,  tenint  6  anys 
d’antiguitat  a l ’empresa,  i  amb 30 anys de cotització efectiva. 
I  possibil itava una Jubilació Parcial  f ins a un màxim del  75%, 
amb un manteniment de la feina a l ’empresa del  25% (es per-
cep el  75% de l ’ INSS com a jubilació,  i  es  treballa només un 
25% de la jornada).

Com és la jubilació parcial actual?

Els requisits s’han endurit molt en diferents reformes legals, i  les 
principals retallades és que s’augmenta l'edat d’accés a la Jubi-
lació Parcial de 61 a 63 anys (amb una transitòria molt llarga, fins 
2027),  es requereixen ara 33 anys de cotització efectiva i sobretot 
es donen dos elements que la fan molt difícil:

>> La jubilació parcial és molt inferior, només entre el 25% i el 
50% (i 75% si el rellevista està a jornada complerta)

>> I l'empresa cotitzarà al 100% dels dos treballadors (tant 
del jubilat com del rellevista, en un augment transitori), fent 
molt cara aquesta opció per a l’empresa (cal recordar que, si 
no es diu per Conveni Col·lectiu el contrari, no es pot obligar a 
l’empresa a fer una Jubilació Parcial, ha d’haver acord tant de 
l’empresari com del treballador).

Per tant, la Jubilació Parcial actual és molt més restrictiva i difícil 
d’aplicar.

Des de 2011 a 2019 com se sabia quina Jubilació Parcial aplicar?

Des de 2011 a 2019 va existir un col·lectiu de treballadors que 
es podien acollir a la Jubilació Parcial amb la normativa ante-
rior a 2011, són les persones que es van acollir a plans de jubila-
ció parcial «recollits en Convenis Col·lectius o acords col·lectius 
d’empresa» anteriors a abril de 2013, i  es requeria alhora que els 
treballadors estiguessin a una llista annexa a aquest acord d’em-
presa.

Però aquesta possibilitat tenia una data límit, 1 de gener de 2019, 
per tant ja no s’aplica actualment, i  tots aquests treballadors ja 
no poden accedir a la Jubilació Parcial amb la normativa anterior, 
i  ho hauran de fer amb la normativa nova.

A qui se li aplica la reforma de la Jubilació Parcial pel Real De-
creto-ley 20/2018?

El  Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, determina de for-
ma literal al seu article 1 (únic que modifica la Jubilació Parcial) 
el següent text:

«6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de 
jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de 
relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
27/2011, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, 
siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguien-
tes requisitos:

a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación par-
cial realice directamente funciones que requieran esfuerzo fí-
sico o alto grado de atención en tareas de fabricación, elabo-
ración o transformación, así como en las de montaje, puesta 
en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializa-
dos de maquinaria y equipo industrial en empresas clasifica-
das como industria manufacturera.»

Per tant, el que fa aquest nou Real Decret és permetre que un col-
lectiu molt concret de treballadors es pugui jubilar parcialment 
amb la normativa anterior a 2011 afegint un nou apartat, el 6è, 
a la a la disposició transitòria quarta del texto refundido de la 
LGSS, Real Decreto Legislativo 8/2015.

Per tant, el nou RD no revoca les anteriors normatives, sinó que 
inclou un nou apartat i una nova possibilitat de jubilar-se de for-
ma parcial amb la normativa anterior a la llei 27/2011, i per tant 
amb unes condicions molt més positives. La pròpia Ministra de 
Treball, al presentar la norma, reconeix que sense aquesta «am-
pliació» de la Jubilació Parcial, «quedaría prácticamente extin-
guido en menos de un mes», al arribar al gener de 2019.

Però aquesta nova norma és alhora molt restrictiva (sobretot 
respecte a quins col·lectius de treballadors se’ls aplica), malgrat 
allargar la Jubilació Parcial amb les condicions anteriors a 2011 
fins 2023

La norma deixa ben clar que, a més d’altres requisits (antiguitat 
de 6 mesos, 70% de contractes indefinits a l’empresa,...) només 
s’aplica a «empresas clasificadas como industria manufacturera», 
definides com 

“aquella que se dedica exclusivamente a la transformación de 
la materia prima en bienes finales de consumo, listos para su 
comercialización directa o a través de distribuidores que los 
aproximan a sus diversos públicos de destino”

Per tant, no s’aplica a tots els treballadors, sinó única i exclusi-
vament als treballadors de la indústria manufacturera (no afecta 
per tant a conductors de bus o metro, jardiners o altres indústri-
es), i  dins d’aquesta única indústria afectada, aquell treballador 
que «realice directamente funciones que requieran esfuerzo físico 
o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o 
transformación, así como en las de montaje, puesta en funciona-
miento, mantenimiento y reparación especializados de maquina-
ria y equipo industrial».

Què és una indústria manufacturera?

El terme «indústria manufacturera» és difícil de precisar, i  de ben 
segur que portarà debats, però l’INSS l’està interpretant segons 
el grup C de la CNAE 2009, que inclou, entre d’altres:

 «industria de la alimentación, Fabricación de bebidas, Indus-
tria del tabaco, Industria textil, Confección de prendas de ves-
tir, Industria del cuero y del calzado, Industria de la madera y 
del corcho, excepto muebles; cestería y espartería, Industria 
del papel, Artes gráficas y reproducción de soportes grabados, 
Coquerías y refino de petróleo, Industria química, Fabrica-
ción de productos farmacéuticos, Fabricación de productos de 
caucho y plásticos, Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos, Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones, Fabricación de elementos metálicos 
para la construcción, Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos, Fabricación de material y equipo eléc-
trico, Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., Fabricación 
de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Fabrica-
ción de otro material de transporte, Fabricación de muebles, 
Otras industrias manufactureras, Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo»

Cal fer un llistat dels treballadors que s’acullin a la Jubilació 
Parcial segons el Real Decreto-ley 20/2018, com es va haver de 
fer en les anteriors reformes de 2011 i 2013?

La nova norma no estableix cap obligació ni mecanisme de creació 
de llistes de treballadors afectats, i  no deroga l’anterior norma. 
Per tant, els treballadors que estaven recollits les anomenades 
«llistes» per tenir dret a la Jubilació Parcial amb l’anterior nor-
mativa ja no poden jubilar-se amb l’anterior normativa, atenent a 
que tenia el límit de l’1 de gener de 2019.

Els treballadors de les indústries manufactureres que compleixin 
els requisits estaran afectats pel RDL sense cap necessitat d’estar 
apuntats a cap llistat aportat a l’INSS, com es va requerir al 2011 
i al 2013.    

En els darrers mesos s’han multiplicat els dubtes de les seccions sindicals referents a com s’aplica 
i fins on arriba la reforma de la  Jubilació Parcial que regula el Real Decreto-ley 20/2018, del passat 
7 de desembre. Amb aquest breu text intento aclarir que significa aquesta nova norma.
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Bon dia Ermen

Bon dia. 

Professor de prehistòria a la 
universitat, pare i  militant. 
Com a arqueòleg, quines evi-
dències de treball comunitari 
i  cooperatiu has trobat i  fins 
quan es remunten? Trobes algu-
na relació amb el model social 
que voldríem anar assolint?

A través de l’arqueologia vei-
em com el treball  comunitari 
i  cooperatiu és constant al l la-
rg de la història. El  que no és 
tant habitual,  són les evidèn-
cies de l’existència d’explotac-
ió i  d’opressió política. De fet , 
l ’existència de l’Estat i  de les 
desigualtats de classe són molt 
recents en la història de la hu-
manitat.  El  que ara veiem com 
inherent a la nostra naturalesa 
és, de fet ,  una anècdota en els 
prop de 2 milions d’anys que té 
la humanitat.  A ningú se’ns es-
capa que el futur no serà una 
tornada enrere en el temps: com 
a humans hem innovat, hem 
aprés coses, per bé i  per mal. 
Però això no treu que no pu-
guem aspirar a construir un fu-
tur en ll ibertat i  sense explotac-
ió. De fet ,  durant la majoria de 
la nostra existència les i  els hu-
manes hem viscut així.

Et vas formar com a militant al 
moviment okupa de Terrassa, en 
uns moments, a més, en que el 
moviment d'okupació era pràcti-
cament l'únic moviment social que 
plantejava una confrontació direc-
ta contra el capital. Quines creus 
que són les lliçons, mancances i 
límits d'aquesta formació?

Això donaria per a tota una entre-
vista i encara ens faltaria temps. 
Així, molt ràpidament, crec que 
el moviment okupa de finals dels 
1990’s va tenir tres grans encerts. 
El primer, identificar que el valor 
d’ús de les coses, el poder-les fer 
servir per allò que es van fer, està 
per sobre del seu valor de canvi en 
el mercat capitalista. És a dir, prior-
itzar donar una utilitat a un edifici 
que el dret del seu propietari a fer-
lo servir per a especular i pel seu 
lucre privat. El segon, evidenciar 
que la (falsa)”democràcia” sorgi-
da de la Transició era una fal·làcia, 
que no ens creiem ni la seva cul-
tura del consens, ni seus proced-
iments institucionals ni les seves 
lleis. Okupàvem, ho fèiem sabent 
que era il·legal i ho reivindicàvem 
amb orgull, perquè per davant de la 
propietat privada i les lleis hi havia 
el dret a construir usos col·lectius 
dels edificis. El tercer, teníem molt 
clar que sota la fal·làcia de la “de-
mocràcia” hi havia un conflicte, en-
tre rics i pobres, entre explotadors 

i explotades, etc. Aquest conflicte 
el posàvem sobre la taula quan 
okupàvem i ens hi posicionàvem 
de la mateixa forma que ho feien 
els polítics, jutges, immobiliàries i 
policies quan ens desallotjaven. As-
sumíem que en un conflicte, quan 
t’agredeixen, respons. D’aquí allò 
de “desalojos son disturbios”. I ho 
defensàvem amb el cap ben alt. De 
mancances i limitacions també n’hi 
va haver. La repressió sovint ens va 
acabar marcant l’agenda i va difi-
cultar els intents que vam fer d’ar-
ribar a sectors socials més amplis. 
Molt poques vegades vam acon-
seguir trencar aquest cercle.

Canviem de terç. Vas ser escollit 
Secretari General per segon cop al 
Congrés d'Igualada de l'octubre 
de 2018, com a part d'un Secre-
tariat Permanent que renovà les 
energies. Com veus l'organització 
després d'aquest congrés i el seu 
potencial de catalitzador pel canvi 
social a Catalunya?

Més enllà de congressos, i fins i tot 
de la CGT, el sindicalisme actual-
ment ens trobem en una disjuntiva. 
Col·lectivament hem de triar entre 
el manteniment de les organitza-
cions tal com són, sense renunciar 
a les seves essències, i l’enfortir 
les organitzacions com a eines de 
lluita. Així enunciada, és fàcil es-

tar d’acord amb les dues opcions 
d’aquesta dicotomia. La CGT som 
una organització anarcosindicalis-
ta. Això vol dir que som de classe, 
autònoms als poders i organitza-
cions polítiques, que defensem 
l’acció directa per incidir en el con-
flicte amb el capital i l’estat, que 
som assemblearis, etc. Ara bé, en 
un context en que les relacions lab-
orals canvien, és inevitable veure 
que si realment volem ser això que 
diem que som, ens hem de replant-
ejar aspectes organitzatius que es 
van dissenyar en un context molt 
diferent. Ara, la majoria de la gent 
jove (i una part de la no tant jove) 
te feines precàries, amb una nul·la 
expectativa de jubilar-se al lloc on 
treballen actualment. En conse-
qüència, formes d’organització que 
es van definir en una època en que 
era habitual que un treballador/a 
estigués 20 o 30 anys a la mateixa 
empresa ara són molt poc útils com 
a eina de lluita per qui viu en aques-
ta precarietat laboral. O quan parts 
importants de les treballadores i 
treballadors d’un centre productiu 
estan externalitzades en diferents 
empreses i convenis. El debat so-
bre aquesta problemàtica, si no 
es planteja explícitament i sense 
pors, pot acabar portant a una con-
frontació entre qui com a aspiració 
central té el garantir la continuïtat 
de l’organització tal i com és avui 
en dia i qui considera que és im-

prescindible llegir bé el present i, 
sense tabús, actualitzar les formes 
de lluita i d’organitzar-nos. Crec 
que tot i que hi era implícit, en el 
Congrés d’Igualada de 2018 no vam 
ser capaces d’afrontar obertament 
aquesta reflexió. Hem criticat molt 
que el “Procés” ha col·lapsat molts 
espais de debat social i, en certa 
mesura, en aquell congrés va servir 
d’excusa per no abordar altres dis-
cussions més centrals pel sindical-
isme, com la que acabo de plante-
jar.

I com veus actualment el panora-
ma sindical català? Que té a apor-
tar la CGT de Catalunya a aquesta 
situació?

El panorama sindical català va 
canviant, amb ritmes diferents se-
gons el sector. Després de la vaga 
del 3-O del 2017 el sobiranisme 
va començar a mirar cap el món 
del treball. Fins aleshores havia 
prescindit de les organitzacions 
de treballadors. Com a planteja-
ment interclassista no els inter-
essaven gens. No obstant, recent-
ment han vist el potencial que té 
poder controlar aquest espai de 
mobilització. I això s’ha traduït 
en aposta de l’ANC, TV3, etc. per 
promoure el “sindicalisme re-
publicà” de la Intersindical CSC. 
Es tracta d’una opció transversal 
que ha entrat amb força en deter-

minats sectors de l’administració 
pública però que ho tindrà més 
complicat per estendre’s a molts 
àmbits del sector privat. Aquí el 
predomini “electoral” de CCOO i 
UGT continua sent fort i potser 
nosaltres experimentem un cert 
fre al creixement dels darrers 
anys que en algun moment ens 
portarà a reflexionar sobre si hi 
ha un topall per a nosaltres a les 
eleccions sindicals. Però bé, més 
enllà d’això, la CGT té molt recor-
regut per endavant si sabem lle-
gir els temps que corren. Per una 
banda, segurament som el sind-
icat més present en els conflict-
es laborals a Catalunya. Gairebé 
podem dir que, a diferència de 
l’àmbit electoral, som “major-
itaris” en l’acció i la lluita. Per 
l’altra, a molts llocs estem ten-
int una capacitat considerable 
d’obrir-nos als sectors socials 
més precaritzats i a defugir del 
sindicalisme només de comitès i 
sectors, territorialitzant la nostra 
activitat. En definitiva, en l’àmbit 
institucional del “sindicalisme” 
hi ha una irrupció del sobiran-
isme en alguns espais mentre, en 
paral·lel, nosaltres consolidem la 
nostra presència en els conflict-
es i comencem a experimentar 
noves formes d’acció sindical, on 
la relació recíproca i de suport 
mutu amb moviments socials és 
un aspecte clau.

Així doncs, està el món llibertari 
preparat per adaptar-se i fer front 
a les noves situacions de precari-
etat laboral i repressió?

El món llibertari és molt divers. Em 
consta que els debats més o menys 
explícits que hi ha dins de la CGT 
també hi són, amb les seves par-
ticularitats, a altres sindicats com 
ara la CNT. Això indica que dins de 
l’anarcosindicalisme hi ha una pre-
ocupació sincera per créixer i fer-ho 
fora de l’àmbit institucional de les 
relacions laboral, així com també 
de ser més útils del que ara som 
de cara a la lluita de la classe tre-
balladora. Per l’altre costat, diver-
sos espais llibertaris i anarquistes 
veuen els àmbits laborals com un 
espai de confrontació al poder i 
de lluita. Poc a poc cal anar teix-
int complicitats entre les diferents 
organitzacions, espais i tradicions 
anarquistes i llibertàries en aquest 
àmbit. El 3 d’octubre del 2017 ja ho 
vam intentar i s’ha vist clarament 
en la manifestació del 1r de maig a 
la tarda a Barcelona, on ens hi vam 
trobar unes 5.000 persones. Crec 
que cal seguir tirant per aquí, poc 
a poc però sense deixar de fer-ho. 
Caldrà assumir la nostra diversitat 
i que ningú té la recepta màgica de 
com fer-ho. De fet, aquest procés 
de construir espais de trobada va 
en paral·lel al debat necessari que 
hem de fer nosaltres, la CGT, per re-
visar i si cal adaptar al món actual 
la nostra forma de fer.  

27 i més. Com valores aquest 
procés judicial? Quina perspectiva 
teniu els i les represaliades?

Crec que de la sorpresa inicial per 
l’envergadura de l’envestida re-
pressiva, amb peticions penals 
d’entre 11 i 14 anys per persona, 
ara hem passat a normalitzar-ho 
dins de les nostres vides, tant a 
nivell individual com en els llocs 
on militem. Però això no ens ha de 
fer perdre de vista que és el pitjor 
cas de repressió de presó en molts 
anys contra una lluita estudiantil i 
sindical en defensa de la universi-
tat pública. Ni tampoc que haguem 
d’oblidar d’on venen les denúncies 
que ens han portat fins aquí: de su-
posats companys/es de treball a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), gent molt propera a l’antiga 
sociovergència i, una d’elles, fins 
i tot afiliada a CCOO. Poc a poc, el 
procediment va avançant i la pre-
visió és que en breu es tanqui la 
instrucció i ho passin tot al jutjat 
penal. En diverses ocasions jo ja 
he argumentat la meva resistència 
personal a ser part d’aquesta farsa 
i a fer front políticament a la re-
pressió, aquest cas inclòs. Crec que 
una bona part de les encausades, 
sinó totes, pensem de manera sim-
ilar.

Què podem fer nosaltres com a 
sindicat?

Entre d’altres coses aquest episodi 
repressiu és un atac directe a l’ac-
ció sindical, honesta i valenta de 

la CGT, en aquest cas a la UAB. La 
millor manera que podem respon-
dre com a organització és seguir 
promovent aquest sindicalisme en 
clau de conflicte, buscant punts de 
trobada amb els diferents actors 
i que no centri la base de la seva 
activitat en els comitès d’empre-
sa. Aquesta és la millor resposta 
antirrepressiva: si hem vingut a fer 
sindicalisme de lluita, fem sindi-
calisme de lluita. Hem d’evitar que 
la repressió ens marqui el pas, tot 
i que és obvi que la gent represali-
ada necessitem la solidaritat del 
sindicat.

Ets historiador, t'hem de pregun-
tar. Perquè és important la història 
i la memòria col·lectiva?

La memòria col·lectiva és el 
reconeixement que nosaltres fem 
de la nostra pròpia història. És un 
patrimoni immaterial que tenim 
com a classe, de la mateixa mane-
ra que la burgesia té la seva pròpia 
memòria (i ens la intenten imposar, 
com a “història objectiva” a toth-
om). La necessitem per reconèix-
er-nos a nosaltres mateixes, con-
struir-nos com a subjecte col·lectiu 
i actuar en conseqüència. Ara bé, 
reivindicar la història i la memòria 
no vol dir, en absolut, que en fem 
un fetitxe. En coneixement de la 
nostra història ha de servir-nos per 
analitzar la realitat present i decidir 
com hi intervenim.

La teva professió d'arqueòleg t'ha 
portat també a polititzar l'arque-
ologia. Has estat el responsable 
de diverses excavacions de foses 
comunes de la Guerra Civil, reivin-
dicant, a més, la seva obertura i 
la implicació popular en aquests 
processos. Explica'ns perquè veus 
important aquestes accions. 

L’exhumació de fosses comunes, 
i de la manera en que s’ha fet du-
rant molt temps, al marge de les 
institucions, ha permès una rea-
propiació col·lectiva d’una història 
que encara se’ns nega. La memòria 
de la Guerra Civil, el Franquisme i 
la Transició va ser construïda de 
forma molt acurada i premeditat 
després de la mort del dictador, 
com una pota més del Règim del 
78. Obrir fosses i fer-ho col·lec-
tivament està ajudant a trencar 
aquest monopoli de la memòria, 
a evidenciar el caràcter criminal i 
la naturalesa repressiva del fran-
quisme, a entendre com va funcio-
nar aquesta repressió, i desemmas-
carar la impunitat (re)construïda 
durant la Transició. Una impunitat 
que va comptar amb la complicitat, 
en aquell moment, d’ERC, PSOE i 
PCE. D’altra banda, també ajuda 
a trencar el mite que el 18 de jul-
iol del 1936 només hi va haver un 
alçament militar contra un govern 
“legítim”. També hi va haver altres 
conflictes, com el derivat d’una 
Revolució Social que naixia per 
canviar, d’arrel, el món. Però d’això 
en podem parlar un altre dia.

En un context 
en que les 
relacions 
laborals 

canvien (...)
ens hem de 
replantejar 
aspectes 

organitzatius 
que es van 

dissenyar en 
un context 

molt diferent

Ermengol
Gassiot
Entrem al Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Ens hem d’esperar perquè està atenen un alumne. 
A la porta, juntament amb cartells sobre arqueologia hi trobem 
també cartells que criden a la vaga, cartells antirepressius i 
retalls de diari. L’Ermengol Gassiot ens fa passar al seu despatx 
compartit, ple de papers, llibres i eines. Treballador i membre de 
la secció sindical de la CGT a la UAB, Secretari General de la CGT de 
Catalunya, “l’Ermen” és qui ens fa la primera pregunta a nosaltres, 
preocupant-se per com va el Catalunya.

"

"

Equip de Comunicació CGT Catalunya
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Algunes ponències presentades  i  aprovades en el 
Congrés de CGT Catalunya ja anaven per aquesta 
línea de reivindicació, com també algunes de les 
presentades  al congrés extraordinari de Merida 
, on per cert ,es va aprovar no afegir la paraula 
feminista a la convocatòria de la VAGA DEL 8M 
(incongruència o manca de visió feminista?) Fins i 
tot es van admetre ponències on es ridiculitzava la 
lluita de les dones.

Després de l'experiència a Mérida on algunes varem 
patir l'agressivitat patriarcal per part d’alguns 
companys i companyes, la trobada a Ruesta era 
molt necessària. I certament la trobada va ser molt 
enriquidora, fructífera i positiva. Ens vam dotar 
d’empoderament col·lectiu, energia, força i molta 
sororitat entre nosaltres.

I vam decidir continuar treballant plegades, amb 
la militància activa que ja estem exercint, des dels 
nostres sindicats i territoris. Perquè la revolució 
llibertària i feminista ha de combatre el patriarcat 
i el masclisme, començant pel nostres àmbits més 
propers i estimats. 

Creiem fermament que l’existència dins de CGT 
de dones feministes que impulsem des de baix el 
treball en els diferents sindicats per aconseguir 
una igualtat efectiva entre homes i dones, és un 
valor afegit per a l'organització, la unió del treball 
de totes les dones reforça la veu de l'organització 
en la lluita feminista, contra el patriarcat i contra el 
capitalisme.

Arran del Congrés extraordinari a Mèrida  per  
la  Vaga 8M , i tal com es van desenvolupar els 
debats i les discussions amb fortes discrepàncies 
, diferents dones, militants i afiliades a CGT  de 
tot l’estat espanyol, varem veure la necessitat de 
trobar-nos per debatre i treballar plegades per 
poder desenvolupar i elaborar una tasca comuna  
a tota l’organització a partir  dels nostres sindicats 
i territoris,  per assolir una igualtat real entre 
companyes i companys, i per fer efectiu un món 
sense distinció de gènere, i per aconseguir una 
educació feminista real
 
Com a dones afiliades, entenem que la CGT és 
un sindicat de base, en què les secretaries no hi 
són, i no haurien d'estar en cap cas, per sobre de 
cap afiliada i en què les bases decideixen i han 
de decidir com s'organitzen. Els nostres acords 
congressuals contemplen l'establiment de xarxes 
d'associació entre les dones. Per aquests motiu 
ens vam autoconvocar a una trobada de reflexió, 
debats i treball  i varem acordar que el millor lloc 
on anar, era aprofitar els espais que tenim com 
a CGT, i per tant vam triar Ruesta per la nostra 
trobada.
 
Com a dones anarquistes i feministes constatem 
que malgrat els avenços fets a la societat respecte 
al feminisme, dins de la nostra organització encara 
falta moltíssima feina a fer. Davant de tot això ens 
vam plantejar començar a treballar per aconseguir 
eliminar  les mancances que a continuació 
constatem.

social

Ja els acords del XV Congrés Confederal de 
Valladolid, celebrat el 2001, sota la rúbrica “4.8 
Mujeres en CGT” estableix que l'esperit de la 
creació de la Secretaria de la dona es basa, entre 
altres principis rectors en el de ”Dinamitzar la 
comunicació entre dones i les seves diferents 
experiències de vida, així com la participació i 
compromís de les dones amb el sindicat.”

“... Es necesario reivindicar el feminismo, como un 
discurso radical y anticapitalista, dentro de nuestra 
organización y desde ella, en las propuestas que 
lancemos de cara afuera y, sobretodo, en las 
vías de construcción de mundos distintos que 
buscamos(...)

La CGT ha de ser protagonista activa en 
la movilización de un feminismo de base 
anticapitalista, antimilitarista y antiautoritario”

Volem que el treball de les companyes militants 
actives i que estem coordinant-nos serveixi  perquè 
la lluita feminista sigui cada dia més forta i el nostre 
sindicat, sigui realment igualitari, on totes tinguem 
veu i presencia.
Seguirem lluitant per aconseguir reforçar el 
feminisme que ha de fer de la nostra una societat 
més lliure i més justa
 
Perquè tenim clar que juntes som més fortes

Trobada de dones de 
CGT a Ruesta

Dones de CGT Catalunya

Nova okupació de la 
PAHC Sabadell

El passat diumenge 28 d’abril, dia d’eleccions 
generals, la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell vam 
decidir fer ús, un cop més, de la nostra política 
basada en la col·lectivitat i el suport mutu. 
És per això que vam alliberar tres pisos en un 
mateix bloc propietat d’una entitat bancària, 
que anteriorment havien estat ocupades de 
manera conflictiva per una màfia.

Van ser algunes de les veïnes les que es van 
posar en contacte amb la Plataforma per 
explicar-nos la situació ja que eren conscients 
que les persones que pertanyem al col·lectiu 
de la PAHC assumim la responsabilitat d’una 
bona convivència veïnal i d’involucrar-nos amb 
la comunitat tot el que ens sigui possible. A 
més, sempre que hi ha una ocupació nostra, la 
finalitat és arribar a un acord amb la propietat 
perquè aquestes persones paguin un lloguer 
social per poder viure amb tranquil·litat fins 
que la seva situació millori.

Aquesta acció es va dur a terme gràcies a les 
més de cent persones que van ser-hi presents 
i és una conseqüència directa de la manca 
de solucions per part de les institucions, que 
no ofereixen ajuda a les persones que tenen 
una problemàtica greu i que veuen els seus 
drets vulnerats. És el cas, per exemple, de les 
persones que no tenen documents perquè 
no estan empadronades, però no és poden 
empadronar perquè no tenen documents. Tot 

això ens porta a un cercle infinit que, de no ser 
per la tasca cooperativa que fem a la PAHC, on 
donem les eines perquè la gent s’empoderi i 
lluiti pels seus casos, acabaria inevitablement 
amb desenes de persones al carrer o confinades 
i malvivint a pisos atapeïts.

En aquests tres habitatges s’han instal·lat un 
pare solter amb un menor, una mare amb dues 
menors més i dos joves sols. Totes aquestes 
persones han esgotat les vies burocràtiques 
i legals i s’han vist pràcticament obligades a 
ocupar perquè no tenen on anar: a Catalunya 
hi han gairebé mig milió de pisos buits i 2.000 
sol·licituds d’emergència habitacional.

I és que des de fa vuit anys venim denunciant 
la situació, cada cop més crítica i exigim que es 
prenguin mesures per frenar la precarietat que 
ens trobem en matèria d’habitatge; no pot ser 
que es segueixi mercantilitzant un dret bàsic 
com és l’habitatge i segueixi havent persones 
desemparades a les quals se’ls hi nega l’accés 
a un sostre.

Per això, la PAHC Sabadell continuarem lluitant 
i fent tot el que estigui al nostre abast perquè 
no quedi cap persona sense casa, mentre hagi 
cases sense gent.

Aida G. S.

Militant de la PAHC de Sabadell

Continuarem 
lluitant i fent 

tot el que 
estigui al nostre 

abast perquè 
no quedi cap 

persona sense 
casa, mentre 

hagi cases 
sense gent.



18 19ACataluny social

Un dilema fals i la perillosa 
trampa del vot (útil)
Una vegada hi havia un presoner. Un vespre, va entrar un carceller a la seva cel·la i li va dir: “Demà al 
matí tornaré. Si em dius una cosa que sigui certa, et condemnarem a cadena perpètua. Si el que em 
dius és una mentida, t’afusellarem”. L’endemà el presoner se’n va anar a dinar a casa seva.
Una vegada hi havia un presoner. Un vespre, 
va entrar un carceller a la seva cel·la i li va dir: 
“Demà al matí tornaré. Si em dius una cosa 
que sigui certa, et condemnarem a cadena 
perpètua. Si el que em dius és una mentida, 
t’afusellarem”. L’endemà el presoner se’n va 
anar a dinar a casa seva.

Torna un nou cicle electoral. La primera data 
la tenim aquest 28-A. I una bona part dels i les 
potencials electores ens trobem en una situació 

política repeteixen aquesta dualitat. Un cop 
darrera l’altre, doncs és sabut que la reiteració és 
una forma efectiva de fer que un missatge passi 
a formar part de la nostra consciència, de que 
n’acceptem la lògica. I aquí hi ha una trampa. Una 
trampa molt important.

Ja sabem com és això de les eleccions 
parlamentàries. Fa molts anys que patim 
l’electoralisme i veiem com aquesta democràcia 
merament nominal fa servir les urnes i les paperetes 

semblant a la del presoner. Possiblement per 
primer cop des de fa més de 30 anys tenim a sobre 
la taula un fantasma creïble de que un partit 
d’extrema dreta (desacomplexada i molt més 
explícita que la del PP) arribi a les institucions. Per 
l’altra, hi ha qui planteja que és necessari votar (i 
votar entre allò que se’ns ofereix amb possibilitats 
de sortir, que tampoc és massa divers, que diguem) 
per frenar aquesta extrema dreta. Ja sigui en clau 
autonòmica o estatal. Mitjans de comunicació, 
tertulians, opinadors i una bona part de la classe 

com a eina de legitimació d’un poder que, ho 
patim, en realitat no ens consulta pràcticament 
cap de les seves decisions rellevants. Per contra, 
ha imposat una cultura de la delegació que ens 
limita a la immensa majoria de la població a 
conformar-nos amb un simple rol d’espectadors. 
A renegar de ser protagonistes de la realitat per 
ser simples consumidors de vides prefabricades. 
El show dels recents debats televisius n’és una 
bona mostra. Qui els mira, sovint ho fa des del sofà 
i només li falta la paperina de crispetes a la mà. 
Consumim un producte acabat que s’assembla 
molt al fet de llegir, l’endemà, els titulars que 
prepara la premsa. L’espai que se’ns deixa és 
molt limitat. Abans podia ser la tertúlia amb els/
les amigues o la conversa de bar. Ara, cada cop 
més, ho són els comentaris als FB o al TW, molt 
més impersonals i que ens alliberen del risc 
d’interactuar col·lectivament amb altres persones 
que comporten les converses en viu. Tot en ordre.

Ara bé, per garantir que la cosa funcioni, cal 
que ens hi sentim implicats/des. D’això el vot i 
la fal·làcia de que podem decidir alguna cosa. 
Una bona manera de mobilitzar aquest vot en 
sectors que ens podem sentir frustrats per un 
sistema polític que notem molt allunyat de 
nosaltres és crear una por. I el feixisme de Vox 
sembla que funciona prou bé. Pel propi sistema, 

podria semblar que comporta un risc: que quan 
els mitjans de comunicació es fan ressò del seu 
discurs, aquest arribi a un segment de la població i 
que, fins i tot, condicioni el que diuen altres partits 
polítics. Més que un risc, però, en realitat li suposa 
un avantatge. Per una banda, permet normalitzar 
a mig termini algunes mesures que d’una altra 
manera potser toparien amb més resistències. 
Ho veiem al conjunt d’Europa, quan les propostes 
xenòfobes de l’extrema dreta acaben influenciant 
gran part dels arcs parlamentaris. Per l’altra, 
quan el feixisme impregna una part de la classe 
treballadora és una victòria del capitalisme: 
situa el conflicte dins de nosaltres mateixos, 
com alternativa aboca a una altra part dels i les 
treballadores a donar per bones algunes de les 
opcions que planteja el joc electoral i desactiva 
encara més el conflicte social.

La por al feixisme beneficia enormement al sistema 
polític. Fa que una part dels potencials electors, 
que en un altre context es quedarien a casa, 
acabin anant a votar i, en certa mesura, acabin 
implicant-se en el procés. Però també reverteix 
en un altre fet. Ens obliga a triar entre opcions 
que ens desagraden, per allò de votar “lo menos 
malo”. Els treballadors/es sabem perfectament 
que un hipotètic govern Sánchez estarà venut a 
les polítiques de la Troika i de l’IBEX 35, com ho 

està també el de la Generalitat. Unes polítiques 
que directament ens oprimeixen, tant en matèria 
econòmica com en espais de participació 
col·lectiva, de llibertats públiques, etc. Que any 
a any, legislatura a legislatura, es normalitzi que 
la classe treballadora haguem d’escollir entre 
opcions que ens perjudiquen, que no son nostres 
i que ens van en contra, atempta directament 
contra la nostra consciència col·lectiva. Ens 
imposa una frustració, un sentiment de que no 
hi ha res a fer. Ens desvaloritza com a subjecte 
col·lectiu, ens condemna a la passivitat i estén, 
com una autèntica arma de destrucció massiva, la 
concepció de que no hi ha res a fer. Que la realitat 
és immutable. Tot el contrari que pensaven, 
ara fa 100 anys, els nostres avantpassats quan 
guanyaven vagues i avançaven en el camí de la 
revolució social.

En definitiva, ens acostumen a que l’única sortida 
és seguir el dilema que ens plantegen: feixisme 
o vot útil. Veritat o mentida, presó de per vida o 
afusellament, com li imposen al presoner.

En la història, el presoner pot marxar a casa 
perquè, en arribar el matí, li diu al carceller: “Avui 
m’afusellareu”. La resposta que construeix queda 
fora del sistema i trenca la lògica perniciosa a la 
que el volien sotmès. En conseqüència, guanya la 
llibertat.

A la vida real, cal cercar una alternativa al 
fals dilema que ens planteja l’electoralisme. 
No podem conformar-nos en escollir entre 
opcions prefabricades que ens venen donades 
i, en el fons i en la forma, contràries als nostres 
interessos. Tampoc podem acceptar aquesta 
coresponsabilitat imposada d’haver de promoure 
opcions de l’esquerra domesticada (i traïdora 
als nostres interessos), que ja sabem que no ens 
agraden. L’alternativa és fer saltar les regles del 
joc. Defugir la passivitat, la cultura de la delegació 
i l’electoralisme.
Dit així sembla molt fàcil, però a ningú se’ns 
escapa que en realitat ens costa molt construir 
alternatives que semblin creïbles. En aquest post 
que ja arriba a la seva fi jo tampoc pretenc fer-
ho. En realitat, ha de ser una tasca col·lectiva. Sí 
que m’agradaria, no obstant, enumerar algunes 
idees. En primer lloc, la nostra acció col·lectiva 
l’haurem de fer a partir de nosaltres mateixos/es, 
les nostres formes d’organitzar-nos i de la nostra 
pròpia lògica. Per desgràcia els darrers anys ja 
hem vist què passa quan juguem a fer de bruixots, 
quan sectors dels moviments socials entren dins 
la lògica electoral i institucional. Aquest no pot ser 
el camí. Cal reobrir espais de conflicte concrets, en 
els que hi puguem intervenir amb els recursos que 
tenim tant a nivell organitzatiu com de persones. 
Amb la idea de guanyar-los i retroalimentar-
nos com a jo col·lectiu. Promoure una dinàmica 
de creixement que només ens beneficiarà si és 
autònoma a les pautes del poder. I un creixement 
que ha de permetre’ns incrementar el conflicte 
social i plantejar les nostres pròpies alternatives.

Sóc conscient que això darrer que he dit no 
deixen de ser abstraccions. Simplement vull 
remarcar que és urgent defugir del miratge de 
l’electoralisme. Cadascú pot votar o no, però la 
llibertat no la guanyarem mitjançant els vots. 
L’obtindrem només si som capaços de reconstruir-
nos col·lectivament dins d’una lògica ben diferent 
a la de l’electoralisme. I és urgent que ens hi 
posem.

Per si algú l’interessa, aquest 28-A jo tornaré a ser 
un abstencionista actiu.

Ermengol Gassiot

Secretari General de la CGT de Catalunya
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Exemples com aquests només són un aspecte 
més de la violència masclista. Accions que, 
com deia, sustenten una espiral d’atacs sota 
una normalització de conductes violentes 
i relativització de les seves causes i conse-
qüències. 
 
Relacionat amb això, acostumem a parlar del 
concepte “consentiment”. No només “no” vol 
dir “no”, l’absència de sí també és no, atès que 
la víctima podria no estar conscient en aquell 
moment, estar sent coaccionada, en estat de 
xoc, etc. El missatge que et dóna la societat 
és que davant d’una agressió cridis molt fort 
(crida “¡Fuego!”, perquè si no ningú vindrà), 
crida, mossega, despista, resisteix-te... Ens 
proporcionen moltes estratègies però potser 
el missatge hauria de dirigir-se als homes per 
tal que prenguin consciència.

Recordem les últimes campanyes en contra 
de les agressions i la violència de gènere, on 
es feia partícips també als homes, amb el ja 
conegut eslògan “Vull caminar tranquil·la pel 
carrer”.  Es va  incidir també en un eslògan 
adreçat als nois: “Vull que el meu fill (amic, 
company, etc.) torni a casa sense haver mal-
tractat, ni violat, ni agredit a cap dona”. Va ser 
un primer reconeixement a que cal canviar i 
adreçar els missatges de canvi als nois i els 
homes.

Que el missatge es dirigeixi a les dones i no 
als homes no és casual, ja que, com comen-
tava, la idea que les dones d’alguna manera 
“provoquem” les agressions que patim, seg-
ueix incorporada a moltes ments. És impre-
scindible seguir amb el canvi, educar a nois i 
noies en el respecte, la igualtat i, sobretot, la 
no-violència. Hem de treballar per eradicar la 
violència ja des de petites i fer entendre que 
aquesta no només és física, sinó també psi-
cològica, social, econòmica, laboral... També 
hem de mostrar i donar a conèixer les difer-
ents formes d’agressions i violacions, tant a 

“Però si només t’he dit
     que ets molt guapa!” 
La lluita de les dones es troba constantment 
qüestionada en qualsevol context i encara hi 
ha qui la posa en dubte, fins i tot en les mateix-
es organitzacions socials i sindicals. Per això, 
no ens cansarem de reivindicar la necessitat 
del feminisme i la perspectiva de gènere als 
carrers i a tots els àmbits.

La desigualtat de gènere és una realitat so-
cial que es sustenta en un sistema patriarcal i 
capitalista que ens educa en la normalització 
de la desigualtat de tota mena. Anys i anys de 
desigualtats de gènere, raça i classe no poden 
desaparèixer fàcilment perquè les estructures 
de poder que les perpetuen tenen massa 
força.

En aquesta missió de lluitar per una societat 
lliure cal crear consciència, fer pedagogia. Per 
això, m’agradaria exposar una breu reflexió 
sobre com la normalització de determinades 
conductes quotidianes suposa l’enfortiment 
de les desigualtats.

És una realitat que la majoria de les dones 
hem patit o potser patirem algun tipus d’as-
setjament sexual. Perquè sempre hi haurà 
algú que ens considerarà un objecte que té el 
deure d’agradar, de somriure, d’estar maca, 
callada.  Per exemple, segons sembla, sempre 
hi haurà algú que es cregui amb el dret d’es-
cridassar-nos pel carrer i dir-nos lo maques 
que som. Explica-li a aquest home que no ne-
cessites ni vols la seva opinió (-¡Encima que 
te digo algo bonito!-). Ens resulta difícil per-
què a vegades no tenim forces (ni l’obligació) 
d’estar constantment explicant per què de-
terminades conductes com aquesta són clar-
ament masclistes. Ni volem que se’ns valori 
per la nostra aparença, ni necessitem cap 
mena d’aprovació masculina.

Recordo que durant una època de la meva 
adolescència només em sentia segura de mi 
mateixa si els nois em deien coses pel carrer. 
Havia normalitzat la necessitat d’aprovació 
externa d’aquesta manera. De fet, just abans 
de sortir de casa quan feia l’últim repàs al 
meu maquillatge i pentinat pensava: “Bueno, 
si vaig guapa o no, ja m’ho faran saber els tios 
pel carrer”. Una realitat incòmoda de reconèix-
er que correspon a un sistema que normalitza 
conductes aparentment inofensives però que 
tenen una base masclista (igual succeeix amb 
el racisme i altres discriminacions). 

Dedicar un temps a parlar sobre el tema amb 
amigues és suficient per adonar-nos de la 
problemàtica que ens suposa, o ens ha supo-
sat en algun moment de la nostra vida, sen-
tir-nos intimidades o assetjades. Crec que el 
fet de compartir aquest tema amb els nostres 
companys homes pot ser una eina de sensi-
bilització molt forta, fer-los partícips i convi-
dar-los a escoltar les nostres històries. Sem-
pre que he comentat anècdotes d’aquest estil 
amb els meus companys he pogut observar 
la seva sorpresa en conèixer-les. Això m’ha 
fet observar que el que per moltes dones és 
una realitat habitual, per molts homes és un 

món desconegut i que si compartim aquestes 
experiències amb ells, estem contribuint a 
des-normalitzar-les i a al fet que ells mateixos 
les denunciïn quan les observin. 

No s’ha de perdre de vista que qualsevol rel-
ació de poder té una base sòlida que s’ali-
menta, justament, de desigualtats menys vis-
ibles. És a dir, la violència de gènere es pot 
representar com un iceberg, a la punta del 
qual hi trobem les violències més explícites 
i visibles sustentades en una base de con-
ductes que tendim a normalitzar i catalogar 
de quotidianes o innocents. Com a persones 
implicades en el canvi, hem de detectar-les i 
denunciar-les.

El fet que a un home li pugui semblar normal 
intimidar a una dona que no coneix amb un 
comentari sobre el seu físic, ens dóna un mis-
satge sobre la magnitud i el poder que té el 
patriarcat per endinsar-se a les nostres vides. 

Després ens preguntem com pot ser que hi 
hagi persones i sentències judicials que justi-
fiquin assetjaments i violacions amb la prem-
issa que “les dones anem provocant”. Aques-
ta premissa parteix d’una concepció de les 
dones com quelcom que ha d’estar al servei 
dels homes, que, malauradament, encara te-
nen algunes persones. Encara que sigui a una 
menor escala, justificar les intimidacions pel 
carrer està relacionat amb justificar, amb l’ar-
gument de la suposada provocació femenina, 
altres agressions sexuals més greus. 

Tenim normalitzats tants actes que tenen una 
base masclista que de cop i volta ens sembla 
romàntic que un noi es dediqui a encartellar 
la seva ciutat en busca d’una noia de la qual 
es va “enamorar bojament” una nit a un tram-
via. O, fins i tot, ens sembla creïble que una 
noia de 18 anys entri a un portal amb 5 nois 
per mantenir relacions sexuals per voluntat 
pròpia. Tot i existir una denúncia d’ella.

L’ELVIRA 
   (segona part)

Viatge als orígens
Endinsar-me en el relat de l’àvia ELVIRA  ha fet possible parlar d’ella amb

 l’orgull d’haver superat els misteris i secrets que em perseguien des de petita. 
El meu desig és continuar amb la descoberta de més dades i lliurar-me a expressar els 
sentiments i emocions sense reserves; plorar amb desconsol per les notícies rebudes i 

connectar amb les avantpassades protagonistes de la història que ens precedeix. 

L’agost de 1992  vaig decidir anar a conèixer la terra de l’origen patern. Li vaig proposar 
al meu company fer un viatge a Astúries, el destí del qual seria  Belmonte de Miranda i des 
d’allà visitaríem Quintana, Alcedo, Boinas i altres llogarets del Concejo. Una aventura de 
plaer i descoberta. Pel camí vam parar a Donosti per veure uns cosins i després vam seguir 
per la cornisa cantàbrica cap als Pics d’Europa, Covadonga i llacs d’Enol, fins endinsar-
nos per les belles terres asturianes cap al Port de Somiedo. Un cop allotjats a Belmonte vam 
prendre els camins cap a Alceu que s’enfilen costeruts fins arribar als 550 m sobre el nivell del  
mar. Un curull de pau i tranquil·litat ens omple quan contemplem l’entorn i les valls regades 
pel riu Pigüeña. 

Arribats a Alceu deixem el cotxe i caminem entremig de les cases escampades dalt del muntijol.  
A la vora del camí un home conrea un camp. Ens presentem i flueix  l’intercanvi d’informació. 
Recorda a José de quan eren petits; anaven a l’escola, corrien pels afores  i amb l’ajut dels 
gossos pasturaven el bestiar a l’esguard dels llops.  Poc a poc sentim veus que s’acosten i 
encuriosides s’integren a la conversa. L’emotivitat del moment es reflexa en els rostres alegres: 
¿a ver que mire tu cara por si me da a alguien? 

Voltem entremig de les quatre cases que hi han enfilades en els petits turons i ens senyalen la 
casa de l’únic ramader que queda. En ella havia servit José. Una mica més avall entrem en  
la casa on van viure Celina i  Elvira. És una habitació fosca amb una forn de llenya amb el 
que s’escalfaven i cuinaven. Les parets de l’habitacle en desús confrontaven amb un hòrrio que 
s’alçava pel damunt dels nostres caps.

Ens conviden a casa seva i al davant d’un got de “sidriña” comencen a parlar sense embuts del 
que recordaven que es deia i es parlava, que a la fi és la història oral del poble i la seva gent:
-Elvira tuvo dos hijos. El mayor, Monolito  dicen que podia ser de Benjamin de la Josefa... 
Benjamín se fue  a trabajar a Madrid  de capataz de obras públicas y allí vivió... pareció 
ser que, en Madrid, vivió con una mujer. Ya de mayor  volvió al pueblo y cuidolo una sobrina 
suya, hija de su hermana Josefa. 

Tot plegat va semblar-me un garbuix de fets, emocions i sentiments, difícils d’assimilar. 
Però, no era això el que buscava?  

D’aquesta trobada a Alceu conservo el vídeo més valuós d’aquell viatge. Ara, de bell nou,  
quan torno a veure’l i escoltar-lo amb deteniment penso en cóm seguir amb la descoberta del 
passat. 
---------------------------------------------------------
Recordo que fa uns vint anys, en una trobada de Dones de la CGT a Madrid, vaig conèixer 
a la companya  Maria que viu i treballa a l’esmentada ciutat. Parlem de la coincidència del 
cognom, Alvarez, i la sorpresa i alegria per les dues és descobrir que havia nascut al poble de 
les meves avantpassades,  a Alceu.  Hem estat connectades mitjançant la xarxa de dones de 
CGT i, ara, en fer el relat de l’àvia Elvira l’he comentat la meva inquietud per continuar 
amb la recerca. En el poble encara viu la seva mare i una parenta que conserva bona memòria. 
Durant la setmana santa les veurà i parlarà amb elles. Espero amb delit el resultat.  

Una altra companya que és de València m’ha comentat que el seu germà està fent recerca en 
hospitals i cementiris d’aquella zona per trobar familiars desaparegudes en la guerra civil i la 
postguerra. Tinc l’esperança que la seva experiència em serveixi per saber com buscar qualsevol 
indici que em porti a l’Elvira. 

És un treball genealògic que voldria completar aquest estiu amb un nou viatge a Astúries per 
intentar esbrinar en els llibres del Registre civil de Belmonte de Miranda les incoherències 
entre relats orals i documents escrits. De pas aprofitaré per conèixer en persona la Jesusa, 
treballadora del Registre que m’ha ajudat en la recerca. També serà interessant anar a 
l’Arxiu diocesà d’Oviedo per explorar, en els vells llibres procedents de les parròquies, els 
registres d’esdeveniments en la vida de les persones d’abans de 1871. Sembla ser que l’Elvira 
tenia un germà que va emigrar a Amèrica.  

Fins aquell agost de 1992 cap descendent de l’Elvira no havia visitat mai Belmonte ni  Alceu. 
L’any 2019, al cap de 80 anys de la seva desaparició , obro de nou el cor al passat amb 
dos objectius: seguir investigant sobre els orígens i  trobar el lloc on descansen les seves restes.

Carme Álvarez 
Militant de Dones llibertàries

Laura Gómez-Pintado

Dones Llibertàries

dins de la parella, com en altres entorns. En 
definitiva, entendre que els assassinats mas-
clistes només són la punta d’un iceberg que té 
una base molt sòlida d’accions menys visibles 
que cal detectar per poder enderrocar.

Per concloure, cal fer referència a la peril-
lositat del missatge que ens donen les in-
stitucions tipificant les agressions sexuals 
de forma tan insuficient. Tal com he exposat, 
aquest missatge és el de normalitzar conduct-
es molt greus. Un altre exemple d’això l’ob-
servem fàcilment si encenem la televisió i ens 
trobem que a moltes escenes de sèries el fet 
d’utilitzar “burundanga” per violar dones es 
representa com un acte graciós i quotidià. 
Aquesta és l’educació que estem rebent. Un 
altre missatge perillós és el de culpabilitzar i 
assenyalar a les víctimes de violacions i abu-
sos sexuals que, en molts casos, opten per 
no denunciar i així evitar-se ser revictimitza-
des per la societat, la policia, el seu entorn 
proper, etc. Efectivament, aquest és el mis-
satge que ens estan donant: a nosaltres, no 
denuncieu perquè no només no serveix de res 
sinó que possiblement es posarà en dubte la 
vostra paraula perquè hi ha coses a les que 
us heu d’acostumar. No exagereu. I a ells, no 
passa res si un dia teniu una conducta inapro-
piada, a qualsevol li pot passar.

En definitiva, hem de denunciar totes 
les conductes violentes, les més quotidi-
anes, també. I,  com deia, l’eina per atacar 
aquestes situacions és la sensibilització 
i l’educació, les quals hem de fer servir 
també a dins de les organitzacions. Valgui 
aquest article com una humil contribució 
a la millora de la consciència antipatriar-
cal dels nostres companys. Som conscients 
dels canvis que s’estan produint però com a 
dones llibertàries i feministes no podem ni 
volem deixar de lluitar per una societat més 
justa i això també implica revisar aspectes 
com aquest.

Il·lustració Sara Pachón
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Trobada amb 
Nesrin Abdullah

Del  12  al  15  d'abr i l ,  han v is i tat  Barcelona 
Nesr in  Abdul lah,  comandant  i  portaveu 
de les  Unitats  de  Protecció  de Dones (YPJ) 
i  Rohash Shexo,  representant  a  Europa de 
Kongre ya Star,  en  el  seu recorregut  per 
diversos  terr i tor is  d'Europa i  de  l 'Or ient 
Mit jà  per  conèixer-nos  tu  a  tu,  d ialogar 
i  construir  l laços  amb els  moviments  de 
base feministes  i  d 'al l iberament  de la 
dona. 

Des de CGT Catalunya hem format part 
del  comitè que ha rebut la visita,  con-
juntament amb la Plataforma Azadi,  CNT 
Barcelona i  la  CUP. Així ,  després de que 
poguessin conèixer les assemblees femi-
nistes dels  barris  i  comitès de vaga del 
8  de març,  el  diumenge 13 d'abri l  va ser 
l 'espai  de trobada amb dones sindicalis-
tes de CGT,  CNT,  COS,  així  com del  Sindicat 
de Treballadores de la Llar  (Sindil lar) ,  al 
CSA Can Vies.  A la  tarda,  la  trobada va ser 
amb dones que participen de col· lectius 
feministes decolonials,  organitzada per 
TIC TAC (tal ler  d' inter vencions crít iques 
transfeministes antirracistes combatives). 
El  di l luns 15 una xerrada oberta va omplir 
de gom a gom la Capella okupada de la Mi-
sericòrdia. 

Ens van explicar que la revolució de Rojava 
ha volgut acabar amb una situació en que 
el 90% de les dones només treballaven a 
casa, i  la seva feina a la l lar no era conside-
rada treball.  Una de les primeres actuaci-
ons va ser acabar amb una legislació patri-
arcal que, per exemple, afavoria els homes 
en l'herència i  permetia la poligàmia. Tam-
bé han creat cooperatives, -  per exemple en 
terres que abans estaven sota el control de 
l'Estat i  ara es fa una agricultura ecològi-
ca- a través de les que moltes dones poden 
accedir al  mercat laboral.  Però, sobretot, 
han fet que "cada casa sigui una escola", 
han desenvolupat acadèmies, una ciència 
de les dones- la j ineology-,  mitjans de co-
municació de dones i  fan molta formació, 
per a dones i  per a homes, per a canviar 
mentalitats. 

Tant Nesrin com Rohash van insistir  en la 
importància de l'autoorganització, de que 
totes les dones estiguin organitzades i  del 
suport mutu entre elles.  Així,  les YPJ són 
la branca d'autodefensa de tot un siste-
ma d'autoorganització social basat en les 
comunes (assemblees populars),  els seus 
comitès (polític,  d'educació, de justícia, 
ecològic,  social.. . .)  i  el  seu sistema de 

Durant la trobada amb les dones sindicalis-
tes, Nesrin Abdullah i  Rohash Shexo van dir 
que "ens sentim molt properes als grups 
de dones dels sindicats" i  van reconèixer la 
importància de la seva lluita. Des de CGT i 
CNT es va coincidir en la necessitat de tren-
car amb la masculinització dels sindicats i 
des de Sindillar van recordar que les dones 
migrants, -que viuen una triple explotació 
per ser dones, migrants i  treballadores-, 
són actives en la lluita pels seus drets. 

A la trobada de la tarda, organitzada per 
TIC TAC, es va parlar de l'autodefensa de 
les dones transcendint el  gènere i  amb una 
visió inclusiva, a més de compartir dife-
rents lluites contra el patriarcat i  el  siste-
ma que el sosté i  posar en valor el  suport 
mutu. 

Nesrin i  Rohash ens van dir que "al nord de 
Síria convivim dones kurdes, àrabs, jazidi-
tes, assíries,  caldees... .  i  el  poder intenta 
dividir-nos per ètnia, per religió, però cal 
trencar amb aquestes barreres per acabar 
amb el patriarcat"; barreres que també el 
poder construeix aquí entre dones autòcto-
nes i  migrants, que no ens poden fer obli-
dar que som dones treballadores. 

copresidència, format sempre per un home 
i  una dona. Les dones han de formar part 
d'aquest sistema amb una mentalitat femi-
nista, ja que van expressar que no té cap 
sentit que una dona governi un país com 
Alemanya si  ho fa amb la mateixa mentali-
tat patriarcal. 

L'objectiu és,  doncs, que el poble s'autoor-
ganitzi  i ,  especialment, que cap dona esti-
gui sola. Són les dones, ens diuen, les que 
han fet més esforç per organitzar el  poble. 
A més a més, cap home pot prendre decisi-
ons sobre elles.  Per això, abans de les as-
semblees mixtes, les dones es reuneixen en 
les seves comunes i  comitès i  van a les tro-
bades mixtes amb decisions compartides. 
Si  hi  ha una agressió masclista, cap home 
pot prendre decisions sobre aquest tema, 
només les dones. "Així  ens cuidem, a través 
de la formació i  la l luita", va dir Nesrin. 

Ara afronten diferents amenaces: la de l'es-
tat turc que, amb la seva voluntat expansi-
onista, vol ocupar tot el  nord de Síria com 
ha fet a Afrin; una zona on, després de la 
invasió turca, amb milers de persones as-
sassinades i  refugiades, hi  ha un canvi de-
mogràfic i  una assimilació cultural;  a les 

 Berta Camprubí, Corinto (Cauca)

Article publicat a Ensorrem Fronteres

COMANDANT I 
PORTAVEU DE 
LES UNITATS DE 
PROTECCIÓ DE 
DONES (YPJ) I 
ROHASH SHEXO, 
REPRESENTANT 
A EUROPA DE 
KONGREYA STAR

escoles només es parla el  turc i ,  on abans 
convivien diferents religions, ara és obli-
gatori  que tothom sigui musulmà. A més a 
més, hi  ha segrestos i  violacions de dones 
cada dia. L'amenaça, també, que suposen 
les cèl·lules dormides de l'Estat Islàmic i, 
sobretot,  l 'arrelament de la mentalitat pa-
triarcal en societats que han estat domina-
des per ells durant temps. 

Nesrin va assenyalar que "la victòria contra 
l' ISIS no és només una victòria de les YPJ, 
sinó una victòria contra la mentalitat patri-
arcal i  una victòria dedicada a totes les do-
nes del món ".  Sigui a Barcelona o a Afrin, 
la violència del patriarcat i  el  capitalisme 
es manifesta de formes diferents contra les 
dones. 

Finalment, van recordar la l luita de Lei-
la Hüven, diputada del Partit  Democràtic 
dels Pobles (HDP), en vaga de fam indefini-
da, des de novembre de 2018, en protesta 
per les condicions d'aïllament imposades 
a Abdullah Öcalan, president del PKK, em-
presonat des de 1999 per l 'estat turc i  en 
aïllament a l ' i l la d'Imrali.  Més de 7000 per-
sones, tant a Kurdistan com a la diàspora, 
s'han sumat a la vaga de fam contra l'aïlla-

ment carcerari  i  per la justícia i  la l l ibertat, 
i  diverses activistes, la majoria dones, han 
perdut la vida. Ens van manifestar que cre-
uen en la força dels moviments socials per 
trencar amb el silenci i  la complicitat inter-
nacional amb l'estat turc. 

De cara al futur,  ens van dir que volen "te-
nir una relació directa i  profunda" i  ens van 
fer una proposta pel que hem de construir, 
una feina que ens queda pendent després 
de la trobada; una xarxa de dones mundi-
al d'autodefensa, en un sentit ampli que 
afronti totes les violències que l'estat,  el 
patriarcat i  el  capitalisme exerceixen sobre 
les dones. I  per això, estan preparant un 
congrés internacional amb l'objectiu que 
activistes dones de Kurdistan i  de diferents 
països comparteixin experiències, solidari-
tat,  cooperació, campanyes i  l luites.
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80 Anys de la fi 
de la guerra civil
La derrota de la República va significar un cop molt 
greu per les aspiracions revolucionàries de trans-
formar la societat, però també pels republicans i els 
moviments progressistes que van ser escombrats pel 
franquisme. La desfeta de les forces republicanes va 
empènyer cap a l’exili la més gran diàspora que han 
conegut mai els pobles de la península ibèrica. Aquest 
èxode va començar un parell de mesos abans de la fi 
de la lluita bèl·lica amb la caiguda de Barcelona el 26 
de gener de 1939 i l’arribada a la frontera francesa de 
l’exèrcit del general Franco a primers de febrer del ma-
teix any. Entre finals de gener i primers de febrer de 
1939 prop de mig milió de persones van creuar la rat-
lla que separava Catalunya de França. Homes, dones, 
vells i nens creuaven els Pirineus fugint del franquisme. 

L’èxode es realitzà amb la pitjor situació per l’ésser 
humà: condicions climàtiques, totalment adverses 
pels fugitius que anaven mal vestits, mal calçats, mal 
alimentats i, alhora, patint el terror dels bombardejos 
de l’enemic. Els que fugien de la ira de l’exèrcit vence-
dor caminaven desencisats, esmaperduts, vençuts, 
desfets...  Els fugitius quan arribaren a la frontera sem-
blaven ombres en pena, els quals eren detinguts per 
gendarmes francesos que els hi treien el poc que por-
taven. La majoria d’aquestes persones serien interna-
des a camps de concentració que vigilaven guàrdies 
senegalesos. 

D’una manera improvisada s’obriren camps de refugi-
ats a l’anomenada Costa Vermella i a diversos pobles 
del Departament dels Pirineus Orientals francesos. 
L’organització sindical es va estendre pels nou camps 
de concentració de França: Bram, Gurs, Setfonts, Ver-
net, Argelers, Agde, Barcarès, Rivesaltes i Sant Cebrià. 
A més dels camps pròpiament dits, n’hi havia centres 
de refugiats per dones, vells i infants i presons mili-
tars com el castell de Cotlliure. La dispersió familiar 
era cosa molt comú en aquells moments tràgics. Les 
Comissions de camp es dedicaven a connectar els re-
fugiats amb els comitès de l’exterior per posar-los en 
contacte amb els seus familiars. 

L’amuntegament humà era la tònica general dins de 
les barraques habilitades generalment a la platja. Les 
malalties, la sarna, els polls i les epidèmies eren el pa 
de cada dia per els habitants dels camps i molts refu-
giats no van poder sobreviure a les infrahumanes con-
dicions dels camps i del terrible hivern de 1939. Mal-
grat tot els refugiats van trobar la solidaritat i l’ajuda 
d’entitats com el SRI (Socors Roig Internacional), SIA 
(Solidaritat Internacional Antifeixista), la Creu Roja o 
institucions benèmerites com els Quàquers anglesos o 
nord-americans. També van tenir cura dels exiliats es-
panyols els organismes institucionals republicans del 
SERE i de la JARE, així com els comitès de les diverses 
forces polítiques i sindicals. 

La CNT dins dels camps van crear comitès i subcomitès 
per enllaçar amb altres camps i amb el Consell General 
del Moviment Llibertari. Entre els milers de refugiats 
tancats als camps de refugiats hi havia militants dels 
partits polítics d’esquerres i de les organitzacions sin-
dicals. Tan sols es lliuraren de ser enviats als camps els 
principals intel·lectuals, els dirigents polítics i els líders 
sindicals degudament acreditats; així com els respon-
sables dels diferents governs (República, Generalitat, 
Basc) i els alts càrrecs militars. Els quals eren traslla-
dats a centres d’acollida de Perpinyà, Tolosa de Llen-
guadoc o Montpeller. La majoria d’ells tingueren més 
sort alhora d’embarcar-se rumb a Amèrica. El dia 10 de 

no solament anul·lava les llibertats democràtiques i les 
institucions catalanes com el Parlament i la Generalitat 
de Catalunya, sinó que prohibia les organitzacions po-
lítiques, sindicals, socials i culturals. 

La repressió també anul·lava la identitat nacional del 
poble català, basc i gallec. Totes les institucions repu-
blicanes van quedar anul·lades i en el seu lloc es va im-
posar el falangisme, el militarisme i l’Església. El naci-
onalcatolicisme fou la nova i única ideologia del règim 
franquista de la postguerra. Paral·lelament a l’exili de 
tants espanyols a l’interior d’Espanya els derrotats om-
plien les presons i els camps de treball eren plens de 
sindicalistes, republicans, catalanistes i militants polí-
tics de totes les tendències. Els processos sumaríssims 
els condemnaven a presó i a pena de mort. 

D’aquesta manera milers de persones foren afusella-
des en els primers anys del franquisme. En una parau-
la, els drets humans van desaparèixer de la península 
ibèrica. Espanya, com digué un general franquista, va 
ésser passada a sang i foc. Les presons d’Espanya van 
quedar plenes a vessar. Espanya es va convertir en una 
gran presó amb l’aplicació de la moral nacional catòli-
ca i una fèrria disciplina militar. Els sindicats i els partits 
polítics van ésser prohibits per llei i els seus militants 
foren perseguits. Malgrat la repressió les organitzaci-
ons polítiques i sindicals es van reorganitzar clandes-
tinament a l’interior i d’una manera més lliure a l’exili.

febrer van entrar els darrers contingents republicans a 
França que venien escortats per soldats de l’exèrcit po-
pular, principalment del “Quinto Regimiento” i de la 26 
Divisió (antiga Columna Durruti), els quals van haver 
d’abandonar les armes a la ratlla de França. Mentres-
tant Catalunya era ocupada totalment per les tropes 
de Franco i s’iniciava aleshores una brutal repressió 
sense precedents a la història del nostre país. 

La zona de Llevant i de Madrid van ser les darreres zo-
nes republicanes a ser preses pels feixistes. Molts repu-
blicans van quedar atrapats al port d’Alacant a l’espera 
d’uns vaixells que mai no van arribar. Tan sols un vaixell 
anglès va carregar republicans fins a la bandera i el 28 
de març va sortir del port d’Alacant cap a Orán (Arge-
lia). Es tractava del vell vaixell carboner Stanbrook co-
mandat per el capità Archibald Dickson, el qual, mal-
grat el bloqueig que patia el port, va salvar nombroses 
vides. La resta de republicans atrapats a Alacant van 
ser detinguts i tancats a correccionals situats en pre-
sons, convents, castells i camps de treball. Al final de la 
guerra els soldats republicans i els militants d’esquer-
res, que no van poder fugir cap a França o cap el Nord 
d’Àfrica, van patir directament la repressió franquista 
durant molts anys. El nou règim instaurà la por siste-
màtica i va fer florir la pau del cementiri. La victòria 
franquista d’abril de 1939 fou l’inici, doncs, del règim 
autoritari que va escombrar les llibertats d’Espanya. La 
guerra va acabar oficialment amb el famós parte del 
Caudillo: “En el día de hoy cautivo y desarmado el ejér-
cito rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últi-
mos objetivos militares. La guerra ha terminado. Fran-
cisco Franco. Burgos, 1 de abril de 1939”. El nou règim 

Joan Puig Elias
Joan Puig Elias va ser un personatge imprescin-
dible en el seu temps, però, sorprenentment, 
oblidat per les generacions posteriors. El món 
de l’educació no l’ha reconegut com cal i no 
forma part del temari d’història del Magisteri ni 
espanyol ni català. Els seus companys sindica-
listes de l’anarquisme el mencionen sovint però 
no el reverencien com  la figura de Durruti o Fre-
derica Montseny. I fins i tot els seus veïns, els 
habitants de Sallent (el seu poble natal) ham 
trigat molt de temps en fer-lo fill predilecte de 
la població. 

El que més l’agradaria a Joan Puig Elias si ara 
estigués viu seria, potser, ser qualificat com un 
mestre, un bon mestre racionalista, estimat i 
respectat per tot l’alumnat, director d’una es-
cola obrera del barri del Clot de Barcelona (Es-
cola Natura), seguidor de les idees de Ferrer i 
Guàrdia de forma heterodoxa, havent incorpo-
rat a l’antidogmatisme del racionalisme totes 
les grans incorporacions de l’Escola Activa dels 
anys vint. Va voler importar de Freinet, Piaget, 
Montessori... els seus grans ensenyaments afe-
gits a les teories de Ferrer i Guàrdia. Així va fer 
sorgir una nova forma d’ensenyar bassada en la 
coeducació, l’ensenyament als alumnes obedi-
ents del temps de la Dictadura de Primo de Ri-
vera del que significava el concepte llibertat, el 
protagonisme absolut de l’alumne, la necessi-
tat d’explicació científica de qualsevol matèria 
fugint dels dogmes confessionals, l’aprenentat-
ge a través de l’ experimentació, l’estimulació 
de la curiositat infantil, l’observació directa de 
la natura (excursions) i el coneixement de la 
realitat social (mercats, indústries), fomentant 
el pensament crític a través de conferències i 
debats, buscant l’educació integral: l’equilibri 
de coneixements intel·lectuals, físics i manu-
als, aconseguint la fraternitat mestre-alumne 
perquè creia ferventment que no hi ha conei-
xement sense emotivitat, eliminant els càstigs 
i els premis (portant a terme una disciplina 
assembleària), on l’art era imprescindible (els 
alumnes havien de sentir-se feliços amb teatre, 
música, dansa i la lectura directa dels clàssics) 
i on estaven incorporades les noves tecnolo-
gies de l’època (fotografia, cinema i redacció 
d’una revista periòdica). Feia que l’Escola fos 
la segona casa dels alumnes estant oberta a les 
famílies per les tardes i els diumenges, sent el 
mentor de la creació de nous professors racio-
nalistes entre els alumnes i, en definitiva, uti-
litzant l’educació com l’instrument per a crear 
una nova societat, un Món Nou.

Aquestes noves idees que eren fonamentals en 
1926 ara són les bases de la Nova Reforma edu-
cativa de, per exemple, Escola Nova XXI; però 
ningú ha mirat 90 anys enrere per veure si algú 
havia defensat aquestes teories pedagògiques 
amb anterioritat i quins resultats havia obtingut.

Però Puig Elias no fa ser sols un bon pedagog 
teòric i al mateix temps pràctic sinó que va 
voler ser un transformador del sistema educa-
tiu. Joan Puig va concebre la Guerra com una 
oportunitat per portar a terme la Revolució 
pedagògica i ell la va encapçalar liderant tots 
els estaments. Des dels primers dies de la guer-
ra va rebre les responsabilitats educatives de 
l’Ajuntament de Barcelona i va ser president de 
l’òrgan de la Generalitat dedicat a l’educació: 
el CENU. Posteriorment, l’any 1938, va afegir a 
aquestes responsabilitats la de ser Subsecretari 
del Ministeri d’Instrucció Pública de la Repúbli-
ca en temps de Segundo Blanco.

La seva família i algun dels seus alumnes de 
l’Escola i de les Colònies de refugiats ens han 
parlat del seu caràcter afable, l’elegància en el 
tracte i en les formes, la seva capacitat d’inter-
mediació, i la seva virtut de saber escoltar amb 
un pensament ferm i clar. Va fugir de tots els ex-
tremismes i va ser respectuós amb tots els que 
pensaven diferent que ell en el terreny religiós i 
polític, sense ser dèbil ni mal·leable.

Ha estat molt difícil descobrir noves dades so-
bre la biografia d’aquest home eminent. La 
participació de la seva família del Brasil i d’avis 
d’Aragó que havien estat nens refugiats de les 
colònies infantils que Joan Puig va crear a Bar-
celona i Ribes de Freser ens ha permès conèixer 
tot allò que passava a la seva vida i que les he-
meroteques no podien recollir perquè no eren 
fets públics.

Hem sabut que un dels eixos fonamentals de 
la seva teoria pedagògica es va centrar en les 
Colònies de nens refugiats on l’educació era ve-
ritablement integral en aquestes llars de convi-
vència total. Va organitzar una colònia infantil 
amb nens refugiats, principalment orfes (molts 
d’ells aragonesos) a l’expropiada Granja Vella 
d’Horta, també coneguda com casa de Martí Co-
dolar. La seva companya sentimental en aquell 
moment, Emilia Roca Cufí (gran actriu a nivell 
nacional durant els anys vint), també es va fer 
càrrec d’una altra colònia infantil que es va cre-
ar a Ribas de Fresser, a la casa de colònies que 
feia servir l’escola Natura del Clot  amb nens or-
fes de la Casa del Nen i fills de militars republi-
cans ferits. 

Joan Puig Elias va tenir contacte amb nombro-
ses personalitats, però destaca una per sobre 
de totes perquè la va intentar implicar en la 
seva tasca de trobar ingressos econòmics per 
mantenir les colònies. Aquesta persona va ser 
Emma Goldman, activista anarquista internaci-
onal, que va visitar diverses vegades Barcelona 
durant la Guerra Civil. Emma va transcriure en el 
seu llibre Visió en flames l’experiència de visitar 
la ciutat de llibertat, la colònia infantil de Ribes 

de Freser. Tots els refugiats d’aquestes colònies 
que hem pogut entrevistar valorant aquests 
anys amb Puig Elies a Catalunya i a França com 
un dels moments més importants de la seva 
vida i quasi cap esdeveniment posterior els ha 
marcat amb més profunditat que aquesta con-
vivència educativa.

En el moment de la pèrdua de la guerra, Joan 
Puig Elias va marxar a França amb el Govern i va 
fer evacuar les dues colònies en direcció a la na-
ció veïna abans del tancament de les fronteres. 
Una vegada en territori francès, Emilia Roca va 
aconseguir la solidaritat d’agrupacions de mes-
tres francesos que van trobar diferents llocs on 
refugiar als nens de les colònies i poder conti-
nuar la tasca pedagògica que portaven a terme. 
Finalment, van residir al poble de Lagnes (Pro-
vença) on van conviure amb els nens francesos 
a l’escola, van realitzar obres de teatre i expo-
sicions, i van viure amb felicitat lluny dels pro-
blemes de la guerra. Malauradament, gran part 
dels nens van ser repatriats el 1941 per ordre de 
Franco.

A partir d’aquest moment, Joan Puig Elias va 
iniciar una vida eminentment política com a 
maquis i participant molt activament en la recu-
peració de la Generalitat i la CNT/MLE de l’exili  
a Toulouse. Però la impossibilitat de fer caure 
el govern de Franco i la visió del reconeixement 
internacional que va tenir el van derrotar i va 
acabar marxant a Brasil.

Aquesta investigació vol posar en valor la vida 
de centenars de mestres anònims que van por-
tar a terme un canvi en l’escolarització formal 
i rígida dels anys trenta, van fer una lluita per 
la llibertat directament en el front o en el con-
junt de colònies infantils que es van crear a la 
rereguarda amb nens refugiats i es van unir a 
nivell internacional, aconseguint una germanor 
que va suplir l’activitat dels governs francès, ca-
talà i del conjunt de potències internacionals, 
inactius en aquells moments. Molts d’aquests 
mestres es van veure abocats a l’exili, on està 
documentada la docència com la professió ma-
joritària, però molts d’ells van continuar actius 
i reconeguts a l’estranger. Tots aquests rastres 
vitals els volem unificar en la persona de Joan 
Puig Elias a qui amb aquest escrit volem fer un 
homenatge i un acte de divulgació del seu valor 
per evitar el seu oblit total. 

Gloria Campoy, autora del llibre “Joan Puig Elias”. 

Una figura a reivindicar

E L  FA R

Ferran Aisa

D I CC I O N A R I  M I L I TA N T

Gloria Campoy
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Solució a la partida anterior:
21. Ch5+ gxh5 (única per les negres si no 
vol el mat amb Df4), 22. Df4+ Af5 (única), 
23. Dh4+ Rg6 i la partida està ja sentencia-
da, Kozul es rendeix davant la perspectiva 
del mat en 3 jugades: 23. ...Rg6, 24. Dxh5+ 
Rf6, 25. Dh4 Rg6, 26. Dh6#

Escac
Blanques juguen i guanyen

A la ronda 9 del Campionat 
de Romania s’enfrontaren 
George Stoleriu (blanques) i 
Radu-Cristian Toma (negres). 
S’arriba a la jugada 19 amb 
aquesta posició on sembla 
que el mat és irreversible. En 
dues jugades, Stoleriu fa el 
mat. 

El joc de paraules Enemics dels borbons que ens remeten a la venda fora de temporada (de 7 lletres)   
per @jocdeparaules         _ _ _ _ _ _ _

Sudoku
Partint d'alguns nombres 
ja disposats en algunes de 
les caselles, cal completar 
les caselles buides amb 
números del 1 al 9 sense 
que es repeteixin per fila, 
columna o regió.

So
lu

ci
ó:

(Una historia de la PAH ) Tots els regnes de la terra. 

És una novel·la de no ficció que relata les grans transformacions de la vida d’una dona –la Sandra– que 
entra a la PAHC de Sabadell a la recerca d’una solució pel seu procés de desnonament. Una emocionant 
història de periodisme literari basada en fets reals, en què l’autor reconstrueix els processos de floració 
política i humana que experimenta la protagonista a partir de l’autoorganització col·lectiva. Tot plegat, en 
el context de la major crisi de la història del capitalisme, i també en el d’una organització –la PAH- que ha 
capgirat per sempre la vida de milers de persones.

Nosotros no olvidamos. 

Aquest mes no us recomanem un documental ja editat, si no que participeu de la campanya per poder 
finançar l’edició d’aquest documental sobre l’assassinat de Pedro Álvarez. Un assassinat que prescriu a 
finals de 2020. Un documental creat al servei de la lluita contra la impunitat. 

Aquest documental neix com a denúncia a la impunitat, la passivitat i l’oblit al que s’ha sotmès aquest cas 
durant anys, i també, vol ser un homenatge al lema repetit mil i un cops en totes les mobilitzacions que 
s’han fet durant aquests vint-i-sis anys de lluita: Pedro, hermano, nosotros no olvidamos. 
Col·laboreu: https://www.goteo.org/project/nosotros-no-olvidamos 

Ocer y Rade

Aquest grup de rap procedent de Torrejón de Ardoz, nascuts l’any 1995, comencen la seva carrera musical 
amb referències publicades a Youtube. Poc a poc s’han anat fent un lloc a l’escena musical del hip-hop 
estatal mitjançant el llançament de temes en aquesta plataforma d’internet. El seu rap antifeixista i fet des 
del profund de la quotidianitat d’un barri de classe treballadora no us deixarà indiferents.

Solució al problema anterior: absenta

Recomanacions

Les Receptes 
Damunt un cel de fil

Ingredients per a 4 persones

Per a la massa de 4 creps

350 g de farina de fajol
700 g d'aigua
Una cullerada sopera d'orenga
sal 

Per al farcit dels 4 creps

3 cebes
400 g de barreja de bolets
150 g de pinyons
2 grans d'all
Un manat de julivert
Sal i pebre

Per a la salsa de pebrot escalivat

Un pebrot vermell escalivat 
100 g d'ametlles torrades
Un raig de beguda d'arròs
Sal i pebre

Elaboració

Preparació de la massa de les creps
Una hora abans de preparar els creps, poseu tots els ingredients en una batedora de vas (túrmix) i 
barregeu-los fins que la massa quedi ben homogènia.

Preparació del farcit
Poseu a fregir a foc fort la ceba tallada en trossos llargs i gruixuts i no pareu de remenar, de manera constant. 
A mitja cocció, quan comenci a transparentar, afegiu-hi un xic de sal i els pinyons, remeneu i, a continuació, 
afegiu-hi els bolets tallats a trossos i torneu a remenar. 
A l'últim moment, afegiu-hi una picada d'all i julivert.

Preparació i farciment de les creps
Escampeu una gota d'oli en una paella al foc. Poseu una quarta part de la massa de les creps a la paella i 
esteneu-la fins que quedi en forma de disc. Quan es pugui desenganxar fàcilment del fons de la paella, gireu-
la, manteniu-la un momentet, poseu-la al plat i farciu-la amb la ceba, la barreja de bolets i els pinyons fregits.

Preparació de la salsa de pebrot escalivat
Agafeu un pebrot escalivat, sense pell ni llavors, poseu-lo en la batedora de vas amb les ametlles 
torrades, un raig de beguda d'arròs, sal i pebre, i tritureu fins que la salsa quedi ben lligada i homogènia.

CREP DE FAJOL AMB CEBA DOLÇA, 
BARREJA DE BOLETS I PINYONS
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la Deboh o la Urimari, 
que són companyes de 
la PAHC de Sabadell. I 
aquí anava, en realitat: 
diria que l’experiència 
de la PAHC de Sabadell 
ens pot donar moltes 
pistes sobre com són els 
processos de desalienació 
i subjectivació política. La 
PAHC és una organització 
on les persones hi arriben 
com a afectades i en surten 
com a militants. Persones 
que arriben a l’assemblea 
soles, petites, enfonsades, 
de vegades amb prejudicis 
racistes, o amb pràctiques 
masclistes... hi viuen un 
procés de transformació 
després del qual la lluita 
pels drets de totes els 
passa a ser una necessitat 
de primer ordre. Un dels 
objectius del llibre era 
intentar desentranyar i 
reconstruir la forma com 
es donen aquest tipus de 
processos. 

-Tu has estat militant 
de la PAHC de Sabadell. 
Què t’ha aportat això 
personalment i militant?

En la vida militant, tot. 
La PAHC m’ha capgirat la 
meva forma d’entendre 
l’acció política. Té a veure 
amb el que parlàvem tot 
just ara. Quan vaig entrar a 
la PAH, jo venia de militar 
en petites organitzacions 
on consideràvem que si 
proclamàvem molt fort els 
nostres principis i exhibíem 
la nostra pulcritud moral 
la gent correria a sumar-se 
a nosaltres. Al final, és clar, 
érem sempre els mateixos, 
i no teníem la menor 
capacitat agregadora. La 
PAH ens ha ensenyat una 
sèrie de principis que –tot 
i que per moltes siguin 
obvis- intentaré sintetitzar. 
1) Que la militància política 
ha de tenir com a base la 
solució immediata de les 
necessitats materials de 
les persones (combatre 
un ERO, disputar una 

Bon dia Dani. Professor de 
secundària, militant dels 
moviments socials, què et 
porta a escriure un llibre 
com aquest?

Fa anys que milito a 
la PAHC, que és una 
organització que està 
atapeïda de gent que és 
important per mi i que té 
unes històries de les quals 
he après moltíssim. Volia 
escriure sobre la PAHC: 
perquè al seu interior hi ha 
tota una sèrie d’històries 
que són apassionants i que 
mereixen, com a mínim, 
ser explicades. 

-Tots els Regnes de la 
Terra. Explica’ns el perquè 
d’aquest nom.

Perquè és una expressió 
que apareix en dues 
ocasions a dins de la 
novel·la, d’una forma en 
què –espero- s’explica prou 
a si mateixa... és un gir, una 
expressió d’un text preciós 
de C.K.Chesterton. El text 
en qüestió és un text que 
és llegit públicament en 
un moment important de 
la història de la PAH i que 
constitueix tot un manifest 
sobre la ètica, la justícia i la 
lluita de classes. Dit això, 
no vull estar-me d’agrair 
el meu amic Albert per, 
mentre llegia el manuscrit, 
haver-me donat la idea del 
títol. Trobo que li escau 
molt a la novel·la.

-Per què has pensat que 
és important escriure un 
llibre sobre això?

Perquè les persones que 
apareixen a la novel·la 
són totes persones molt 
importants per a mi i 
tenia ganes de retre’ls un 
d’homenatge. A banda 
d’això, aquestes històries 
tenen molt de pes en si 
mateixes. Crec que hi ha 
herois de la literatura que 
tenen una història força 
més plana que la Sandra, 

pujada del lloguer...) i ha 
d’estar fonamentada en 
la perspectiva d’assolir 
petites victòries. I 2) 
Que aquesta lluita per 
solventar les necessitats 
materials s’ha de dur a 
terme de forma col·lectiva, 
democràtica i pràctica. 
Col·lectiva perquè hem 
de prendre consciència 
que els conflictes que 
sovint vivim de forma 
atomitzada tenen una 
dimensió més àmplia, que 
només els podem plantar 
cara a partir de l’agrupació 
entre iguals i, en fer-ho, 
no només resolem el 
nostre conflicte original 
sinó que hi guanyem una 
comunitat. Democràtica 
perquè les persones que 
arriben a les nostres 
organitzacions, encara 
que d’entrada no tinguin 
ni experiència ni una sèrie 
d’habilitats, han de decidir 
sobre el rumb i el sentit de 
les mateixes en el mateix 
rang que qualsevol altre. 
La temptació d’escurçar 
els processos deliberatius 
per part d’un grup de 
persones més bregades té 
com a revers la limitació 

Tots els regnes de la terra

o esmussament de molts 
processos d’aprenentatge 
i subjectivació. Bona part 
dels quadres polítics més 
complets i carismàtics 
que conec fa pocs anys 
estaven a les seves pròpies 
antípodes ideològiques. I 
pràctica perquè, a falta de 
lleis que ens protegeixin, 
hem de resoldre els nostres 
conflictes materials de 
forma directa i pràctica, 
amb les nostres pròpies 
mans, a través de l’acció 
(aturar un desnonament, 
recuperar un bloc de pisos 
per a la gent). 

Al llarg de tot aquest procés, 
aconseguim col·locar 
(part de) les nostres 
condicions d’existència, 
abans en mans de poders 
desconeguts, sota el 
nostre control col·lectiu 
i democràtic. Tot aquest 
procés, que és un procés 
de desalienació a través de 
la praxi, ens fa més lliures, 
més complets i més feliços.

-Per què decideixes 
donar-li la forma que li 
has donat al llibre (una 
novel·la)?

Perquè si la tesi feminista 
dels 70 deia amb encert 
que “el personal és polític”, 
la cita, al seu torn, es deixa 
acabar de completar, fins 
a dir també: “el polític és 
personal”. Amb això vull 
dir que els grans processos 
històrics de transformació 
política no passen al 
marge per sobre de la vida 
concreta de la gent, sinó 
precisament a través de la 
seva quotidianitat. En el 
terreny de la vida personal 
de les persones, es pot 
entendre que la novel·la 
sigui un gènere que es 
pugui moure amb més 
comoditat que l’assaig.

-La protagonista del teu 
llibre és una dona. Per 
què?

És una bona pregunta. No 
és ni tan sols una decisió 
personal: és que no podia 
ser d’altra manera. La 
PAHC és una organització, 
a part de feminista, 
m a j o r i t à r i a m e n t 
femenina. Les dones de la 
PAHC ho expliquen molt 
bé: sovint, quan les famílies 
es troben en una situació 

tan límit com que estan a 
punt de perdre l’habitatge, 
l’home, proclamat o 
autoproclamat en moltes 
llars cap de família, 
s’ensorra, desorientat, 
embargat per una mena de 
consciència de fracàs vital. 
En aquesta situació, enmig 
del naufragi, és la dona 
l’única qui, en moltíssimes 
ocasions, manté el cap 
prou clar com per recollir 
les regnes de la situació. 
És la dona qui va buscar 
ajuda a la PAHC, qui explica 
el seu cas i comença a 
col·locar els fonaments per 
la seva resolució. Comença 
un procés d’activació 
personal i política que 
tindrà un llarguíssim 
recorregut. Hi ha un 
capítol a la novel·la centrat 
justament en aquesta 
qüestió. 

-Recomana’ns el teu 
llibre, sense spoilers.

Les persones que 
apareixen al llibre diuen 
que us el pilleu. Jo, com 
a mínim, no acostumo a 
portar-los la contrària.  

www.cgtcatalunya.cat

VOLS AFILIAR-TE?
Descarrega’t aquí el full d’afiliació

Omple’l i porta’l a qualsevol seu de CGT de Catalunya
 o envia un correu electrònic a:

afiliacio@cgtcatalunya.cat

Aquest mes al tinter, parlem amb Daniel Bastús, militant de la PAHC Sabadell i professor de 
secundària en un institut de Terrassa. Recentment ha escrit una novel·la que gira al voltant 
de la militància i els processos de concienciació dels que menys tenen.


