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LJ DQ\ KD HVWDW VX¿FLHQW SHU D YHXUHFRPHOJRYHUQGH&L8LHOVHJXLW
GHOREELHVTXHHVPRXHQDOVHXYROWDQW
UHWDOOHQ ¿QV DO OtPLW XQ ³HVWDW GHO EHQHVWDU´ TXH MD HUD GHOV PpV HVFDUUDQVLWVG¶(XURSDLTXHWHQLDXQVQLYHOOVGH
FREHUWXUD GHOV PpV EDL[RV GH OD 8(
(V WUDFWD G¶XQD GHULYD QHROLEHUDO SXUD
L GXUD UHGXLQW O¶(VWDW VRFLDO DO PtQLP L
VLPSOHPHQW GHVWLQDQW HO TXH TXHGD GH
O¶DSDUHOO GH O¶(VWDW D JDUDQWLU HO PHUFDW
OOLXUH L PDQWHQLU ³O¶RUGUH´ D WUDYpV G¶XQ
DSDUHOO SROLFLDO FDGD GLD PpV HVSHFLDOLW]DWDFRQWURODULFULPLQDOLW]DUOHVGLVVLGqQFLHV,WRWEHQDPDQLWDPEXQDERQD
GRVL GH FDWROLFLVPH G¶(VWDW SHU PDUFDU
TXH SHU D HOOV DL[z GHO ODLFLVPH Wp XQV
OtPLWV
'HO¶(VWDWGHGUHWDOGHGUHWHV(VWDWDQWLVRFLDOHQHOPpVSXUHVWLOQHROLEHUDOXQ
UHGXLWQXFOLGHSHUVRQHVUREDQWDODPDMRULDVDTXHMDQWHOVUHFXUVRVFDUUHJDQW
VH HOV GUHWV D O¶HGXFDFLy D OD VDOXW D
WHQLUWUHEDOODXQDMXELODFLyGLJQDDXQD
FXOWXUD TXH PHUHL[L DTXHVW QRP D XQV
GUHWVVRFLDOVTXHKDFRVWDWWDQWHVOOXLWHV
DFRQVHJXLU 'RFWULQD GH [RF QHROLEHUDO
SHUDVDWLVIHUDOVPHUFDWV¿QDQFHUV
(O JRYHUQ GH &L8 pV XQ ¿GHO VHJXLGRU
GH OHV WHVLV QHROLEHUDOV GH O¶(VFROD GH
&KLFDJR GH 0LOWRQ )ULHGPDQ L FLD XQ
OREELH HVSHFLDOLW]DW HQ SODQV GH [RF
QHROLEHUDOV/¶HVWUDWqJLDpVFODUDHVSHUDU TXH HV SURGXHL[L XQD FULVL DMXGDQW
HYLGHQWPHQWDSURYRFDUOD RXQHVWDWGH
[RFVRFLDOLGHVSUpVPHQWUHODSREODFLy
HVUHFXSHUDGHOWUDXPDYHQGUHDOVHFWRUSULYDWRVXSULPLUWRWHOTXHTXHGLGH
O¶(VWDW3ULYDWLW]DUGHVUHJXODULUHGXLUDO
PtQLPODGHVSHVDVRFLDO
(QHOFRQWH[WGHOD8(HOV¿QDQFHUVLOHV
JUDQV HPSUHVHV HVWDQ XWLOLW]DQW OD FULVL
TXH HOOV PDWHL[RV KDQ FUHDW SHU DFRQVHJXLU HO TXH VHPSUH KDQ GHVLWMDW OD
UHGXFFLyL¿QVLWRWO¶HOLPLQDFLyGHOVGUHWV
VRFLDOVLODERUDOVGHOHVFODVVHVSRSXODUV
HQ JHQHUDO 3HUz QR HOV VHUj WDQW IjFLO
FRP GHVVLWMDULHQ (O GHVFRQWHQWDPHQW
DPE HOV HIHFWHV G¶DTXHVWHV PHVXUHV
QHROLEHUDOVHVYDHVWHQHQWODGHVDIHFFLy
HQYHUVHOVSROtWLFVDXJPHQWDODSURWHVWD
L OD LQGLJQDFLy V¶HVWHQHQ HVSHFLDOPHQW
HQHOVSDwVRVPpVDIHFWDWVSHUODFULVL

M

6¶HVWj HVFDPSDQW OD LQGLJQDFLy GDYDQW
ODQHIDVWDJHVWLyGHODFULVLTXHHOVUHVSRQVDEOHV SROtWLFV FDWDODQV L HVWDWDOV
HVWDQIHQWpVXQPRYLPHQWMRYHGLYHUV
LSOXUDOTXHYROGRQDUXQDVRUWLGDFRQVWUXFWLYDLDUWLFXODGDDOGHVFRQWHQWDPHQW
VRFLDO TXH JHQHUHQ OHV SROtWLTXHV TXH
SULYLOHJLHQ HOV EHQH¿FLV G¶XQV SRFV L
JHQHUHQ HO PDOHVWDU GH OD UHVWD 8Q
PRYLPHQWTXHKDGHFRQÀXLUDPEWRWHV
DTXHOOHV UHVLVWqQFLHV L GLQjPLTXHV TXH
MDHVYHQLHQGHVHQYROXSDQW/DFRQWHVWDFLy QR KD IHW VLQy FRPHQoDU OHV SODFHV L OHV DVVHPEOHHV V¶KDQ PXOWLSOLFDW
L DPE HOOHV OD LOOXVLy L OD FDSDFLWDW GH
JHQHUDU UHVSRVWHV FRQVHQVXDGHV SHU
WDOGHIHUIURQWDOFRQWH[WGHFULVLLSODQV
G¶DMXVWDPHQWHVWUXFWXUDOVHQFREHUWVTXH
UHFRUUH(XURSD
(OPRYLPHQWG¶LQGLJQDGHVLLQGLJQDWVpV
XQ FODP D OD FODVVH SROtWLFD SHU D TXq
QRSRVLOHVQRVWUHVYLGHVHQPDQVGHOV
EDQFVLHOVHVSHFXODGRUV(O*RYHUQGH
OD*HQHUDOLWDWWpODRSRUWXQLWDWG¶HVFROWDU
ORLUHGUHoDUDTXHVWDVLWXDFLyHQOORFGH
UHFyUUHUDOHVKDELWXDOVUHFHSWHVFULPLQD-

OLW]DGRUHVLUHSUHVVLYHVTXHIDQVHUYLUHOV
JRYHUQV TXH WHPHQ OD FLXWDGDQLD 3HUz
VDEHPTXHQRKRIDUj3HUDFRQVHJXLU
DL[z pV LPSUHVFLQGLEOH OD PRELOLW]DFLy
JHQHUDOLW]DGD O¶H[WHQVLy GH OHV OOXLWHV
ODSUHVVLyDOFDUUHUODFRQWHVWDFLyVRFLDO

PDVVLYD(QDL[zHVWHPWUHEDOODQW
6HJXLPFDPLQDQWVHJXLPHQPRYLPHQWL
VDEHPTXHFDGDYHJDGDPpVJHQWFRPSDUWHL[OHVQRVWUHVFUtWLTXHVLGHQ~QFLHV
LYRODUWLFXODUUHVSRVWHVLSURSRVWHV$UD
pVHOPRPHQWG¶DYDQoDUMXQWHV
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REPORTATGE
Davant el model agroindustrial i l’especulació amb les
matèries primeres alimentàries, cal potenciar la sobirania
alimentària i lluitar contra la privatització de la vida

Crisi alimentària
en un context
d’abundància
d’aliments

La crisi alimentària
colpeja de nou
L’especulació alimentària i la ‘petrodependència’ com a detonants
Esther Vivas

L

’amenaça d’una nova crisi alimentària és ja una realitat. El
preu dels aliments ha tornat a augmentar assolint xifres rècord, en una
escalada creixent i consecutiva de
preus des de fa vuit mesos, segons informava l’Índex de la FAO pel Preu
dels Aliments de febrer del 2011,
que analitza mensualment els preus
a escala global d’una cistella formada per cereals, oleaginoses, làctics,
carn i sucre. L’Índex apuntava a un
nou màxim històric, el més elevat des
que la FAO va començar a estudiar
els preus alimentaris l’any 1990. No
podem oblidar, a més, que la crisi
alimentària ha atiat les revoltes dels
països àrabs.
Aquest augment del cost del menjar,
sobretot dels cereals bàsics, té greus
conseqüències pels països del Sud
amb baixos ingressos i dependència
de la importació alimentària així com
per a milions de famílies, en aquests
països, que destinen entre un 50 i un
60% dels seus ingressos a la compra
G¶DOLPHQWV[LIUDTXHSRWDUULEDU¿QV
a un 80% en els països més pobres.
En aquests casos, l’augment del preu
dels productes alimentaris els converteix en inaccessibles.
Ens tornem a acostar, doncs, a la xifra de mil milions de persones, una
de cada sis en el planeta, que avui
no tenen accés al menjar. El mateix
president del Banc Mundial, Robert
=RHOOLFNKRGHL[DYDFODUDO¶D¿UPDU

que l’actual crisi alimentària havia fet
augmentar en 44 milions el nombre
de persones que pateixen fam crònica. Cal tenir en compte que l’any
2009 ja es va superar aquesta xifra,
arribant als 1.023 milions de persones subnutrides a tot el planeta, dada
que va reduir-se lleument el 2010,
però sense tornar als índexs anteriors
a la crisi alimentària i econòmica del
2008 i 2009.
Aquesta crisi es dóna en un context

d’abundància d’aliments. La producció de menjar s’ha multiplicat per tres
des dels anys 60, mentre que la població mundial tan sols s’ha duplicat
des d’aleshores. Per tant, de menjar
n’hi ha. No es tracta d’un problema
de producció sinó d’un problema
d’accés als aliments, a diferència del
TXH SXJXLQ D¿UPDU OHV LQVWLWXFLRQV
internacionals (FAO, BM, OMC),
que insten a augmentar la producció
a través d’una nova revolució verda,
la qual no faria res més que agreujar
la crisi alimentària, social i ecològica
que enfrontem.

Les revoltes
populars
Les revoltes populars al Nord
d’Àfrica i a l’Orient Mitjà van tenir
entre els seus múltiples detonants
l’escalada del preu dels aliments. Al
desembre del 2010, a Tunísia, les capes més pobres de la població ocupaYHQODSULPHUDOtQLDGHOFRQÀLFWHH[Lgint, entre d’altres, accés al menjar.
Al gener del 2011, joves manifestants
a Algèria tallaven carreteres, cremaven tendes i atacaven estacions de
policia per protestar per l’augment
del preu dels productes bàsics. Casos similars s’han viscut a Jordània,
Sudan i Iemen. I no hem d’oblidar
que Egipte és el primer importador
de blat del planeta, dependent de la
importació alimentària.
Evidentment a aquest malestar cal
afegir-n’hi d’altres: altes taxes d’atur,
Juliol de 2011

falta de llibertats democràtiques, corrupció, manca de vivendes i serveis
bàsics, etc. que van constituir el moll
de l’os de les revoltes. De totes maneres, la pujada del preu dels aliments
va ser un dels detonants inicials.

Una causa central
Però, quines han estat les causes
d’aquest nou augment del cost del
menjar? Malgrat que institucions
internacionals i experts en la matèria han assenyalat diversos elements com: fenòmens meteorològics
que haurien afectat a les collites en
països productors, l’augment de
la demanda en països emergents,
O¶HVSHFXODFLy ¿QDQFHUD OD FUHL[HQW
producció d’agrocombustibles, entre
d’altres; diversos indicis apunten a
l’especulació amb les matèries primeres alimentàries com una de les
raons principals de l’escalada del
preu del menjar.
De fet, en el període 2007 y 2008 ja
es va viure una crisi alimentària profunda, amb una pujada del preu dels
cereals com el blat, la soja i l’arròs,
d’un 130%, un 87% i un 74% respectivament. Aleshores, com avui, diferents van ser les causes indicades,
tot i que destacaven l’augment de la
producció en agrocombustibles i les
creixents inversions especulatives
en els mercats de futurs alimentaris.
Però aquest augment del preu del
menjar es va estancar l’any 2009,
en part, probablement, a causa de la
crisi econòmica i la disminució de

O¶HVSHFXODFLy¿QDQFHUD
A mitjan 2010, una vegada apaivaJDWVHOVPHUFDWV¿QDQFHUVLQWHUQDFLRnals, i amb quantioses sumes públiques injectades a la banca privada,
l’especulació alimentària colpejava
de nou i el preu del aliments tornava
a pujar. Per “salvar a la banca”, desSUpV GH O¶HVFODW GH OD FULVL ¿QDQFHUD
del 2008-2009, es calcula que els governs dels països rics van aportar un
total de 20 bilions de dòlars per apuntalar al sistema bancari i rebaixar les
taxes d’interès.
Amb aquesta entrada de diners, els
especuladors van veure’s incentivats
per a demanar nous préstecs i comprar mercaderies que previsiblement
augmentarien ràpidament de valor.
Els mateixos bancs, fons d’alt risc,
etc. que van causar la crisis de les hipoteques subprime són, actualment,
els responsables de l’especulació amb
les matèries primeres i l’augment del
SUHX GHO PHQMDU DSUR¿WDQWVH G¶XQV
mercats globals de mercaderies profundament desregularitzats.
La crisi alimentària està íntimament
lligada a la crisi econòmica i a la lògica d’un sistema que promou, per
exemple, uns plans de rescat a Grècia i a Irlanda, supeditant la sobirania d’aquests països a les institucions
internacionals com es supedita la
sobirania alimentària dels pobles als
interessos del mercat.

Garantia o negoci
De fet, sempre s’ha donat una certa
especulació amb el preu dels aliments i aquesta lògica impera en el
funcionament dels mercats de futurs,
que, tal i com els coneixem actualment, daten de mitjan segle XIX,
quan van començar a funcionar als
Estats Units. Aquests són acords legals estandaritzats per a fer transaccions de mercaderies físiques en un
temps futur establert prèviament i
han estat un mecanisme per a garantir un preu mínim al productor davant
OHVRVFLOODFLRQVGHOPHUFDW
Per explicar-ho en poques paraules:
el pagès ven a un comerciant la producció abans de la collita per tal de
protegir-se de les inclemències del
temps o d’altres i garantir-se un preu
a futur. El comerciant, per la seva
EDQGD WDPEp VH¶Q EHQH¿FLD /¶DQ\
en que la collita va malament, el pagès obté bons ingressos, i quan la collita és òptima, el comerciant encara
VH¶QEHQH¿FLDPpV
En l’actualitat, però, aquest mateix
mecanisme és emprat pels especuODGRUV SHU D IHU QHJRFL DSUR¿WDQW OD
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caderia en mans del millor postor, i
els interessos empresarials prevalguin per damunt les necessitats alimentàries i els límits del planeta, la
nostra seguretat alimentària i el benestar de la terra no seran garantits.

La sobirania
alimentària com
alternativa

desregulartizació dels mercats de matèries primeres, que va ser impulsada
a meitats dels anys 90 als Estats Units
i Gran Bretanya per bancs, polítics
partidaris del lliure mercat i fons
d’alt risc, en el marc del procés de
desregulació de l’economia mundial.
Els contractes per a comprar i vendre menjar van convertir-se en “derivats” que podien comercialitzar-se
independentment de les transaccions
agrícoles reals. Naixia, doncs, un nou
negoci: l’especulació alimentària.
Els especuladors, avui, són qui tenen més pes en els mercats de futurs,
malgrat que les seves transaccions de
compra i venda no tenen res a veure amb l’oferta i la demanda real. En
paraules de Mike Masters, gerent
de Masters Capital Management,
VL O¶DQ\  OD LQYHUVLy ¿QDQFHUD
amb caràcter especulatiu en el sector
agrícola era d’un 25%, actualment
aquesta es situa al voltant d’un 75%.
Aquestes transaccions es porten a terme a les borses de valors, la més important de les quals, a nivell mundial,
és la borsa de comerç de Chicago,
mentre que a Europa els aliments i les
matèries primeres es comercialitzen a
les borses de futurs de Londres, París,
Amsterdam i Frankfurt.

Un “dipòsit
100% natural”
El 2006/2007, inversors institucionals com bancs, companyies
d’assegurances, fons d’inversió,
entre d’altres, després de la caiguda del mercat de crèdits hipotecaris
d’alt risc als Estats Units, van buscar
indrets més segurs i amb major rendibilitat, com matèries primeres i aliments, on invertir els seus diners. En
la mesura en que el preu del menjar
pujava, augmentaven les inversions
en els mercats de futurs d’aliments,
empenyent el preu dels grans a l’alça
LHPSLWMRUDQWODLQÀDFLyHQHOSUHXGHO
menjar.
A Alemanya, el Deutsche Bank anunciava guanys fàcils si s’invertia en
productes agrícoles a l’alça. I negocis
similars proposava un altre dels principals bancs europeus, el BNP Paribas. Però no cal anar tan lluny per a
trobar exemples concrets.
4

Catalunya Caixa, antiga Caixa Catalunya, instava, aquest gener del 2011,
als seus clients a invertir en matèries
primeres sota el lema “dipòsit 100%
natural”. I què oferia? Una garantia
del 100% del capital amb possibilitat d’obtenir una rendibilitat de
¿QV DO  DQXDO , FRP" (Q IXQFLy
com indicava en la seva publicitat,
de “l’evolució del rendiment de tres
matèries primeres alimentàries: sucre, cafè i blat de moro”. Per donar
garanties de l’alta rendibilitat, la publicitat no dubtava en assenyalar com
la cotització d’aquests tres productes,
els darrers mesos, havia augmentat
en un 61%, un 34% i un 38% respectivament, a causa de “la demanda
creixent que va a un ritme superior
a la producció”, “per l’increment de
la població mundial” i pel “seu ús en
agrocombustibles”. Catalunya Caixa,
però, obviava una informació important: l’especulació alimentària, que
tants bons rèdits econòmics dóna,
augmenta el preu dels aliments, els
fa inaccessibles a àmplies capes de
població en països del Sud global i
condemna a la fam, a la misèria i a la
mort a milers de persones en aquests
països.

Dependència del
petroli
Un altre element que aguditza la crisi
alimentària és la forta dependència
que l’actual model de producció i
distribució d’aliments té del petroli.
De fet, l’augment del preu del petroli repercuteix directament en una
pujada similar del cost dels aliments
bàsics. Els anys 2007 i 2008 tant el
preu del petroli com el dels aliments
van assolir xifres rècord. Entre juliol
del 2007 i juny del 2008, el petroli
cru va passar de 75 dòlars el barril a
140 dòlars, mentre que el preu dels
aliments bàsics augmentava de 160
dòlars a 225 dòlars, segons l’Índex de
la FAO pel Preu dels Aliments.
I es que l’agricultura i l’alimentació
són cada dia més ‘petrodependents’.
Després de la 2a Guerra Mundial i
amb la revolució verda, dels anys 60
i 70, i amb el supòsit d’augmentar la
producció, es va apostar per un model d’agricultura industrial i intensiu.

El sistema agrícola i alimentari actual, amb aliments que recorren milers de kilòmetres abans d’arribar a la
nostra taula, amb l’ús de intensiu de
maquinària agrícola, de químics, pesticides, herbicides i fertilitzants arti¿FLDOVQRVXEVLVWLULDVHQVHHOSHWUROL
L’augment del preu del petroli així
com l’estratègia de diferents governs
per a combatre el canvi climàtic ha
conduït, també, a una creixent inversió en la producció de combustibles
alternatius, agrocombustibles, com
el biodièsel i/o el bioetanol, elaborats a partir de sucre, blat de moro o
d’altres. Però aquesta producció ha
entrat en competència directa amb
la producció d’aliments pel consum sent una altra de les causes de
l’augment del preu dels aliments.
El mateix Banc Mundial reconeixia
que quan el preu del petroli sobrepassa els 50 dòlars per barril, aleshores un 1% d’increment del seu preu
comporta un 0.9% d’augment del
preu del blat de moro, ja que “per
cada dòlar que el preu del petroli
augmenta la rendibilitat de l’etanol
i, conseqüentment, la demanda de
blat de moro per elaborar-lo també
creix”. Des de l’any 2004, 2/3 de
l’augment de la producció mundial
de blat de moro van ser destinades a
satisfer la demanda nord-americana
d’agrocombustibles. L’any 2010, el
35% de la collita de blat de moro dels
(VWDWV8QLWVTXHVLJQL¿FDXQGH
la producció de blat de moro mundial,
va ser utilitzada per a produir etanol.
I aquesta tendència va a l’alça.
Però més enllà d’una sèrie de causes com l’especulació alimentària
i l’augment del preu del petroli que
repercuteix en una creixent inversió en agrocombustibles, provocant
una competència entre la producció de cereals pel consum o per
l’automoció, ens trobem davant d’un
sistema agroalimentari profundament
vulnerable i ens mans del mercat.
La creixent liberalització del sector
en les darreres dècades, la privatització de bens naturals (aigua, terra,
llavors…), la imposició d’un model
de comerç internacional al servei dels
interessos privats, etc. ens ha conduït
a aquesta situació.
Mentre l’agricultura i l’alimentació
continuïn sent considerades una mer-

Davant aquest model agroindustrial,
sorgeix el paradigma alternatiu de la
sobirania alimentària. Una proposta
que reivindica el dret dels pobles a
GH¿QLU OHV VHYHV SROtWLTXHV DJUtFROHV
i alimentàries, a controlar el mercat
domèstic, a impedir l’entrada de productes excedentaris a través de mecanismes de dúmping, a promoure
una agricultura local, diversa, pagesa
i sostenible, que respecti el territori,
entenent el comerç internacional com
un complement a la producció local.
La sobirania alimentària implica tornar el control dels béns naturals a les
comunitats i lluitar contra la privatització de la vida.
El concepte de sobirania alimentària
va ser proposat pel moviment internacional de La Via Camperola, que
agrupa unes 150 organitzacions pageses d’arreu del món, l’any 1996 coincidint amb la Cimera Mundial sobre
l’Alimentació de la FAO a Roma.
Des de la seva creació, La Via Camperola ha creat una identitat “pagesa” polititzada, lligada a la terra i a
la producció d’aliments, construïda
en oposició al model agroindustrial i
a partir de la defensa de la sobirania
alimentària. La Via encarna un nou tipus d’”internacionalisme pagès”, que
podem conceptualitzar com el “component camperol” del nou internacionalisme de les resistències representat
pel moviment altermundialista.
Un dels arguments que utilitzen els
detractors d’aquesta demanda és que
l’agricultura ecològica és incapaç
d’alimentar al món. Però contràriament a aquest discurs, diversos esWXGLV GHPRVWUHQ TXH WDO D¿UPDFLy pV
falsa. Així ho constaten els resultats
d’una exhaustiva consulta internacio-

nal impulsada pel Banc Mundial en
partenariat amb la FAO, el PNUD, la
UNESCO, representants de governs,
LQVWLWXFLRQV SULYDGHV FLHQWt¿TXHV
socials, etc., dissenyat com un model
de consultoria híbrida, amb el nom de
IAASTD, que va involucrar a més de
FLHQWt¿FVLH[SHUWVHQDOLPHQWDFLy
i desenvolupament rural durant quatre
anys.
És interessant observar com, tot i que
l’informe tenia darrera aquestes institucions, concloïa que la producció
agroecològica proveïa d’ingressos
alimentaris i monetaris als més pobres, a la vegada que generava excedents pel mercat, essent millor garant de la seguretat alimentària que
la producció transgènica. L’informe
de l’IAASTD, publicat a principis
del 2009, apostava per la producció
local, camperola i familiar i per la
redistribució de les terres a mans de
les comunitats rurals. L’informe va
ser rebutjat per l’agroindústria i arxivat pel Banc Mundial, encara que 61
governs el van aprovar discretament,
a excepció dels Estats Units, Canadà
i Austràlia.
Altres estudis demostren, també, com
la producció pagesa a petita escala pot
tenir un alt rendiment, a la vegada que
fa servir menys combustibles fòssils,
especialment si els aliments són comercialitzats local o regionalment. En
conseqüència, invertir en la producció
camperola familiar és la millor opció
per a lluitar contra el canvi climàtic
i acabar amb la pobresa i la fam, garantint l’accés als béns naturals, i més
quan 3/4 parts de les persones més
pobres del món són petits camperols.
En l’àmbit de la comercialització
s’ha demostrat fonamental, per a
trencar amb el monopoli de la gran
distribució, apostar per circuits curts
de comercialització (mercats locals,
venda directa, grups i cooperatives de
consum agroecològic…), evitant intermediaris i establint unes relacions
properes entre productor i consumiGRU EDVDGHV HQ OD FRQ¿DQoD L HO FRneixement mutu, que ens condueixin
a una major solidaritat entre el camp
i la ciutat.
* Article publicat al setmanari Directa, núm. 221.
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L’especulació amb
aliments bàsics
Un negoci segur per als mercats
Izaskun S. Aroca i Héctor R.
Letón - Diagonal

S

egons diferents especialistes,
2010 va ser l’any amb una de
les millors collites de la història. No
obstant això les matèries primeres
bàsiques com el blat, el blat de moro
o el sucre van pujar de mitjana un
25%. Les causes cal buscar-les en
l’especulació borsària amb aquestes matèries primeres i en un model
d’alimentació industrial dependent
del petroli. Nacions Unides parla
d’una situació “molt preocupant”.
Tunísia va encendre la metxa, i les
revoltes es van estendre a Egipte i
altres països. A l’Estat espanyol,
el sector ramader és el més afectat
per la pujada dels cereals. La crisi
alimentària es manté, i des de l’any
QRV¶KDPRGL¿FDWHOPHUFDWLQternacional per evitar aquesta nova
escalada de preus.
L’augment del preu dels aliments
bàsics va estar entre els detonants
de les protestes en els països àrabs.
‘Commoddities’, mercats de futurs,
apalancaments ... la Borsa parla i
puja el pa. Des de 2007 una nova
terminologia ha envaït els mitjans
de comunicació desconcertant a totes les persones que només entenen
una cosa: que des que s’especula en
borsa amb matèries primeres bàsiques com el blat o el sucre, els preus
dels aliments s’han multiplicat de
manera astronòmica per provocar
una profunda crisi alimentària que
ja el 2008 va incrementar el nombre de persones famolenques en 100
milions. Tot just tres anys després el
drama es repeteix. Segons la FAO,
al gener de 2011, per setè mes consecutiu, el preu dels aliments arribava a un rècord històric en augmentar
un 3,4% respecte a desembre de
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2010. Això representava la major
pujada dels últims 20 anys, superant
¿QVLWRWHOVQLYHOOVGHMXQ\GH
epicentre de la crisi alimentària.
Les revoltes per l’alça dels preus
han anat esclatant a diversos països.
Però aquesta nova crisi no arriba
SHUVRUSUHVD$¿QDOVGH2OLvier De Schutter, relator especial de
les Nacions Unides sobre el Dret
D O¶$OLPHQWDFLy D¿UPDYD ³7LQdrem una nova crisi de preus dels
aliments el 2010 o el 2011 perquè
les causes directes del increment de
2008 encara hi són “.
6HJRQV D¿UPD )HUUDQ *DUFtD GH
Veterinaris sense Fronteres, “gairebé una tercera part de les compres de cereals a futurs es troben
en mans d’actors aliens al sector,

és a dir, actors que especulen amb
l’aliment mitjançant, per exemple,
fons d’ inversió. Són els que estan
ara empenyent els preus del blat “.
L’especulació és un dels puntals
pels que, per exemple, el preu del
blat gairebé s’hagi duplicat en sis
mesos. “La inversió en matèries
SULPHUHVJHQHUDPROWVEHQH¿FLVLpV
una cosa molt segur. Els preus dels
aliments van disparats cap amunt a
la borsa “, apunta aquest expert de
Veterinaris sense Fronteres.
Mentrestant, els diaris econòmics i
HOV LQWHUPHGLDULV ¿QDQFHUV FULGHQ D
apostar pels cereals enumerant les
“bones perspectives” que faran de la
inversió tot un èxit.
Als qui poques vegades es nomena
com a origen de la pujada dels preus

són als especuladors. “Jo prefereixo
UHIHULUPH DOV LQYHUVRUV ¿QDQFHUV
que mouen molt el mercat i tenen
un gran pes en el comportament del
preu”, declarava l’octubre Juan Ignacio Crespo, director europeu de
Thomson Reuters, al diari Expansión.
L’accent el posen en altres qüestions com l’escassetat de terra cultivable, una reducció de les collites
o el canvi climàtic. “Aquest també
va ser l’argument de 2008. Però és
fals. De fet, la producció de cereals
de 2010 ha estat tercera més gran de
la història “, explica Ferran García.
$OFRVWDWGHO¶HVSHFXODFLy¿QDQFHUD
trobem una altra causa en l’escalada
del valor de les matèries primeres:
és el creixement de població. Segons la FAO, s’espera que el nombre de persones en els països en vies
de desenvolupament creixi un 70%
entre 2007 i 2050. Aquest augment,
que ja s’està donant en alguns països, està incrementant la demanda
de cereals.
Per a García, “en alguns països com
la Xina i l’Índia ha pujat el consum
intern, com va passar aquí fa anys.
El problema és que la manera de satisfer aquest consum és a través de
l’agricultura i ramaderia industrial”.
Tots dos models són molt dependents del petroli, s’utilitzen molts
fertilitzants, embalatges, transport.
“Per això quan hi ha un alça del
preu del petroli repercuteix molt
en el preu dels cereals”, sentencia
García. Segons Ana Etchenique,
vicepresidenta de la Confederació
de Consumidors i Usuaris (CECU),
“aquesta visió intensiva i industrial
de la ramaderia fa que es fomenti
molt el consum de carn i que, per
tant, el gra vagi a alimentar el bestiar en comptes de a les persones.

Això està passant en els països en
desenvolupament ia Europa. Menjar
tanta carn mai ha estat habitual en
cap cultura “.
El 2008, l’ús de cereals com agrocombustibles també va suposar un
factor determinant per l’alça dels
preus. “Aquest any realment només
pot passar amb el sucre. El perill
real dels agrocombustibles és més
ambiental i social “, sentencia García.
Però la repercussió de l’encariment
dels aliments no és la mateixa a tot
arreu, sobretot en els països més
empobrits on dediquen entre un 70
i 80% dels seus ingressos a alimentació. “Aquest extrem al Nord no
es nota. Tot i que cada vegada hi ha
més bosses d’exclusió “, sentencia
l’expert de Veterinaris sense Fronteres. De fet, segons l’Institut Nacional de Consum, a l’Estat espanyol es
dedica una cinquena part dels salaris
a alimentació, i encara que la pujada
global de preus encara no s’ha vist
UHÀHFWLGD HQ OHV ~OWLPHV GDGHV GH
O¶,3& )HUUDQ *DUFtD D¿UPD TXH D
nivell estatal es trasllada amb retard
i sobretot als aliments processats.
“El més pervers-explica García-és
que a causa de les previsions dels
preus poden pujar més del que en
realitat haurien”. Una cosa que ja va
passar en l’anterior crisi.
Segons explica Felipe Medina, del
sindicat agrari COAG, “a l’Estat
espanyol l’últim IPC general és del
3,3%, i això repercutirà entre la ciutadania tard o d’hora, ja que el poder
adquisitiu és menor que el 2008 “.
Per Medina de moment un dels sectors més afectats per la pujada dels
cereals és el de la ramaderia, perquè
en molts dels casos el cereal que es
compra per a pinso és importat. “El
sector ramader no podrà repercutir
aquesta pujada en els preus de venda als intermediaris i distribuïdores,
mentre que aquestes últimes sí que
DSUR¿WDUDQ DTXHVWD SXMDGD L LQFUHmentaran els seus marges de bene¿FL6HPSUHDFRVWDGHOVUDPDGHUVL
ramaderes “anuncia Medina.
Des de 2008, els interessos inversors s’esforcen per controlar terra
agrària a Àsia, Àfrica i Amèrica del
Sud. Al principi, a inicis del 2008,
l’excusa per als països del Golf Pèrsic, Corea del Sud, Líbia o Egipte
era aconseguir la seguretat alimentària.
Amb el pas del temps, van ser els
JUXSV ¿QDQFHUV TXL YDQ FRPHQoDU
a acaparar terra al Sud. En aquest
cas l’argument utilitzat era la neFHVVLWDW GH GLYHUVL¿FDU LQWHUHVVRV L
propietats. Segons la revista agrària
*UDLQ ³¿QV DUD KDQ FDQYLDW GH Pj
més de 40 milions d’hectàrees, més
de la meitat a Àfrica”. Una situació
que també es comença a estendre
al Nord, com denuncia que passa a
Andalusia Manuel Rodríguez, del
Sindicat Andalús dels Treballadors.
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TREBALL-ECONOMIA
En el Pacte de l’Euro es condensen les agressions
contra els drets laborals i socials de la població
europea més importants dels últims 60 anys

Hem de preparar
una nova vaga
general

No al Pacte de l’Euro
La nova estratègia de la Unió Europea, al servei de les Grans Empreses i el Capital
SP del Comitè Confederal
de la CGT

4XqpVHO3DFWHGHO¶(XURRODQRYD
HVWUDWqJLDVREUHODFRPSHWLWLYLWDW"
La crisi del deute sobirà a Europa,
amb tres països desnonats i endeutats per a tota la vida, Grècia, Irlanda i Portugal, i l’amenaça i atacs
especulatius sobre l’Estat espanyol,
comporta la creació del fons de rescat europeu (dotat amb 440.000 milions d’euros) per a comprar directament deute als països afectats per
l’especulació dels “mercats” (1) i,
d’aquesta manera, garantir la devoluFLyGHOSUHVWDWDOVHFWRU¿QDQFHUDPE
substancials interessos.
El nou pacte de l’Euro, o pacte per la
competitivitat, estableix amb caràcter
estructural, és a dir, d’obligat compliment per a la UE-27, unes determinades polítiques econòmiques que
siJQL¿TXHQXQQRXJLUGHURVFDVREUH
les condicions de vida de la majoria,
i directament centenars de milers de
persones són empobrides, precaritzades i ningunejades.
En polítiques salarials: els salaris
han de vincular-se a la productivitat
i deixar d’estar referenciats a l’Índex
dels Preus. Això suposa canviar les
UHJOHV GH OD 1HJRFLDFLy &ROOHFWLYD
desvinculant els salaris del cost de
la vida, alhora que es limita el nivell de centralització dels convenis
FROOHFWLXVLV¶H[LJHL[XQDÀH[LELOLWDW
interna, és a dir, acabar amb el poder
FRQWUDFWXDO VLQGLFDO HQ OD ¿[DFLy GH
les condicions de treball sobre jornada (temps de treball), organització de
treball (torns, sistemes de retribució,
etc.) i acomiadaments.

En polítiques laborals: Reformes LaERUDOVTXHDERUGLQODÀH[LELOLWDWLOD
disponibilitat unilateral del contracte
per part de l’empresari.
En polítiques de Pensions i Jubilació:
augment de l’edat de jubilació i reducció de la quantia de la pensió.
En polítiques Fiscals: Disminució del
deute públic (per llei) endurint les penalitzacions per a qui no compleixi.
Recapitalizació de la Banca i bancarització de les Caixes d’Estalvi
I la Comissió Europea intervindrà en
els Pressupostos de cada estat membre per a vigilar que compleixen amb
les polítiques acordades.
L’enduriment, l’ajustament és tan dur
TXH ¿QV L WRW XQ GHOV ³SDUHV´ GH OD
UE, Jacques Delors, expresident de

la Comissió Europea, ha declarat que
el document del Pacte de l’Euro, és…
”el document més reaccionari mai
produït per la Comissió”. Ni tan sols
apareix, encara que solament fora en
la retòrica, una referència als més de
23 milions de desocupats i milions i
milions de precaritzats socialment,
desapareixent l’Agenda Social de la
Comissió.
D’aquests 23 milions de desocupats
i desocupades, el 21,73%, és a dir
5 milions de persones, es troben en
l’estat espanyol. Govern, Sindicats
i Empresaris, volen tancar les polítiques contingudes en el Pacte de
l’Euro a aplicar en l’estat espanyol,
el 2 de febrer de 2011 en el denominat “Acord Social i Econòmic per al

creixement, l’ocupació i la garantia
de les pensions” i enterraran les polítiques de mobilització per a revertir
les sortides antisocials a la crisi:
* Flexibilitat laboral, garantida amb
la Reforma Laboral plasmada en la
Llei 35/2010, en tot el recorregut del
contracte, des de l’entrada, la permanència i la sortida.
* Pensions, ajustades als criteris
¿[DWVSHUOD8(MXELODUVHPROWPpV
tard i disminució garantida de la
quantia de la pensió.
 5HRUGHQDFLy GHO VHFWRU ¿QDQFHU
amb més de 30.000 milions d’euros
invertits en el desmantellament de les
Caixes (FROB) i la seva bancarització.
Ajustaments de cavall per a reduir el

l’enèsima jugada bruta dels buròcrates de Brussel.les, al servei de les
elits capitalistes.
Però succeeix que el govern de Zapatero, com l’alumne més aplicat de
la Comissió Europea, l’FMI i del
BCE, ja fa més d’un any que s’ha
afanyat a implementar bona part de
les mesures incloses en el Pacte de
l’euro: la rebaixa en el sou dels treballadors de l’administració pública, la reforma laboral, la congelació
i reforma de les pensions públiques
(amb la complicitat dels directius
de CCOO i UGT), la venda de les
Caixes d’Estalvi al capital privat i
la reforma (desmantellament) de la
negociació.
Per això, i coherentment amb la
mobilització del 19-J en contra del
Pacte de l’Euro, el moviment ha
d’avançar en l’exigència de la derogació de totes aquestes mesures ja
imposades contra la majoria social, i
avançar en la preparació de les condicions que facin possible com més

aviat millor una altra vaga general
amb aquest objectiu, aquesta vegada
fora de la tutela i de les maniobres
de la domesticada burocràcia sindical.
Si volem realment una democrà-

Gq¿FLWLHOGHXWHDOVFULWHULV¿[DWVSHU
la UE: disminució salarial a totes les
persones que treballa en les distintes
Administracions Públiques i congelació de pensions i, altres mesures
¿VFDOV
/DQHJRFLDFLyFROOHFWLYDSHU'HFUHtazo del 11 de Juny de 2011, garanteix la disponibilitat unilateral de les
condicions de treball: salaris, jornada, sistemes de retribució, torns, etc. i
fa desaparèixer l’autonomia en la NeJRFLDFLy&ROOHFWLYDpVDGLUDWHPSWD
directament contra la Llibertat SindiFDO L HO FRQÀLFWH YDJD  L HOV VDODULV
han disminuït pel mateix mètode, el
decretazo, alhora que la productivitat
ha augmentat. Es garanteix la taxa de
guany del capitalisme.
Resulta paradoxal que avui només
hi ha “solució” a la barbàrie imposada, amb la MOBILITZACIÓ GENERAL europea, en principi i mundial després, i els sindicats CES, es
passen la vida “concertant” amb els
diferents governs dels seus països
sobre com ser més competitius per
a recuperar la taxa de guany del capital, o de “l’economia” (com diuen
ells) i, davant les polítiques concretes
i generals que sancionen i apliquen
els governs de la UE, es treballi en la
desmobilització de la societat.
Ens expliquen contes i, ens “creiem”
que surten els comptes.
La CGT crida a la MOBILITZACIÓ
, $ /$ 5(%(//,2 62&,$/ FRP
únic camí per a construir una nova
societat basada en la llibertat i la justícia social.
(1) Especulació amb noms i cognoms, doncs són els fons d’inversió
dels bancs europeus, entre uns altres,
qui posseïxen la major part dels títols
del deute d’aquests països.

19-J: un pas endavant
Pep Juárez, CGT Balears

D

avant la convocatòria del passat
-HOVPLWMDQVD¿QVDOUqJLP
es van emprar a fons per criminalitzar, menysprear i dividir el moviment. Després de la repressió de la
Plaça de Catalunya, i dels successos
del Parc de la Ciutadella, de BarceORQDSURYRFDGRUVLQ¿OWUDWVLQFORVRV
els intents de vincular el conjunt del
moviment 15-M amb la violència i
deslegitimar-lo, no semblen haver
fet efecte entre una ciutadania cada
dia més farta de les corrupteles, de
les regles de joc trucades i d’una
classe política i burocràtica que actuen com titelles al servei del capital
especulatiu.
Però han escopit al cel i els ha caigut a la cara. Perquè la jornada del
19 de juny s’ha saldat amb una mobilització com no es recordava des
de les realitzades contra la guerra
de l’Iraq, fa ara més de vuit anys.
6

En el pla quantitatiu, la mobilització coordinada i massiva en més de
seixanta ciutats de l’Estat espanyol
ha sorprès a propis i estranys, i dóna
fe que, tot i no pocs dubtes, incerteVHVL¿QVLWRWFRQWUDGLFFLRQVHOPRviment ciutadà conserva i reforça
tot el seu potencial, i se situa cada
vegada més fora del control dels miWMDQVR¿FLDOV
També s’ha produït un salt qualitatiu important. El fet de cridar a la
mobilització del 19-J contra el Pacte de l’Euro, a més de ser oportú i
necessari, ha dotat el moviment del
15-M d’uns continguts que abans
no tenia, i d’una coherència que li
permeten un recorregut potser més
llarg del que s’esperava.
Si en el Pacte de l’Euro es condensen les agressions contra els drets
laborals i socials de la població europea més importants dels últims
seixanta anys, el moviment 15-M ha
VDEXWLGHQWL¿FDULWUHXUHGHOVHXVHcretisme a aquest Pacte, i denunciar

cia real, al servei dels treballadors
i la ciutadania, una societat justa i
equitativa amb drets per a tothom,
i una sortida social a la crisi, necessàriament s’haurà de recórrer aquest
camí.
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Riuades d’indignació van
omplir els carrers el 19-J
Multitudinàries manifestacions del moviment del 15M desborden els carrers de
Barcelona, Palma, Lleida, Tarragona, Girona, Reus, Tortosa,…contra les retallades i
el Pacte de l’Euro.
Redacció

E

l moviment del 15-M i les acampades d’indignades van mostrar
la força del moviment contestatari i
de crítica al sistema. No sabem com
es desenvoluparà el moviment en el
futur, com es concretaran les propostes, quins objectius aconseguirà,
però no podem ignorar el que està
passant, un fenomen que està sacsejant fortament l’actualitat política,
social i informativa.
La gent ja n’està farta de la crisi, de
les retallades, de l’atur i la precarietat, de la corrupció política, dels
efectes devastadors del capitalisme,
de les polítiques econòmiques que
només afavoreixen a la banca i al
capital, de pagar les conseqüències
d’unes polítiques que només afavoreixen als qui més tenen.
El 19-J era una prova de foc del moviment i es va superar amb rotunditat, amb la crítica de les retallades,
del Pacte de l’Euro i de la repressió
com a elements centrals. Desenes de
PLOHUVGHSHUVRQHVYDQFROODSVDUHO
centre de Barcelona. Altres ciutats
de Catalunya també van viure protestes multitudinàries, de la mateixa
forma que a Palma, a les Illes Balears, i a desenes de ciutats de tot
l’Estat espanyol.
Molta gent ha quedat en evidència
pels dels durs atacs que havin llençat
contra el moviment dels indignats i
les acampades, després dels fets produïts el 14 i 15-J en la mobilització
davant el Parlament de Catalunya.
7HOHSUHGLFDGRUV LQWHOOHFWXDOV GHO
sistema, l’Artur Mas, el Felip Puig
i pràcticament tota la classe política catalana i espanyola, periodistes
al servei del poder, tots aquests que
viuen de les menjadores dels partits i
els governs… El 19-J és una bofetada simbòlica al mig de la seva cara,
que va provocar que molts d’ells
s’haguessin d’empassar - un cop
més - les seves paraules enverinades
i criminalitzadores, la seva prepo-

tència, la seva mala llet,…
Tot està per fer i la lluita ha de continuar, que s’estengui la indignació…

Més de 200.000
manifestants a
Barcelona
Tres dies després de la criminalització
del moviment per part dels diputats i
de les màximes autoritats catalanes,
centenars de milers de manifestants
ocupaven el carrer en una demostració de força i d’indignació contra el
Pacte del Euro i les retallades.
Tot i els intents de Mas i el seu conseller d’interior, recolzats pel conjunt de diputats del Parlament, de
desprestigiar, criminalitzar i aïllar el
moviment del 15-M, la manifestació
del 19 de juny a Barcelona va aplegar
més de 200.000 persones, tot argumentant que la distància entre Plaça
Catalunya i el Pla de Palau és d’uns
dos quilòmetres i els carrers per les
quals discorria la marxa superen els
vint metres d’amplada. Per fer-se una
idea de la massivitat de la manifestació només cal dir que quan la capçalera arribava a pla de Palau, encara
hi havia gent a la plaça de Catalunya, punt de sortida de la marxa.
Mentre això passava i mostrant novament el seu tarannà democràtic,
el Departament d’interior ha tornat
a blindar el Parc de la Ciutadella
amb un nou desplegament massiu
de mossos d’esquadra per evitar que
ningú no hi entrés.
Els manifestants, en un ambient fortament reivindicatiu, van cridar consignes contra les retallades i la política social favorable al capital que
SUDFWLTXHQHOVJRYHUQVDSHOODQWDOD
mobilització general per fer-hi front:
“no falten diners, sobren banquers”,
“que la crisi la paguin els rics”, “més
escoles i menys policia”, “fa falta ja
una vaga general”.. També van sovintejar els clams exigint responsabilitats polítiques per la repressió
(“Puig dimissió”), reclamant la “llibertat dels detinguts” i denunciant la

farsa democràtica actual (“Que no,
que no, que no ens representen”, “li
diuen democràcia i no ho és”).
Les manifestacions del 19J havien
estat convocades per protestar contra el Pacte del Euro, la signatura del
qual estava prevista per al27 de juny
per part dels caps dels Estats de la
UE. Un pacte que aprofundirà en les
polítiques neoliberals en marxa i que
suposarà l’empobriment de la socieWDW HXURSHD HQ EHQH¿FL GH OD EDQFD
i les grans empreses, amb augments
en l’edat de jubilació, privatització
del sector públic i retallades de drets
als treballadors. Per evitar-ho cal
continuar lluitant contra les retallades, els plans d’ajustament, les campanyes de repressió i criminalització
i tots els atacs que es vulguin llançar
contra els treballadors i sectors populars.

Unes 15000 persones
a Palma
0LOHUV GH SHUVRQHV ¿QV D  DO
¿QDODODSODoDG¶(spanya, convocades del moviment 15-M, van mostrar la seva indignació pels carrers
de Palma darrere d’una pancarta
amb el lema “No al pacte de l’euro.
La seva democràcia fa pudor, construïm la nostra”. Els manifestants
provenien de Palma i de localitats
com Son Servera, Portocolom, Inca,
Vilafranca, Felanitx, Valldemossa o
Bunyola.
Convocada per Democràcia Reial
Ja! Mallorca, amb el suport del moviment 15-M, la manifestació de
Palma es centrava en l’exigència
de la reorientació de les polítiques
públiques cap a la protecció de
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l’interès general, un verdader repartiment de la riquesa i el treball com
a única sortida a la desocupació, una
vida digna per a tothom i canvis en
la llei electoral.
Abans de la manifestació, els “indignats” van difondre un escrit amb
19 reivindicacions per a la mobilització que inclouen l’exigència
d’una llei electoral justa, que el vot
no sigui una carta blanca, la supressió dels privilegis per a la classe
política, que ser polític requereixi
dedicació completa i la prohibició
que involucrats en casos de corrupció segueixin en política.
També reclamaven una llei de transparència política, que no es rescatin
els bancs amb diners públics, una
banca pública i honrada, despesa
pública austera, presó per als responsables de la crisi econòmica,
FROODERUDFLy SHU SDUW GH OHV JUDQV
fortunes i proposta urgents per generar ocupació.
Mesures contra l’abús immobiliari,
que tant la sanitat com l’educació
siguin públiques, gratuïtes i de qualitat i que el sistema econòmic sigui
sostenible.

Uns 3000
manifestants a Girona
Girona va viure el 19 de juny una
gran manifestació d’indignades, després d’aixecar el campament de plaça
Catalunya. La marxa, una de les manifestacions més nombroses que es
recorden a la ciutat, va agrupar unes
3000 persones, que van anar des de
6DQWD(XJqQLD¿QVDOFHQWUHFODPDQW
consignes contra la crisi i la classe
política. Molta gent, amb estètiques
de tot tipus, compartien el carrer

oferint una imatge de diversitat poc
habitual.
De consignes, se’n van corejar contra
l’actitud dels mitjans de comunicació, contra els bancs, contra el capitalisme, contra el conseller d’Interior,
Felip Puig. Els concentrats no eren
pas només de Girona, n’hi havia de
Banyoles, de Sant Feliu de Guíxols,
de Lloret de Mar, o d’Amer, entre altres localitats.
La manifestació, que va durar unes
tres hores, va realitzar parades davant
GLYHUVRVHGL¿FLV FRPXQEDQFRXQD
R¿FLQD GHOV PRVVRV G¶HVTXDGUD  RQ
es van llegir manifestos de crítica al
sistema i a la repressió. La marxa va
acabar davant la seu de la Generalitat
a Girona, on els ’indignats’ van tancar la protesta amb un aplaudiment
i el crit unànime de “Som el poble,
tenim el poder”.

Més de 2.000
persones a Lleida
Més de 2.000 persones van participar
el 19 de juny a la tarda a una multitudinària manifestació del moviment
del 15M a la ciutat de Lleida. La protesta va començar a dos quarts de set
de la tarda a la plaça més simbòlica
pels indignats lleidatans, la de Ricard
Vinyes, on va acabar dues hores i mitja després.
La marxa va passar per davant de
les seus de la Generalitat, el govern
espanyol, l’Ajuntament de Lleida,
els sindicats i la Guàrdia Urbana.
Els “indignats” van corejar eslògans
contra els polítics, les retallades i les
ajudes als bancs. Un dels temes més
comentats en la protesta va ser el
pacte de l’euro, un acord comportarà
l’empobriment de la societat europea
7
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Aturem les
retallades
Comissió de Comunicació
$FDPSDGD%&10

E

l passat 15 de juny es van començar a debatre al Parlament
de Catalunya els nous pressupostos de la Generalitat per a l’any
2011 i 2012, que està previst que
aprovin el 20 i 21 de juliol. Amb
l’agreujament de la crisi, la classe
política havia de triar entre retallar
els drets socials de la ciutadania o
VHJXLU DIDYRULQW HO EHQH¿FL HPSUHsarial i de la banca i, un cop més,
han triat les retallades socials, que
carreguen sobre nosaltres la sortida
d’una crisi que no hem creat.
Els milers d’Indignades i Indignats
d’arreu del territori no tolerarem
que el Govern i la patronal destrueixin els serveis de salut universals i públics sota la falsa excusa
que aquesta és la sortida a la crisi.
A la degradació que s’està produint
en la sanitat se li afegeixen els
atacs contra l’ensenyament públic,
gratuït i universal i, entre d’altres,
contra els serveis socials. La salut,
l’educació i el benestar social no
són negocis! Són drets bàsics que
han de ser defensats per la comunitat sanitària i educativa, així com
per les usuàries i usuaris, que som
totes i tots!
Els polítics menteixen quan diuen
que les retallades són inevitables.
Per què hem de suportar aquesta
situació si tan sols amb el 17,39%
GHO EHQH¿FL TXH KDQ REWLQJXW OHV
empreses de l’Ibex-35 n’hi hauria
prou per revertir l’impacte negatiu
de les retallades socials aplicades
al 2010 i 2011? Nosaltres no som
responsables d’aquesta crisi, i no
estem disposades a pagar-ne els
seus costos, menys encara, quan
aquells que l’han ocasionat són els
SULQFLSDOV EHQH¿FLDULV G¶DTXHVWHV
mesures antisocials.
Per què no, en comptes de retallar
en drets socials, s’augmenten els
impostos dels rics i de les empreses? Per què no gravar les transacFLRQV ¿QDQFHUHV L SDUWLFXODUPHQW
les que tenen com a únic objectiu
l’especulació?
Per què no invertir en aquests moments de crisi en el sector públic
per crear llocs de treball sostenibles
i adreçar les creixents necessitats i
demandes de la població?
Des del moviment dels Indignats i
les Indignades a Catalunya fem una
crida a continuar la protesta contra
les retallades i els pressupostos que
el liberalisme salvatge amb la connivència dels polítics ens imposen.
Aquestes retallades són antidemocràtiques i inadmissibles. Us convidem a unir-vos amb nosaltres en la
nostra protesta al carrer per seguir
construint propostes i alternatives a
això que “li diuen democràcia però
no és!”.
Hem de seguir denunciant l’abolició
dels drets socials i el desarmament
de l’Estat del benestar, i canalitzar
i mostrar el rebuig de la ciutadania
vers aquest atemptat contra la democràcia.
8

i l’augment de les privatitzacions.

10.000 persones
contra les retallades a
Tarragona
La mobilització convocada a Tarragona contra les retallades va reunir
10.000 persones, que van clamar
contra els sistemes polític i econòmic,
i per la defensa dels drets socials. La
marxa va anar aplegant manifestants
a mesura que avançava, i va arribar
al seu punt màxim a la plaça de la
Font, que va quedar petita per acollir
la gentada.
(V YDQ SHQMDU SDQFDUWHV HQ HGL¿cis com ara la delegació d’Hisenda,
FRQWUD HO IUDX ¿VFDO O¶HVFROD GH OHV
Teresianes, per una educació pública
i laica; la seu de CEPTA, contra la
reforma laboral, i l’hospital de Santa
Tecla, per reclamar salut pública.
Es van sentir lemes com ara “polítics
i banquers, torneu-nos els diners” i
“l’acomiadament, que es faci al Parlament”, però un dels més repetits va
ser “n’hi diuen democràcia i no ho
és”. En general, reclamaven la defensa dels drets públics, a més de protestar contra les retallades i considerar la
classe política i la banca els culpables
de la crisi.
Les úniques personalitzacions que es
van sentir van ser contra Artur Mas i
Felip Puig, dels quals es va demanar
la dimissió, també amb una pancarta
penjada en un balcó de la plaça de la
Font en què es llegia la frase “neteges
Puig”. La marxa va acabar amb la lectura del manifest a la plaça de la Font,
on es va llegir en dos torns. En línies
generals, es va protestar contra els actuals sistemes polític i econòmic.

600 persones es
manifesten a Reus
Mobilització el 18 de juny a Reus
contra la crisi i les retallades, convocada per l’Assemblea Popular de
Reus sorgida de l’Acampada de la
Plaça Mercadal, una manifestació
que va aplegar gent de totes les edats
i procedències diverses: participants
en l’acampada, treballadors dels sectors afectats per les retallades (sanitat, educació,…), sindicalistes, acti-

YLVWHVVRFLDOVPHPEUHVGHFROOHFWLXV
i d’associacions diverses i, sobretot,
ciutadanes fartes de la crisi, la falsa
democràcia i la corrupció política,
ciutadanes indignades amb les polítiques econòmiques, laborals i socials
que porten a terme polítics, banquers
i empresaris.
La manifestació, amb performance
inclosa, nombroses consignes (contra la banca, la corrupció política, les
retallades, la repressió, el capitalisme, la crisi,… i en defensa dels serveis públics i d’una democràcia real)
i nombrosos cartells amb missatges
diversos, va recórrer diversos carrers
GHO FHQWUH GH OD FLXWDW ¿QV DUULEDU D
la plaça Mercadal, on es va llegir un
manifest a les portes de l’Ajuntament
i es va cridar a participar en la manifestació del 19 de juny a Tarragona i
a continuar amb la lluita.

400 manifestants a
Tortosa
Vora mig miler de persones es van
manifestar a Tortosa el 19J, des de la
SODoD$OIRQV ;,, ¿QV DO QXFOL DQWLF
passant per l’ajuntament i la plaça del
Mercat.

Cap a la Vaga General
CGT-CNT-SO

L

es organitzacions sindicals CGT,
CNT, CSC i SO ens vam reunir
el passat 24 de juny a Madrid per valorar les respostes que, davant l’atac
sense precedents que treballadors i
treballadores estem patint per la política de retallades i pèrdua de drets
impulsada pel govern i les institucions europees, a instàncies de la patronal i els mercats, hem d’oposar en
un procés de lluita coordinada des de
la unitat d’acció i de classe.
Les diferents organitzacions sindicals participants compartim el rebuig
frontal a unes polítiques que, amb
les successives reformes laborals, les
retallades en el sistema de pensions,
la reforma de la negociació i les retallades socials i en els serveis públics,
pretenen, una vegada més, que siguin
els treballadors i treballadores, i els
sectors més febles de la societat, els
qui paguin la crisi capitalista.

Compartim igualment la necessitat de
posar en marxa una resposta comuna, que per sobre de les diferències,
avanci cap a la unitat dels treballadors i treballadores en la mobilització
i la lluita, comptant amb la participació de totes aquelles organitzacions
sindicals, col.lectius de treballadors i
moviments socials contraris a la política de pacte social i desmobilització
impulsades des del sindicalisme institucional de CCOO i UGT.
Creiem necessari lluitar des de la
ruptura amb un model sindical, que
en els últims 30 anys ens ha conduït
a successives pèrdues de drets, i que
en aquest moment d’aguda crisi del
capitalisme, ha demostrat la seva
complicitat i la seva falta de voluntat i capacitat per donar una resposta
als atacs contra la classe treballadora.
Un model sindical que ha promogut
un sindicalisme institucionalitzat, dependent de l’estat, dirigit a impedir
la mobilització i la participació real
de la classe treballadora en organit-

zacions sindicals autònomes i amb
voluntat de lluita.
La reforma de la Negociació Col.
lectiva, que s’està tramitant al parlament és, a més d’una nova i greu
retallada de drets, un pas més per
WUDFWDU GH FRQWURODU OD FRQÀLFWLYLWDW
laboral i la lluita social, consolidant
el bisindicalisme institucional i el seu
paper com a gestors de la crisi en favor dels interessos capitalistes, retallant encara més la capacitat d’acció
d’altres organitzacions sindicals, i la
llibertat sindical de treballadors i treballadores.La reunió del 24 de juny
és el primer pas d’un procés que en
els pròxims mesos impulsi la mobilització des reivindicacions comunes,
debatudes i assumides pels treballadors i treballadores, amb l’horitzó
d’una Vaga General amb facilitat per
fer front l’actual ofensiva i avançar
en la conquesta de nous drets socials.
Els esdeveniments sorgits a partir
del 15-M han trencat amb el clima
de passivitat previ i ens situen en

un escenari de mobilització, sense
precedents des que va sorgir la crisi,
que ara s’ha de traslladar als centres
de treball, situant les reivindicacions
socials i econòmiques de treballadors
i treballadores al centre del debat públic, aportant a aquest moviment les
eines necessàries per a la confrontació i la lluita en el terreny econòmic i
laboral, complementant a les demandes sociopolítiques l’acció concreta
contra el capitalisme.
La situació ens exigeix una resposta
proporcionalment igual de contundent que les mesures que estem patint
els treballadors i treballadores i per
això considerem necessari no només
continuar amb les lluites sindicals
que portem a terme, sinó donar un
SDV TXH WUHQTXL GH¿QLWLYDPHQW DPE
aquest model de sindicalisme institucionalitzat i generar un precedent en
el qual siguem els sindicats de classe
que comencem a marcar els temps
des de l’acció ofensiva per aconseguir els nostres objectius.
Juliol de 2011
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Contra la reforma
de la negociació
col·lectiva

QUI PAGA MANA
Una vaga
general sense
els sindicats
majoritaris,
un atreviment
necessari

Un nou atac frontal als drets laborals
Secretariat Permanent
Comitè Confederal CGT

E

l Govern atorga tot el poder i impunitat a la patronal per empobrir
les i els treballadors. El 22 de juny de
2011, el Congrés dels Diputats planteja el primer debat sobre la reforma
de la Negociació Col.lectiva. Aquesta
Reforma, juntament amb el Nou Reglament dels Expedients de Regulació
d’Ocupació (ERO) aprovat la setmana passada pel Govern, són un pas
més en l’escalada d’atacs continuats
que el govern i la patronal, amb la
complicitat del sindicalisme institucional, estan cometent contra els drets
del conjunt de la classe treballadora.
El Nou Reglament dels ERO aproYDW VLJQL¿FD XQD QRYD UHWDOODGD GH
drets, una nova facilitació per a
l’acomiadament lliure i gratuït per
part de la Patronal. Aquesta norma
és l’aplicació més retrògrada de la
Reforma Laboral, contra la qual CGT
va convocar una vaga general per a la
seva derogació el 29 de setembre de
2010, i mobilitzacions i Vagues Generals a Catalunya, Euskadi i Galícia el
27 de Gener de 2011.
Per la seva banda, la reforma de la Negociació Col.lectiva, marca unes noves regles de joc per a regular les relacions laborals, arribant pràcticament

a l’eliminació de la negociació en
imposar un arbitratge obligatori, buidant de continguts els Convenis Col.
lectius, permetent la desvinculació
salarial i consagrant al bisindicalisme
institucional com a representant amb
legitimitat de les i els treballadors,
perquè les cúpules sindicals i de la patronal puguin negociar al marge dels
interessos i drets de la classe treballadora. Amb aquesta reforma s’aprova a
nivells pràctics l’eliminació del dret a
la llibertat sindical.
Amb aquesta reforma de la NegociaFLy &ROOHFWLYD HV FDQYLHQ OHV UHJOHV
de joc perquè els i les treballadores
siguem meres mercaderies disponibles en funció de la demanda, de la
competitivitat de les empreses i dels
EHQH¿FLV GH OD SDWURQDO (V GHELOLWD
el poder sindical directe per negociar
les seves condicions i relacions laborals. Es segresta, de fet, l’exercici del
dret a la vaga, cosa que representa una
política autoritària, possiblement inconstitucional, a l’invalidar i vulnerar
el dret fonamental a la Vaga davant el
FRQÀLFWHG¶LQWHUHVVRVHQWUHHOFDSLWDOL
el treball.
Les mesures més lesives d’aquesta
reforma de la Negociació Col.lectiva
son:
1r - Eliminació de la capacitat negociadora dels comitès d’empresa.
Poden ser les seccions sindicals ma-

joritàries qui negociïn al marge del
Comitè. Això representa a nivells
pràctics la desaparició del sindicalisme alternatiu, combatiu i no pactista.
(VGHVWHUUDHOFRQÀLFWHVRFLDOGHOPDUF
de les relacions laborals
2n - S’instaura l’Arbitratge i mediació
per a la resolució de les discrepàncies.
Les parts negociadores han de dictaminar en el text del conveni el nom de
O¶jUELWUHTXHKDGHUHVROGUHHOVFRQÀLFtes que es generin durant la vigència
del conveni així com després del seu
venciment.
3r - Aplicació i Interpretació dels convenis. Fins ara les discrepàncies sorgides entre les parts sobre interpretació
dels convenis i la seva aplicació es
resolien en els tribunals. A partir d’ara
serà un àrbitre qui decideixi, dictaminant un laude d’obligat compliment
4t - Desjudicialització de les relacions
laborals:
D   0RGL¿FDFLy 6XEVWDQFLDO GH OHV
Condicions de Treball: funcions, jornada, torn, horari, etc ..
b) - Despenjament salarial: Inaplicació de taules salarials del conveni.
En ambdós casos l’empresa pot adduir
causes previstes en l’última reforma
laboral (tècniques, organitzatives, de
producció o econòmiques-per perdudes acumulades, previstes o conjunturals-) i portar-les a la Comissió
Paritària de Conveni per a la seva negociació i si no hi ha acord es porta al
àrbitre nomenat en el Conveni el laude
serà d’obligat compliment.
5è - Es prioritza el Conveni Empresa
sobre els d’àmbit sectorial, provincial,
autonòmic i estatal de tal manera que,
si existeixen tots dos, les condicions
que prevalen són les del conveni
d’empresa (salari, jornada, torn, funcions, vacances, horari i conciliació)
6è - Fi de la Ultraactivitat. El termini màxim de pròrroga dels convenis
passa a entre 8 i 14 mesos. El termini
PtQLPTXHGDUj¿[DWHQWH[WGHFRQYHni. Si es supera el termini màxim de
negociació, les parts s’han de sotmetre

9LFHQW0DUWtQH]

a un procediment d’arbitratge.
7è - Nova distribució irregular de la
jornada. A partir d’ara s’introdueix
com a novetat la distribució irregular
d’un mínim del 5% de la jornada de
treball en còmput anual i un màxim
TXHHV¿[DUjHQFRQYHQLFROOHFWLX
8è - Convenis Franja. A partir d’ara es
permet que un grup d’empleats d’una
empresa tingui el seu propi conveni
negociat amb els sindicats represenWDWVDOFROOHJLHOHFWRUDOTXHLQFORJXLD
aquests treballadors, obviant al Comitè d’Empresa.
Per a la CGT, després de la Reforma
Laboral i el Retall de les pensions,
ara ens trobem amb un altre gir a la
dreta perquè siguem la part feble de la
societat la que paguem una crisi que
no hem generat.Després de la posada
en marxa de totes aquestes normes i
decrets antisocials tenim un estat que
compta amb més de 5 milions de persones aturades, la taxa d’atur juvenil
arriba al 45%, més de 1,5 milions de
famílies tenen a tots els seus membres
en atur, un de cada quatre nens que
neix a l’estat espanyol ho fa sota el
OOLQGDUGHODSREUHVDD¿QDOVG¶DTXHVW
any s’hauran assolit els 500.000 desnonaments des del 2007, etc …
Per a la CGT, l’únic camí possible per
a la sortida de la crisi és el repartiment
del trebal, -treballant menys per treballar tots, reduint la jornada laboral
sense minva salarial i establint la jubilació als 60 anys amb relleu obligatori
perquè siguem reemplaçats per una altra persona- i de la riquesa -realitzant
una distribució de la riquesa basada
en la universalitat dels serveis públics
VX¿FLHQWV LPSRVDQW XQD PDjor triEXWDFLy GHOV EHQH¿FLV HPSUHVDULDOV
HVWDEOLQW XQD ¿VFDOLWDW UHDOPHQW SURgressiva, mantenint les prestacions
socials per tots els col.lectius socials
precaritzats i exclosos .
Contra les reformes antisocials, la
CGT fa una crida a la mobilització i
RFXSDFLyGHOFDUUHU¿QVDDFRQVHJXLU
una sortida social a la crisi!

L’Estat espanyol, el que més atur té de l’eurozona,
amb el 20,9%
Redacció

L

a desocupació a la zona euro durant el passat mes de maig es va
mantenir estable respecte al mes anterior en el 9,9% per tercer mes consecutiu, el que suposa tres dècimes
menys que l’any anterior, amb Espanya novament al capdavant amb una
taxa d’atur del 20,9%, dues dècimes
més que l’abril, segons ha informat
Eurostat.
Per la seva banda, l’agència estadísJuliol de 2011

tica assenyala que en el conjunt de la
Unió Europea (UE) la taxa d’atur es
va situar en el 9,3%, el mateix nivell
que el mes d’abril i quatre dècimes
menys que l’any anterior.
Eurostat calcula que 22.378.000 de persones no tenien ocupació a la UE, dels
quals 15,510 milions es trobaven a la
zona euro, fet que suposa un descens
mensual de 5.000 aturats en el conjunt
de la UE i un increment de 16.000 a la
zona euro . Respecte a maig del 2010
la xifra de desocupats entre els Vint va
baixar en 904.000 persones i en 551.000

a la zona euro.
Entre els països membres amb dades
disponibles, la menor taxa d’atur es
va registrar a l’abril a Països Baixos
(4,2%), Àustria (4,3%) i Luxemburg
(4,5%), mentre que la més alta es registrar a Espanya (20,9%), Lituània (16,3%
el primer trimestre del 2011) i Letònia
(16,2% el primer trimestre del 2011).
La taxa d’atur masculí es va mantenir estable en el mes de maig tant
a l’eurozona (9,6%) com a la UE
(9,2%) en comparació amb el mes
d’abril, igual que la desocupació fe-

menina, que va romandre en el 10,2%
a la zona euro i en el 9,5% a la UE.
En aquesta línia, la taxa d’atur entre
els menors de 25 anys es va mantenir
en el 20% a la zona euro i en el 20,4%
a la UE davant les dades d’abril.
En les tres categories Espanya va tornar a registrar al maig les xifres més
altes d’atur amb un atur del 44,4%
entre els joves, dues dècimes més
que l’abril, mentre que la desocupació masculina es va mantenir estable
en el 20,1% i l’atur femení va pujar
GXHVGqFLPHV¿QVDO

E

l 27 de gener de 2011 la CGT va
convocar a Catalunya una vaga
general contra la reforma de les pensions signada pels sindicats majoritaris (UGT i CCOO) pocs dies després i
que retarda el dret a la jubilació als 67
anys. Una vaga general valenta al no
comptar amb el suport dels sindicats
majoritaris, que tenen major capacitat
GH PRELOLW]DFLy L TXH ¿QV L WRW WDPpoc tenia la unanimitat dins de CGT,
la convocatòria no era estatal: només
es feia a Catalunya (per part de CGT
i altres sindicats anarcosindicalistes),
i a Galícia i País Basc pels sindicats
nacionalistes i per anarcosindicalistes. Una vaga que, amb aquests
convocants, va tenir una repercussió
limitada, com era d’esperar, però dins
de les expecatives generades. A Barcelona va ser important la repercussió
als transports metropolitans i a determinants àmbits de la indústria i de la
funció pública. En tot cas, res que paralitzés el país i que pogués obligar al
Govern espanyol, a la patronal o als
VLQGLFDWVPDMRULWDULVDUHFWL¿FDU
Era una vaga arriscada si a l’empresa
no hi havia majoria del sindicat convocant al comité d’empresa. Si ja fer
una vaga general convocada per UGT
i CCOO t’ubica com a “problemàtic”
L³FRQÀLFWLX´GDYDQWGHOPyQHPSUHVDULDOTXHpVTXLDOFDSLDOD¿HWSRW
contractar, una convocada per CGT
encara et deixa pitjor ubicat. Una
vaga general com la del 27-G, que
no cridava a aturar el país, conscients
els convocants de la seua capacitat de
convocatòria, estava destinada a ser
un assaig i una vaga de la dignitat, un
PRWLXVX¿FLHQWSHUDOVFRQVFLHQFLDQWV
i activistes sindicals habituals, però
poc engrescador per als que no ho estan. Un motiu, les escasses possibilitats d’èxit, que va restar suports.
Amb tot és un primer assaig, amb un
èxit remarcable, dins de les seues possibilitats i limitacions. I és un primer
intent que respon a la pregunta: què fer
quan els sindicats majoritaris claudiquen i fan retrocedir els drets socials?
Si les cúpules dels sindicats majoritaris
pacten coses tan importants com el retardament de l’edat de jubilació sense
refrendar en les seves bases o els treballadors en general via referèndum,
com ens podem organitzar per combatre aquestes decissions perjudicials?
Una vaga general sense els majoritaris
ha de ser una possible resposta, sinó
només podem quedar-nos a casa quan
UGT i CCOO decideixen claudicar?
Amb tot, era una proposta arriscada la
del 27-G i per això alguns moviments
socials es van abstenir de donar supor a un fracàs més que cantat. CGT
Catalunya ha obert un camí, sabran
els moviments socials organitzar-se
GHIRUPDVX¿FLHQWSHUDUHVSRQGUHD
aquestes noves situacions?
9
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Que comporta la reforma de
la negociació col·lectiva
José Luis Carretero

L

a reforma de la negociació
FROOHFWLYD GH UHFHQW DSURYDFLy
FRQ¿JXUDXQDDJUHVVLyGLUHFWDDPROtes de les més importants conquestes
històriques de la classe treballadora.
Construïda entorn a la idea que
l’única manera d’afrontar la crisi és
minorar les condicions de vida de les
classes subalternes (i, per tant, fer-la
permanent per a elles), la seva arquitectura no és més que el disseny
d’una tremenda volta de rosca (altra
més) contra els principis fonamentals
del Dret del Treball i de l’estructura
constitucional bàsica.
Vegem els seus elements essencials:
- En primer lloc, s’estableix tot un
elenc de matèries (per altra banda,
moltes de les principals o més importants, en el marc de la relació laboral)
en les quals el conveni d’empresa
tindrà “prioritat aplicativa” sobre
HO VHFWRULDO (V WUDFWD HQ GH¿QLWLva, d’inaugurar la possibilitat que
el conveni inferior pugui empitjorar
les condicions del superior. Una cosa
que era simplement impensable des
de la visió clàssica de la negociació
FROOHFWLYD L TXH QRPpV V¶KD WRUQDW
possible a de la mà d’un sindicalisme majoritari disposat a totes les
cessions i pactes. Només quan els
convenis han començat a dedicar-se
a empitjorar les condicions dels convenis anteriors o de la lletra de la llei,
s’ha pogut plantejar obertament un
conveni d’empresa que empitjorés el
sectorial.
- A més, s’introdueix amb força
l’obligatorietat o semi-obligatorietat
dels mecanismes no jurisdiccionals
per a solucionar les diferències en
el procés negociador i, més concretament, de l’arbitratge. Ja hem indicat el que això implica en altre text
(Atents a l’arbitratge, http://www.
nodo50.org/trasversales/t21arbi.htm
$O FDS L D OD ¿ O¶DUELWUDWJH QR pV

DOWUDFRVDTXHXQDH¿FDo³MXVWtFLDGH
classe” que tracta d’impedir l’accés
als tribunals i substituir-lo per una
semi-jurisdicció la independència de
la qual no es garanteix de cap manera. L’experiència de l’extensió dels
mecanismes arbitrals en el marc dels
litigis relacionats amb la inversió estrangera en el Tercer Món, no convida a l’eufòria. A més, el seu ancoratge
constitucional és pràcticament nul, ja
que es va a imposar a subjectes que
no ho havien pactat i per als quals es
va a constituir en obligatori.
- Per altra banda, s’inclouen en el
contingut mínim del conveni les meVXUHV³SHUDFRQWULEXLUDODÀH[LELOLWDW
interna en l’empresa”, i en particular
un percentatge màxim i mínim de la
jornada que podrà distribuir-se irregularment (excepte pacte, un 5%) i
“els procediments i períodes temporals i de referència per a la mobilitat
funcional”. És a dir, que l’Estat uti-

litza la seva possibilitat de legislar
només en una direcció. La funció heterònoma del Dret del Treball només
es compleix en el que constitueix una
agressió als treballadors. Lluny de
mantenir la neutralitat, o desaparèixer (com semblaria que reclamen els
manuals neoliberals) l’Estat determina continguts mínims del conveni,
però no per a limitar el poder omnímode empresarial (com implicaria la
tradició iuslaboralista clàssica) sinó
per a ampliar-lo, obligant a la contrapart a negociar sense contrapartides.
Un bonic intervencionisme estatal
que no suscitarà el rebuig dels tertulians detractors de la intervenció de
l’Estat en les relacions laborals. El
Dret “auxiliar de l’empresa”, en el
qual alguns reclamen que es transformi el Dret del Treball, en el seu
autèntic desplegament.
- A més, s’obre la caixa de Pandora
delsanomenats, en altres latituds,

“convenis dinàmics”, a l’habilitar a
la Comissió Paritària per a realitzar
funcions d’adaptació “o, si escau,
PRGL¿FDFLy GHO FRQYHQL GXUDQW OD
seva vigència”. Delenda est conveni,
per tant. La força normativa i estabilitat que se li pressuposava dóna lloc,
en la nova legislació, a un escenari
GH QHJRFLDFLy FRQWtQXD ¿QDOLW]DGD
si la resistència de la contrapart obrera es manté, amb un repetit recurs a
l’arbitratge. Els pactes no són per a
complir-los, com saben bé els funcionaris espanyols. Novament, aquest
esquema de convenis sempre mòbils
i en qüestió només ha estat pensable
i possible en el context d’un sindicalisme majoritari disposat al que
sigui, amb la condició de sortir en la
foto. Només quan existeix la gairebé
VHJXUHWDW TXH OHV PRGL¿FDFLRQV YDQ
a ésser a pitjor per als treballadors,
i que els seus sindicats ho signaran,
V¶KD SHUPqV OD PRGL¿FDFLy GHO FRQ-

veni vigent.
,¿QDOPHQWPROWHVPpVPXWDFLRQV
com la determinació de qui podrà
negociar sense comptar amb els altres (les seccions sindicals amb majoria en el Comitè, en els convenis
d’empresa), etc.
Una transformació profunda, doncs,
de l’arquitectura negociadora espanyola, que no fa altra cosa que afeblir,
de nou, tot contrapoder dels treballadors en el món productiu. Una transformació, per altra banda, bàsicament
inútil per a buscar una sortida a la crisi que ens tenalla, com ja ho va ser
l’última reforma laboral i ho serà la
pròxima. Forçant tot el contrari a la
“Gran Compressió” que va acompanyar la recuperació de la crisi de 1929
(l’augment dels salaris inferiors, al
costat de la baixada dels superiors,
provocant el creixement de la demanda), la situació, simplement, no té escapatòria per a economia espanyola.
No cap un desarrollisme extractivista a l’estil de la majoria dels països
emergents en una Península ecològicament arrasada i sense matèries primeres d’importància; i la temptativa
de competir en costos laborals amb
Xina només ens pot dur al caos social
i a l’autoritarisme més sagnant (com,
per altra banda, passa en la pròpia
Xina).
(OFDSLWDO¿QDQFHUHVSDQ\ROLHOVWHnidors internacionals del nostre deute públic i privada es preparen per a
despullar a la població de la totalitat
dels seus drets socials, ja que els polítics no els va obtenir mai. Deixaran
el caos darrere seu. Però, mentre,
un cert aire de descontentament comença a créixer en la societat espanyola. Cada vegada més fort. Arribarà
a la condició de vendaval. El despertar és inevitable. Caldrà estar atents.
* José Luis Carretero Miramar
és membre de l’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió
(ICEA)

La Generalitat vendrà set grans hospitals per a fer caixa
Coordinadora AntiPrivatitazión de la Sanidad
3~EOLFDGH0DGULG

D

esprés de salvar el 29 de juny al
Govern central en la votació sobre el projecte de llei de negociació
FROOHFWLYD HO SUHVLGHQW GH OD *HQHralitat, Artur Mas, va poder anunciar diversos traspassos que ambdós
Executius tancaran en les pròximes
VHWPDQHV (QWUH HOOV HO GHOV HGL¿FLV
de la Seguretat Social que el Govern
català reclama per a vendre i fer caixa
DPE OD ¿QDOLWDW GH UHGXLU HO Gq¿FLW
Entre aquests immobles hi ha set hospitals i la seu de l’Institut Català de la
Salut (ICS), amb el que la Generalitat
podria ingressar entre 300 i 400 milions d’euros.
A pesar que el president de la Gene10

ralitat, Artur Mas, va tractar de desvincular-lo de la seva abstenció en el
Congrés dels Diputats sobre el proMHFWHGHOOHLGHQHJRFLDFLyFROOHFWLYD
l’anunci arriba després que CIU salvés al Govern central de la garrotada
que hauria suposat perdre aquesta
votació. I és que a l’una que CIU
s’abstenia, pactava una esmena transaccional amb el PSOE que obria la
porta al traspàs dels hospitals.
Aquesta transferència es produiria en
dues fases. Fonts de CiU van explicar
que primer la Tresoreria de la Seguretat Social traspassaria els seus immobles a l’Estat per a saldar un deute
proper a 10.000 milions d’euros que
arrossega per préstecs per a compenVDUOHVLQVX¿FLqQFLHVGH¿QDQoDPHQW
de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària. El Govern, segons aquesta
esmena, ha de realitzar els canvis
normatius necessaris per a realitzar

DTXHVWDRSHUDFLyLFDQFHOODUDTXHVWV
préstecs. El segon pas consistiria a
WUDVSDVVDU OD WLWXODULWDW GHOV HGL¿FLV
gestionats per comunitats a les Administracions que ho reclamin. I Catalunya ja ha reclamat la seu del ICS i
els hospitals de Vall D’Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i
Pujol, Arnau de Vilanova, Viladecans
i Verge de la Cinta de Tortosa.
Els dos Executius han de pactar ara
els terminis, encara que fonts del GoYHUQ FRQ¿HQ D WDQFDU OD QHJRFLDFLy
“en qüestió de setmanes”. Mas vol
YHQGUHHOVHGL¿FLVDPEXQDRSFLyGH
recompra i pagar un lloguer o un cànon per a seguir ocupant-los. En total, podria ingressar entre 300 i 400
milions d’euros, encara que fonts de
l’Executiu van matisar que encara no
hi ha una taxació. Aquesta quantitat
s’uniria al pla de desinversions de
410 milions per a aquest any.
Juliol de 2011
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El TC avala la rebaixa
de salaris dels
empleats públics
FETAP-CGT

E

l Tribunal Constitucional ha avalat la retallada salarial als empleats públics. Com sempre, dóna la
raó al Govern perquè pugui saltar-se
tots els seus acords i avala la retallada
salarial als empleats públics.
El Tribunal Constitucional considera que la retallada salarial decretada al maig de 2010 pel govern per
als empleats públics no va vulnerar
drets fonamentals com el de la negoFLDFLy FROOHFWLYD FRP YD SODQWHMDU
l’Audiència Nacional a l’octubre de
l’any passat. En un auto els magistrats del Constitucional han rebutjat
admetre a tràmit la primera qüestió
d’inconstitucionalitat que va plantejar per aquest assumpte l’Audiència
Nacional, al coincidir amb el Ministeri Fiscal que és “notòriament infundada”.
El màxim “garant” de la Constitució
Espanyola explica que “és el conveQLFROOHFWLXHOTXHKDGHUHVSHFWDUL
sotmetre’s no solament a la llei formal, sinó, més genèricament, a les
normes de major rang jeràrquic i no al
contrari”. Així, conclou que el decret

llei, que va implicar que els convenis
FROOHFWLXVGHOHVHPSUHVHVS~EOLTXHV
fossin reformats per a introduir una
baixada del 5 % en els salaris, no
va vulnerar el dret a la negociació
FROOHFWLYD SHUTXq OD LQWDQJLELOLWDW R
LQDOWHUDELOLWDW GHO FRQYHQL FROOHFWLX
no és un dels seus “elements essencials”.

La FETAP-CGT
rebutja totalment
la motivació de la
sentència dictada
pel Tribunal
Constitucional
Aquest aval per part del Tribunal
Constitucional, que ja es veia venir,
suposa la convalidació juridica d’una
agressió sense precedents al conjunt
de les i els empleats públics. Recordem que el TC és una còpia del repartiment del poder en el Congrés dels
Diputats, ja que tenen la capacitat de
nomenar als seus membres amb les
mateixes quotes de poder que mantenen en aquesta càmera.
Ja en l’aprovació dels Pressupostos

Generals de l’Estat del 2011 es consuma de nou la rebaixa dels salaris dels
Empleats Públics que també s’havia
realitzat en el 2010. D’aquesta rebaixa de salaris es desprèn que som
nosaltres els responsables de la crisi
ja que per al 2011 es manté la rebaixa
salarial en la nòmina mensual i les
pagues extraordinàries.
Després de les passades eleccions del
22 de maig, Ajuntaments i Comunitats de tot color estan llançant missatges per a acomiadar i rebaixar drets
dels empleats públics i tornar a retallar les nostres retribucions, i aquesta
inadmissió per part del TC, i sobretot
la seva argumentació, avalarà aquestes noves rebaixes.
Rebutgem de forma rotunda qualsevol retallada, ja
sigui de drets o salaris, a tots els empleats, ja siguin de
la funció pública
o privada. Aquest
aval dels seus jutges els permetrà
tornar a fer recaure
en nosaltres el cost
de la crisi sense

que s’hagi pres de debò per part dels
diferents Governs la contenció de la
despesa pública.
6LHVYROUHGXLUHOGq¿FLWS~EOLFTXH
s’estrenyin el cinturó amb la destitució d’assessors i altres càrrecs de
lliure disposició, que eliminin les
DGPLQLVWUDFLRQV SDUDOOHOHV FUHDGHV
en els últims anys i que ocupin els
aturats els milers de llocs en consells d’administració de les empreVHV S~EOLTXHV RQ HV FROORTXHQ DOV
amiguets. Solament les mesures aquí
proposades suposen tants diners com
el que diuen que es van a estalviar
amb la rebaixa dels salaris que acaba
d’avalar el Tribunal Constitucional.

TMB no acata la sentència sobre el tracte de favor
a UGT i CCOO
Secció Sindical CGT
$XWREXVRV70%

S

egons la sentència del jutjat social
25 emesa el 30 de desembre de
2010, tres alliberats sindicals d’UGT
i un de CCOO havien d’abandonar el
seu alliberament sindical per incorporar-se immediatament al seu lloc
de treball a autobusos de TMB. La
VHQWqQFLD IDOODYD VREUH OD LOOHJDOLWDW
de l’actuació de l’empresa ordenant
el cessament immediat del tracte de
favor de que gaudeixen a l’empresa

&&22 L 8*7$ PpV G¶DQXOODU HOV
alliberaments sindicals de CCOO
i UGT (que costen a l’erari públic
185.000 euros l’any), la sentència obligava a TMB a indemnitzar a CGT amb
1.500 € per danys i perjudicis en declarar el jutge l’existència de vulneració
del dret fonamental a la llibertat sindical.Com la Direcció de TMB no feia
efectiva la sentència, CGT va demanar
a la Jutgessa que exigís l’acatament de
la mateixa i així ho va fer el passat 19
de maig de 2011. A data de 6 de juny
de 2011, la direcció de TMB seguia
incomplint la sentència i el seu acata-

ment, fet que podria implicar un delicte
de malversació de bens públics, opció
que ja està essent valorada i preparada legalment per la secció sindical de
CGT a Autobusos de TMB.
Davant d’aquests fets, des de CGT
d’Autobusos volem denunciar públicament el següent:
1.- La Direcció política de TMB (Assumpta Escarp i Dídac Pestanya) no
acaten la Llei.
2.- Els sindicats UGT i CCOO no
obliguen als seus alliberats sindicals
a tornar al seu lloc de treball, tot i
l’existència d’una sentència que així

ho exigeix.
3.- Els diners públics, pagats amb els
impostos de tots i totes les ciutadanes de Barcelona, estan sent gastats
de manera partidista, corrupta, i responent a uns interessos ni públics, ni
sindicals, sinó senzillament de connivència entre Patronal i Sindicats
“majoritaris”.
4.- En temps de retallades, la Direcció de TMB segueix malgastant
diners públics en alliberaments sindicals que ni tan sols són legals, quan a
la vegada retalla serveis d’autobusos
al carrer.

Recolzem les mobilitzacions contra les retallades a
sanitat i educació
CGT Girona

C

rèiem que es un despropòsit i
una contradicció que es destinin
milers de milions d’euros al pla de
rescat de les caixes, que té una clara intenció privatitzadora, mentre la
sanitat pública i l’educació sofreixen
retallades.Des de la CGT tenim clar
que el manteniment actual de la saJuliol de 2011

nitat i l’educació deurien ésser fonamentals pel govern de la Generalitat,
només una educació de qualitat i una
accessibilitat universal a la sanitat,
és imprenscindible per facilitar la
sortida de la crisis. Les retallades a
l’educació inevitablement limitarà
l’accés a la població més desfavorida. És del tot contradictori que mentre s’exigeix una millor preparació
i titul.lació per accedir-hi al mercat
laboral, el govern de la Generalitat i

de l’Estat Espanyol retalli recursos a
aquests àmbits. Es castiga doblement
al jovent amb aquestes mesures: preSDUDFLy HGXFDWLYD GH¿FLHQW L GLItFLO
accés al mercat laboral per aquest
col.lectiu.
En quant a la Sanitat sembla del tot
incongruent les retallades que és
duran a terme, ja que suposaran un
DXJPHQW VLJQL¿FDWLX GH OHV OOLVWHV
d’espera i una disminució de la qualitat d’aquest servei; mentrestant sin-

dicats majoritaris, patronal i govern
està negociant aquests dies el pacte
sobre la negociació col.lectiva on
s’inclou un enduriment del control de
O¶DEVHQWLVPHpVDGLU(QVGL¿FXOWHQ
l’accés a la sanitat i al mateix temps
ens sancionaran per estar-hi malalt.
Des de la CGT volem fer una crida
a tota la societat civil perquè manifesti el seu descontentament per les
retallades que en sanitat i educació
s’estan duent a terme

L’ALTRA REALITAT

Llei
Òmnibus,
trolebus...
tururu
Pepe Berlanga

A

mb l’eufemístic nom de llei de
VLPSOL¿FDFLy G¶DJLOLWDW L UHHVtructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, el
govern de CIU ha engegat reformes
de calat que retiren algunes mesures
acordades per l’anterior govern tripartit i desmantellen això que alguns
GH¿QHL[HQHVWDWGHEHQHVWDULTXHSUHtenen en gran mesura privatitzar.
Estem parlant d’una norma que es
presenta amb 631 articles, 11 disposicions addicionals, 15 transitòries.
Que derogarà 14 lleis i 21 decrets, a
PpVGHPRGL¿FDUOOHLVPpVWRWHQ
un únic tràmit parlamentari.
Diuen que les raons que obliguen a
aquestes mesures són variades, encara que assenyalen que necessàriaPHQW YDQ HQFDPLQDGHV D VLPSOL¿FDU
l’administració, racionalitzar els recursos, agilitar la creació d’empreses,
facilitar la competitivitat i la productivitat,… quan el que forjaran
és supressió de controls, entrada de
l’empresa privada en sectors púEOLFVGHVUHJXODFLRQHVPRGL¿FDFLRQV
d’estructures
administratives,…
el mètode, seguint els cànons de
l’ortodòxia econòmica neoliberal, començar a tancar empreses públiques,
agrupant-les en altres organismes i
companyies, plans d’austeritat en totes elles, retallades en els seus presVXSRVWRVSHUDGH¿QVDOHQ
relació a l’any anterior… Les àrees
sobre les quals insistirà la retallada
tenen relació directa amb la sanitat,
l’educació, la cultura, el medi ambient, els serveis socials, l’habitatge
i l’urbanisme. Per exemple: de la
SULYDWLW]DFLy GH OHV LQVWDOODFLRQV VDnitàries públiques i l’explotació de
l’aigua, negació d’assistència sanitària als immigrants, desregulació
total de l’habitatge públic, supressió
dels informes d’impacte ambiental,…
Alguns especialistes qüestionen el
mètode triat pel govern convergent
SHU D PRGL¿FDU DTXHVW FRQMXQW GH
lleis, entenent que es vulneren alguns
principis del propi reglament del parlament, l’escàs termini d’audiència
S~EOLFD SHU D SUHVHQWDU DOOHJDFLRQV
impedir el debat parlamentari, el que
podria a ser anticonstitucional,… La
veritat és que es van presentar 2.344
DOOHJDFLRQV DO SURMHFWH &RQVHTHQtment, i després de l’oportú crit al
cel de l’oposició, no arribarà la sang
al riu. El Govern efectuant un gest
d’aproximació, transforma la proposta inicial en sis projectes que ja compten amb la satisfacció dels socialistes
i els republicans, dels populars millor no parlar, ja que a pesar de les
critiques inicials, vénen exercint un
acostament als seus antics “enemics”
nacionalistes. El que a pesar de tanta
maniobra no ha experimentat alteració són les retallades que generaran
totes i cadascuna d’elles en sanitat,
educació i serveis socials, digui’s llei
ómnibus o com a les seves senyories
millor els plagui.
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Seguiment
majoritari de
les aturades a
Saint-Gobain
Cristalería SL
Secció Sindical CGT Saint
*REDLQ&ULVWDOHUtD/¶$UERo

L

es aturades realitzades el 25,
27, 28 i 29 de juny a Saint-Gobain Cristalería SL, convocades per
CGT, CCOO i UGT, van resultar
sense contratemps i la seva incidència va ser la següent:
Al centre de l’Arboç del Penedès
es va deixar de produir el 90%. El
10% restant des de CGT considerem que es va produïr una possible
vulneració del dret fonamental a la
vaga per part de l’empresa i prendrem les accions legals oportunes,
com en ocasions anteriors.
En els altres centres, Avilés (Astúries), Renedo (Cantàbria), Azuqueca (Guadalajara), la vaga ha tingut
XQDLQFLGqQFLDGHO$OHVR¿cines centrals de Madrid no va tenir
lloc el dia 25, ja que el dissabte no
es treballava, però es van unir a la
mateixa el dilluns 27 de juny.
Les aturades convocades són conseqüència del bloqueig de les negociacions del conveni col.lectiu,
que regula les condicions laborals
d’unes 1000 treballadores i treballadors, a causa de les intencions
de l’empresa i que són principalment:
* Pretenen que els i les treballadors acceptem que la pujada salarial vagi lligada directament als
resultats d’explotació (productivitat). Qui fa servir aquestes dades?
L’empresa, perpetuant així la pèrdua de poder adquisitiu.
* Fer desaparèixer el Contracte de
Relleu, perquè directament minvin les plantilles i els treballadors
i tots hagin d’assumir cada vegada
més càrregues de treball, que com
venim ja sofrint sense cap tipus
d’augment en les nostres categories
i per tant en les nostres retribucions.
Sent aquesta l’única fórmula legal
per a la jubilació parcial anticipada
(rellevat), garantint el lloc de treball
a una altra persona de nou ingrés
(rellevista).
* Subcontractar de manera salvatge tot el que pugui, precaritzant
l’ocupació en els nostres centres,
que com estem advertint no ofereix
cap tipus de garantia pel que fa a
salaris, calendaris de treball, estabilitat en l’ocupació, seguretat, etc.
Des de CGT no desistirem en el
nostre afany per aconseguir un conveni digne i unes condicions laborals que garanteixin l’estabilitat en
l’ocupació.
Amb tot i sabent el que està en joc,
si l’empresa no cedeix en les seves
pretensions, no es descarta que es
convoquin noves aturades, amb el
que es radicalitzaria substancialPHQWHOFRQÀLFWH
Els dies 5 i 6 de Juliol s’havia de
reunir el Comitè Intercentres a
0DGULG DPE OD ¿QDOLWDW GH YDORUDU
l’èxit de les aturades i les estratègies a seguir.
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Davant el pròxim
curs escolar
)HGHUDFLyG¶(QVHQ\DPHQW
&*7&DWDOXQ\D

Acabem el curs i
començarem el 20112012 amb …
- Centenars d’interins/es o substituts/
es que perdran el lloc de treball,
8QUHWURFpVVLJQL¿FDWLXGHOHVFRQdicions de treball: més hores de clasVHPpVPDVVL¿FDFLyDOHVDXOHVPpV
barracons…
- Retallades en els pressupostos de
funcionament dels centres: un 25%
de mitjana aquest curs que acumula
en tres anys el 45% de pèrdua en poder adquisitiu,
- Amb una nova pèrdua de poder adTXLVLWLXGHO LJXDODODLQÀDFLyGHO
2011) que s’afegeix al 10% del període 2007 – 2010
- Retallades als FAS, plans de formació..
- Improvisacions amb el calendari,
LQGH¿QLFLyVREUHHOFDUjFWHUGHOVSDWLV
a primària o l’extensió a infantil de la
sisena hora als centres que la faran.
La Generalitat retalla a sanitat i educació pública, però no hi ha crisi
per augmentar les subvencions a les
escoles privades com ho demostra
l’aprovació d’un Pla de govern que
inclou entre els seus objectius millorar els concerts i, progressivament,
HVWHQGUH HO ¿QDQoDPHQW S~EOLF DOV
ensenyaments postobligatoris, o per
reduir els impostos als més rics, com
l’eliminació de l’impost de successions. Hi ha diners per alguns mentre
es retalla a la gran majoria treballadora. Aquesta no és una política exclusiva de CiU a la Generalitat, el Govern
central assegura partides multimiOLRQjULHVXQFRSPpVSHOVHFWRU¿QDQcer, ara amb la Llei de Caixes, mentre
endureix reformes sobre jubilació,

QHJRFLDFLy FROOHFWLYD« SHU TXH SDguem els de sempre..
També acabem el curs amb el debat
novament amagat de la sisena a primària. La treuen com la van posar,
per motius aliens a l’ensenyament i
la seva qualitat. La van imposar, contra la voluntat de la gran majoria de
mestres, per electoralisme i a correcuita, sense saber si tan sols tenien els
recursos humans per engegar-la. Ara
la treuen per reduir les plantilles sense
tenir en compte l’esforç del professorat al llarg d’aquest cinc anys de sisena
per donar-li contingut, i la mantenen
a l’ensenyament concertat com a font
H[WUD GH ¿QDQoDPHQW L GLVFULPLQDFLy
Aquestes consideracions sobre el procediment de posar-la o treure-la no a
d’evitar pronunciar-se clarament que
en el nostre sistema educatiu es depassa amb escreix el nombre total d’hores
lectives de la resta de sistemes educatius, sense per això millorar la qualitat.
Al contrari hi ha sobrecàrrega lectiva.
El que cal es dotar de recursos i professorat les cinc hores lectives.

8Q¿QDOGHFXUVDPE
mobilitzacions
En moltes escoles i instituts s’han
impulsat mesures de denúncia de la
situació que pateix l’ensenyament
públic, amb el moviment de la marea
groga i els dimarts grocs, amb escrits
explicant a les famílies, amb pancartes
i concentracions a les portes dels centres, als ajuntaments,… També van ser
molt importants les manifestacions del
14 d’abril i del 14 de maig, encara que
va tenir menor incidència la del 8 de
juny. Aquestes mobilitzacions -com a
la sanitat- van fer retrocedir el Govern
de l’abast de les mesures anunciades
inicialment, encara que les tramitades
suposen un fort cop.
Tota aquesta política al voltant de la
FULVL GH EHQH¿FDU D XQV SRFV D FRVWD

de la gran majoria ha tingut una expressió molt important amb el moviment del 15M. A Plaça de Catalunya
de Barcelona, com a tantes i tantes places del territori, milers de joves, amb
la simpatia i el suport d’un bon sector
de població treballadora, van iniciar un
moviment de rebuig al sistema polític
i econòmic. Els intents del Govern de
reprimir-lo van topar amb la massivitat
de la indignació popular. El Govern de
la Generalitat a través de la Conselleria d’Interior de Felip Puig, ha intentat
criminalitzar les mobilitzacions, particularment les del 14 i 15 al Parlament
contra les retallades de sanitat i educació però ha topat amb la resposta del 19
de juny, una de les més grans manifestacions d’aquest darrers anys.

Preparar l’inici de
curs 2011-2012
Cal assegurar la continuïtat de la lluita des de l’inici del curs. En aquest

sentit que proposem a la consideració
de zones i centres, que el dia 12 de
setembre s’iniciï:
- Amb un full d’informació a totes
les famílies i pancartes sobre les retallades (pèrdua de plantilla, diners de
funcionament,…), i una crida a lluitar
per recuperar els recursos i defensar
la qualitat de l’ensenyament públic.
- Explicant aquesta situació a les reunions informatives d’inici de curs.
- Preparar concentracions de localitat
amb la resta de centres.
- Impulsar amb la sanitat pública de
l’entorn plataformes conjuntes de defensa dels serveis públics.
I també haurem d’iniciar un debat a
primària sobre la jornada continuada,
per fer-lo possible pel curs següent.
Però tan o més important que les propostes per mantenir la mobilització
és impulsar la nostra organització de
base: les reunions de zona amb la participació de tots els centres. Ajuda’ns
a construir un sindicalisme proper als
centres.

La CGT guanya una sentència trascendental a
Nissan
La vaga en dissabte no ha de comportar descompte econòmic
Secció Sindical CGT Nissan

E

ls passats 18 de setembre i 2
d’octubre de 2010 la Secció Sindical de CGT a Nissan (Barcelona),
va realitzar en solitari dues jornades
de vaga que van coincidir amb els
primers dissabtes convocats a Nissan, després que la Direcció decidís
iniciar una sèrie d’acomiadaments
posteriors a un acord signat amb tot
el Comitè d’Empresa, el passat 13
d’abril de 2010.
Aquest pacte va establir el compromís per part dels sindicats de
no realitzar vaga els dissabtes 17 i
24 d’abril, a canvi de la garantia de
consolidació de majors càrregues de
treball, així com assegurar els volums

de plantilla. Aquest acord, garantia el
lloc de treball tots els treballadors,
inclosos aquells que havien obtingut
ODVHQWqQFLDGHQXOOLWDWGHOVVHXVDFRmiadaments.
Encara que aquell acord que es va
WUHQFDUYDVHUUDWL¿FDWSHUWRWHO&Rmitè d’Empresa, únicament la CGT
va ser la que va iniciar aquestes mobilitzacions per aquell incompliment.
Des de la CGT considerem un èxit el
seguiment d’aquelles vagues, però no
van tenir l’efecte benvolgut degut al
fet que no va existir el compromís de
tota la plantilla.
Les represàlies que va prendre
l’empresa contra els treballadors que
van secundar la vaga va ser realitzarlos uns descomptes en les nòmines
d’aquells dies que havien treballat en
aquest mateix mes. La Secció Sindi-

cal de CGT va instar a aquests trebaOODGRUVD¿OLDWVLQRD¿OLDWVDSUHVHQWDU
una demanda contra aquesta acció
XQLODWHUDO L LOOHJDO SRUWDGD D WHUPH
per la Direcció.
El resultat d’aquesta demanda se’ns
va comunicar el 16 de juny i diu: “…
El Reial decret-llei 17/1977, de 4 de
març, sobre Relacions de Treball,
estableix en el seu article 6.2, invocat en demanda, que durant la vaga
s’entendrà suspès el contracte de treball i el treballador no tindrà dret al
salari.
Aquest article, clau en la mecànica
del dret a la vaga, allibera al treballador de la seva obligació de prestar
serveis durant les jornades de vaga,
alhora que exonera a l’empresari de
pagar el salari corresponent a tals
dies. L’empresa en el present suposat

ha vulnerat el precepte citat, estenent
la facultat d’excloure l’abonament
dels dies no treballats com a conseqüència del dret a la vaga, més enllà
d’aquests dies, i descomptant salari
als treballadors per dies efectivament treballats…. …havent de
rebutjar-se la posició de l’empresa,
que ha de ser condemnada al pagament de les quantitats indegudament extretes de la nòmina de cada
treballador, reduint els seus havers
per treball efectivament prestat”.
Esperem que aquesta sentència, de
la qual no cap recurs, faci replantejar-se la política de relacions
laborals d’aquesta Direcció que
continua imposant els seus criteris
sense importar-los les conseqüències legals o no, que impliquin als
seus treballadors.
Juliol de 2011
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En defensa dels hospitals
de Bellvitge i Viladecans
En defensa dels hospitals de Bellvitge i Viladecans
Hospital de Bellvitge
6HFFLy 6LQGLFDO &*7 +RVSLWDO %HOOYLWJH
Denunciem el violent atac per part
del Govern de CiU contra la Salut i
la vida dels/les ciutadans/es de Catalunya, així com l’obscurantisme i
els fets consumats d’aquest govern
referent a les retallades en el Sector
Sanitari, ja que no s’explica tot el que
estan realitzant ni als treballadors ni
als usuaris.
A l’agressió que venim denunciant
des de principis d’abril, ara cal afegir
la venda que Artur Mas vol fer d’un
dels Hospitals de l’ICS, dels que, pel
que sembla, Zapatero li ha regalat la
titularitat a canvi del suport rebut per
CiU en la Reforma de la negociació
FROOHFWLYDDSURYDGDHQHO&RQJUpV
És incomprensible l’actitud del PSC,
que a Madrid regala la titularitat dels
Hospitals de l’ICS a CiU sabent que
OD GHVWLQDFLy ¿QDO TXH WLQGUj DTXHVW
regal serà: d’una banda la descapitalització dels béns públics, i d’altra
banda FROODERUDQW DFWLYDPHQW HQ
una Privatització desgavellada de la
Sanitat Pública a Catalunya. El PSC
manté a Catalunya un discurs “antiretallades” i anti-privatització, mentre els seus actes a Madrid van en
direcció oposada.
El govern de CIU porta mesos prometent que l’atenció sanitària en les
malalties greus estava garantida.
Menteixen: després d’aprovar les
retallades en el Parlament veiem que
els Hospitals que atenen especialitats
greus com “Codi Ictus” (dispositiu
que permet tractar els Accidents Cervell vasculars amb rapidesa, doncs
del temps que es trigui a atendre al
malalt depèn la vida o les seqüeles
que li quedin al pacient), passen de

realitzar-se en 6 Hospitals a solament
en 2. A Bellvitge, un dels Hospitals
en els quals es concentrarà el Codi Ictus”, les seves unitats de Neurologia i
Neurocirurgia, es retallen en un 33%.
Així mateix, els Politraumatismes
greus en els quals també és vital el
temps que es trigui a atendre al malalt
i d’això depèn la vida del pacient o
la gravetat de les seqüeles, passen de
ser atesos només en 6 centres, dels 10
FHQWUHV HQ HOV TXDOV V¶DWHQLHQ ¿QV D
ara. A Bellvitge, un dels Hospitals en
els quals es va a concentrar l’atenció
a aquesta especialitat, la unitat de
Traumatologia d’aquest Hospital ha
estat retallada des del passat 23 de
Maig en un 50%.
El govern de CiU oculta l’abast de les
retallades i posa en risc greu la vida
i la salut dels ciutadans als quals en

teoria ha de protegir.
Des de CGT aconsellem al govern
de CiU i a tota la classe política que
deixin de tibar la corda. La resposta
ciutadana creix per dies, la lluita contra les retallades en Sanitat ja ha sortit
dels Hospitals, ara som moltes i molts
i estem pertot arreu. Denunciem també a la Direcció de l’Hospital de Bellvitge, que ha tingut a centenars de
WUHEDOODGRUVHV¿QVDOGHMXQ\VHQse saber si renovaven el seu contracte
laboral, demostrant inoperància i incapacitat per a gestionar l’Hospital,
no obstant això demostren una capacitat extraordinària per a retirar sistemàticament els cartells informatius
que posem els treballadors.
CGT aconsellem al Govern i als/les
Parlamentaris/es: que es baixin vostès els salaris, eliminin càrrecs inútils

(endollats i llepaculs), volin en classe
turista, vagin a treballar en transport
públic, i deixin els helicòpters per a
rescatar als muntanyencs, no per a
fugir de les protestes ciutadanes.
Donin exemple de no violència i
deixin d’agredir als/les ciutadans/es
d’aquest país. Deixin de jugar amb
la nostra paciència i amb la nostra
salut.

Hospital de
Viladecans
6HFFLy 6LQGLFDO &*7 +RVSLWDO 9Lladecans
Amb les mobilitzacions que de forma continuada estem portant a terme,
des de la Secció Sindical de CGT a

l’Hospital de Viladecans pretenem
reclamar l’atenció de la ciutadania
respecte a la nefasta repercussió de
la política sanitària dissenyada per
la Conselleria de Salut per al que
KD HVWDW O¶KRVSLWDO PpV H¿FLHQW GHO
,&6 L XQ GHOV PpV H¿FLHQWV GH WRWD
Catalunya. Volem que la ciutadania
de les cinc ciutats afectades conÀXHL[LQ HQ HO SURSzVLW GH SURWHJLU L
preservar l’Hospital de Viladecans
del desmantellament i deterioració a
que està exposat a conseqüència del
recent menyscapte de la seva autonomia i cridar l’atenció de la ciutadania
respecte a l’enorme dany propiciat
per les directrius privatitzadores de
l’actual Administració.
Pensem que el que ve passant des
de fa gairebé tres mesos en el nostre
Hospital és fortament indicatiu d’una
estratègia de la Conselleria de Salut
de la Generalitat que pretén reduir
el nombre d’hospitals públics autònoms del Institut Català de la Salut
de vuit a set a través de la transformació de l’Hospital de Viladecans en
XQ VDWqOOLW GH O¶+RVSLWDO GH %HOOYLWge, la qual cosa, per si sola, és capaç
d’obstaculitzar en gran manera el
ULWPHGHODVHYDH[FHOOHQWWUDMHFWzULD
i perspectiva de futur.
La suposada estratègia paralitzant
perpetrada per la Conselleria de Salut
a l’Hospital de Viladecans està tirant
per terra l’èxit d’un hospital totalment públic que, de forma exemplar,
venia destacant per haver estat capaç
de fer posar vermells a polítics i gestors. En els últims anys, Viladecans
ha estat l’hospital de l’Institut Català
de la Salut capaç de demostrar que
OD WDQ DVVHQ\DODGD ³LQH¿FLqQFLD GHOV
serveis públics” pot ser solucionada
a través de l’ocupació de determinats
valors i capacitats aplicats a la gestió, com poden ser el compromís i la
competència.

La Conselleria de Salut manté la retallada del 10% en atenció
sanitària
Redacció

E

n el pressupost del Servei Català de la Salut (Catsalut) pel
2011 que la conselleria de Salut va
SUHVHQWDUD¿QDOVGHPDLJDOVDJHQWV
del sector, Salut xifrava la retallada
del Catsalut en un 6,46% en relació
amb el pressupost del 2010 (passarà
de 9.547,8 milions d’euros a 8.931).
Però els números canvien, i força, si
la comparativa es fa tenint en compte
que l’any passat l’exercici es va tancar amb una despesa addicional de
850 milions en relació amb el pressupost inicial. Així, si es comptabilitza
aquesta desviació i altres variables, el
comitè de direcció del Catsalut, amb
el pressupost que va aprovar, preveu
una reducció de la despesa en atenció
Juliol de 2011

sanitària que s’acosta al 10%, la xifra
original que el govern va posar sobre
la taula quan va començar a parlar de
retallades.
Segons l’avantprojecte de pressupost
del Catsalut –i comparant, per tant,
les xifres dels pressupostos inicials
del 2010 i 2011–, l’atenció primària
rebrà aquest any, d’entrada, gairebé
200 milions d’euros menys que el
2010, mentre que el pressupost de
l’especialitzada es reduirà en més
de 300. Una altra partida que tindrà
una retallada considerable serà la de
farmàcia, amb una dotació de prop de
200 milions d’euros menys.
Al marge de la xifra del 6,46%, les
instruccions que els centres sanitaris
van rebre des de Salut al març, segons les quals rebrien menys diners
en concepte de compra d’activitat
i haurien de reduir la despesa en un

GHPLWMDQDQRV¶KDQPRGL¿FDW
/HV[LIUHVFRQ¿UPHQTXHODUHGXFFLy
de les partides destinades a alguns
proveïdors se situa al voltant del
13%, com és el cas del Consorci Sanitari de Terrassa o el Consorci Hospitalari de Vic.
Tant a la xarxa concertada com als
centres de l’Institut Català de la Salut
(ICS) –l’empresa pública que gestiona vuit hospitals i el 80% de l’atenció
primària i que també veu reduït el
seu pressupost d’un 4,94%– ja han
començat a aplicar mesures de contenció que afecten l’assistència (tancament de llits, sales d’operacions i
unitats, reducció de contractes eventuals, etc.).
La segona part començava a partir
del moment en que Salut anunciava
com pensa reordenar els serveis sanitaris.
13
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En lluita contra diversos ERO
Redacció, Federacions
GH&*75XEt%DUFHORQqV
Nord i Sabadell, i Comitès
G¶HPSUHVDG¶$-3,QGXVWULDOL
Simon Lighting

Sun Chemical
L’ERO amb el qual Sun Chemical
(antiga Coates Lorilleux) de Badalona, pretén acomiadar a 25 treballadorses no és més que una altra mostra
de la facilitat que dóna la Llei per a
acomiadar impunement i fer “neteJHV´ VDOYDWJHV /¶HPSUHVD MXVWL¿FD
HOV DFRPLDGDPHQWV DOOHJDQW SqUGXHV
econòmiques amb altres empreses
del seu mateix grup. Mitjançant un
senzill exercici de maquillatge comptable, com pot ser vendre sota preu a
les empreses del grup, es provoquen
aquestes “pèrdues virtuals” amb les
TXDOV SUHWHQHQ MXVWL¿FDU HOV DFRPLDdaments.
Així, si l’administració dona per bons
els acomiadaments, els surten “baratets”, doncs una gran part de les
possibles indemnitzacions les paga
l’administració amb diners públics, és
a dir que entre tots els ciutadans paguem els acomiadaments d’altres ciutadans perquè les empreses segueixin
fent el que els doni la gana a l’empara
de la crisi, i el grup empresarial seJXHL[LGRQDQWEHQH¿FLVDVWURQzPLFVD
una petita banda de paràsits.
Més endavant, si aconsegueixen
deixar en el carrer a aquestes famílies,
ja contractaran a personal, perquè feina n’hi ha. Això sí, tindrà les condicions laborals molt més favorables
a l’empresa a causa de les contínues
reformes de les Lleis Laborals a favor
de l’empresari (contractació precària,
indemnitzacions miserables, etc) i a
més possiblement es regirien per un
conveni notablement pitjor que el que
tenien els acomiadats.
Si el grup al que pertany Sun Chemical aconsegueix acomiadar a aquests
WUHEDOODGRUV WDQ WUDQTXLOODPHQW QR
tindrà més que repetir la mateixa operació l’any següent inventant pèrdues
per a una altra de les empreses del
grup, i així podrà fer altra “neteja” i
retallar els drets guanyats pels treballadors durant anys, i així una vegada
LXQDDOWUD¿QVTXHGHL[LQDOVWUHEDOODdors del grup amb els drets al nivell
de fa 20 anys.

rals inferiors
a les nostres,
tot això amb el
beneplàcit del
President de la
Generalitat Artur Mas.
Des
de
la
CGT es rebutja l’expedient
manifestant
que a Sharp
no sobra ningú, que és un
xantatge, alhora que fan una
crida a la lluita
per a defensar
els llocs de treball, i amb la
resta de sindicats del comitè
es va convocar
vaga el 21 de
juny i concentració davant
el consulat del
Japó a Barcelona, i els dies
6 i 8 de juliol
noves jornades
de vaga i manifestacions a
Barcelona, que
¿QDOPHQW YDQ
ser desconvocades a l’arribar-se a un
pre-acord entre l’empresa i la majoria
del comitè d’empresa (UGT, CCOO
i FTC).
El pre-acord aconseguit deixa al carrer
a 87 treballadors i sense producció a
la factoria de Sant Cugat del Vallès.
Sharp redimensiona la seva activitat
dedicant-se a I+D (suposem que per
seguir rebent suculentes subvencions
de l’administració) en una altra nau,
de la que passaran a formar part d’ella
uns 100 treballadors (ningú garanteix
que en un curt període de temps no
es presenti un nou ERO). Altres 100
treballadors passaran a Nortia (grup
Cirsa) se suposa que a la planta de
Terrassa. I els terrenys on actualment
està la Sharp potser formaran part
d’algun pilotaso immobiliari.
5HVQRXVRWDHOVROHOVVLQGLFDWVR¿cials complint el seu paper de comparses del poder polític-empresarial,
i fent valoracions positives del preacord -per diners que no sigui- que
deixa a 87 treballadors en l’atur, i una
mica més desolat el teixit industrial
d’aquest País.

Sharp
L’empresa Sharp, multinacional japonesa de fabricació de televisors, en
la seva planta de Sant Cugat del Vallès, va presentar un ERO d’extinció
de contractes que afecta a 189 treballadors, i va comunicar que ven
l’empresa al grup Cirsa.
És una mostra més de com entén el
capital la globalització, per mantenir
XQEHQH¿FLJOREDOOWUDVOODGDODSURducció de Sant Cugat a Polònia i pretén amb l’acceptació d’aquest ERO[DQWDWJH REWHQLU HOV EHQH¿FLV ¿VFDOV
i subvencions per a un petit i reduït
laboratori (R+D), que desenvolupi
tècnicament el que enviïn a fabricar
a Polònia.
És a dir, investiguen amb fons públics
del nostre país perquè es fabriqui en
països que apliquen condicions labo14

Simon Lighting
Simon Lighting, empresa de fabricació de productes d’enllumenat públic,
pertanyent al Holding Simon, del sector de petit material elèctric, compta
actualment amb 150 treballadors/es
repartits en dos centres a Barcelona i
un a Madrid. Recentment s’ha comunicat al Comitè d’Empresa la decisió
d’acomiadar a 45 treballadors/es d’un
total de 70 de l’àrea de producció,
DOOHJDQWXQDGLVPLQXFLyGHODFDUWHUD
de comandes i les elevades despeses
de personal. L’any passat es va realitzar un ERO temporal i, en l’actualitat,
s’està realitzant un altre.
Des del comitè d’empresa s’assenyala
que l’actual falta de comandes existent és cojuntural i que la necessiWDW GH UHGXLU OD SODQWLOOD TXH DOOHJD

l’empresa s’ha estat fargant des de fa
anys, externalitzant processos primer
i, posteriorment, creant empreses en
diferents països que són les quals ara
realitzen les exportacions a tercers i
¿QVLWRWD(VSDQ\D
Per això s’està portant a terme un
procés de mobilitzacions per a evitar
els 45 acomiadaments que l’empresa
vol realitzar: concentracions a la porta
de l’empresa i a la seu del Holding a
Barcelona, enviament de correus electrònics, manifestació a Olot el 9 de
juliol,...

AJP Industrial SA
L’empresa, situada a L’Hospitalet,de
Llobregat, des de 1974 es dedica al
disseny i fabricació de components
auxiliars per a la indústria de la motocicleta i el ciclomotor, com són els
frens i embragaments hidràulics, els
tubs de fre i les rodes.
Dirigida per la família Egea,
l’evolució empresarial ha estat sempre ascendent i els nivells de factuUDFLy YDQ DQDU LQ FUHVFHQGR ¿QV D
l’any 2005 arribant al màxim nivell
històric de facturació amb uns 18 milions d’euros i una plantilla aproxiPDGD GH  HPSOHDWV HQWUH ¿[RV L
eventuals.
A partir d’aquest any s’inicia un
descens dels marges i de les vendes
que conclou al febrer de 2009 amb
l’acomiadament de tots els treballadors eventuals i l’aprovació d’un
(52GHUHGXFFLyGHMRUQDGD¿QDOLWzant l’any en una facturació de 8,5
milions d’euros i una plantilla de 107
WUHEDOODGRUV¿[RV
Disminueix l’activitat, el sector del
ciclomotor es ve a baix i l’empresa
planteja a l’abril del 2010 un ERO
d’extinció de contractes per a 47
llocs de treball, que es va rebutjar en
primera instància però més tard es va
aprovar en part en el recurs d’alçada
després d’una dura negociació
amb els treballadors, acabant l’any

amb una facturació d’uns 7 milions
d’euros i una plantilla reduïda a 77
treballadors que és l’actual.
L’activitat del sector de la motocicleta segueix disminuint per al 2011
i l’empresa presenta un concurs voluntari de creditors el mes de maig.
La direcció executiva està en aquests
moments delmada, alguns directors
han estat cessats, altres estan de
baixa, el gerent ha estat operat d’una
greu malaltia i el caos s’ha ensenyorit
de l’empresa, sent els propis treballadors amb algun director els que en
alguns casos han organitzat la producció directament amb els clients
que han aportat diners per a pagar les
VHYHVSUzSLHVSHFHVL¿QDQoDUODPDtèria primera.
L’administració concursal està en
fase d’anàlisi de la futura viabilitat,
encara que deutes per valor de gairebé 5 milions d’euros amb hisenda,
seguretat social, proveïdors i salaris
endarrerits (es deuen als treballadors
entre 1 i 3 nòmines), seran molt difícils de superar.
Des del Comitè d’empresa fan una
crida a tot el sector de la motocicleta
i a les administracions públiques perquè facin tot el possible a preservar
aquesta indústria i els seus 77 llocs
de treball.

ta l’empresa en aquest ERO són
l’increment de les matèries primeres
i la caiguda de vendes prevista per al
2n semestre del 2011.
Des de la CGT es rebutja aquest expedient i es denuncia la mala gestió
realitzada en l’empresa. La pèssima
organització interna, la mala plani¿FDFLy OD FRQWLQXD SqUGXD GH TXDOLtat dels nostres compressors, la falta
continua de matèria primera i de reFDQYLVHQOHVPjTXLQHVHOGHVDSUR¿WDPHQWGHODÀH[LELOLWDWODUHDOLW]DFLy
d’hores extraordinàries i la incompetència dels directius són els causants
d’aquesta situació.
A primers de juliol existia un deute
amb els proveïdors de 14M€, al 70%
de la plantilla se li devia la Paga Extraordinària d’Estiu i la situació en
l’empresa cada dia és més difícil i
complexa.
Des de CGT li demanen al Director General que prengui les mesures
oportunes per al bon funcionament de
l’empresa i aporti la injecció econòmica necessària per al seu funcionament
sense esperar que les aportacions vinguin per part de les administracions,
bancs o de la plantilla via congelació
salarial, ERO i pèrdues de drets socials.

Cubigel Compressors

Parc de Salut Mar i
Mútua de Terrassa

L’ntiga Unitat Hermètica, que pertany al grup industrial americà AIAC
(American Industrial Adquisition
Corporation), ha presentat un ERO
temporal de 29 dies laborables (41
dies naturals), des del mes de Juliol
¿QV D 'HVHPEUH VHQVH XQ FDOHQGDUL
d’afectació per mes llevat de Juliol
que deixaríem de treballar l’última
setmana. Aquest nou expedient seria el quart seguit en l’empresa, sent
el tercer des que pertanyem al grup
AIAC.
Les raons principals que argumen-

El Parc de Salut Mar –que inclou els
hospitals del Mar i de l’Esperança de
Barcelona, així com el Centre Fòrum
i altres centres assistencials– preveu
194 acomiadaments d’una plantilla
d’uns 3.000 treballadors. Mútua de
Terrassa ha plantejat un ERO que
afectarà 884 persones, un 35% de la
plantilla, de 2.497 empleats, que inclou 146 suspensions de contractes
durant un any i 738 reduccions de
jornada forçoses. En els dos casos
les plantilles ja s’han començat a mobilitzar
Juliol de 2011

EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

Tema del mes
Salaris, distribució de la
riquesa i desigualtats
Informe de juny 2011 sobre l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE/2009
Notes:

*DELQHWG¶(VWXGLV&RQIHGHUDO

/

¶HQTXHVWD GH O¶,1( VREUH O¶HVWUXFWXUD
6DODULDOFRQ¿UPDO¶HYLGHQWGHOD
UHODFLy VDODULDO TXH HO SUHX GHOV VDODULV
GH TXL GLULJHL[HQ L RUJDQLW]HQ OHV HPSUHVHV GLUHFWLXV L H[HFXWLXV VXSRVD HO
 GHOV VDODULV PLWMDQV HQ OD UHVWD
GHOVJUXSVSURIHVVLRQDOV
/D GHQRPLQDGD ³%UHW[D 6DODULDO´ R HO
UHSDUWLPHQWGHVLJXDOGHO³SDVWtV´RGHOD
ULTXHVD VRFLDO V¶REVHUYD PROW Ep HQ OD
YDULDEOHGHWLSXVG¶RFXSDFLyVHQWDTXHVWDTXLPpVLQÀXHL[HQHOQLYHOOVDODULDOpV
DGLUHQHOSRGHUFRQWUDFWXDOTXHWHQHQ
OHV SHUVRQHV DVVDODULDGHV HQ HO UHSDUWLPHQWGHO³SDVWtV´GHSHQHQWGHGLYHUVRV
IDFWRUVWLSXVGHOORFTXDOL¿FDFLyRUJDQLW]DFLyVLQGLFDOFRQWUDFWXDOHWFHQGH¿QLWLYDSDUOHPGHODSRVLFLyGHFODVVHHQOD
UHODFLyVDODULDO
$QDOLW]HP OD EUHW[D VDODULDO R HO UHSDUWLPHQW PROW GHVLJXDO GHO ³SDVWtV´ R GH OD
ULTXHVDVRFLDO
 /D %UHW[D 6DODULDO HQWUH 'LUHFFLy
*HUqQFLD G¶(PSUHVHV L 7UHEDOODGRUV 1R
4XDOL¿FDWV UHSUHVHQWDYD HQ HO  HO
pVDGLUXQGLUHFWRUJHUHQWJXDQ\DYD JDLUHEp  YHJDGHV PpV TXH XQ
WUHEDOODGRUDQRTXDOL¿FDW(QHOVXSRVDHOpVDGLUJDLUHEpYHJDGHV
PpV L HQ HO  DTXHVWD VXSRVDYD HO

/DOHFWXUDTXHHVUHDOLW]DGHVGHO%DQF
G¶(VSDQ\DOD8(HO)0,LWRWDODFODVVH
SROtWLFD  FRQMXQWDPHQWDPEODFODVVH
(PSUHVDULDO WRWD  pV OD FRQWUjULD D OD
UHDOLWDW PDWHULDO GH PLOLRQV L PLOLRQV GH
SHUVRQHVDOPRVWUDUDODVRFLHWDWVREUHWRWDWUDYpVGHOVVHXVSRGHURVRVPLWMDQV
³G¶LQFRPXQLFDFLy´ TXH HOV WUHEDOODGRUV
HV KDQ WLQJXW LQFUHPHQWV VDODULDOV PROW
SHUVREUHGHO¶,3&LPROWSHUVREUHGHOV
EHQH¿FLVG¶H[SORWDFLy
$L[tPHVXUHQHOVLQFUHPHQWVVDODULDOV
GHODPDMRUSDUWGHOVDVVDODULDWV SHRQV
GHSHQHQWV L WUHEDOODGRUV QR TXDOL¿FDWV 
YDQSXMDUHQHOWULHQQLXQDPLWMDQDGHOHQFDQYLHOVGHOVPHQ\V
'LUHFFLyL*HUqQFLDG¶(PSUHVHVQRPpV
KRYDQIHUHQHO  
6LDPpVDQDOLW]HPHOJXDQ\PLJDQXDO
SHU WUHEDOODGRUD HO VDODUL PLWMj   L HO
VDODULPpVIUHTHQWYHLHPO¶HQJDQ\LOD
YLROqQFLD LQVWLWXFLRQDOSROtWLFD TXH VXVWHQWD DTXHVW PyQ LQYHUWLW R GH SRWHV
HQODLUH
*XDQ\PLJDQXDO ʑ
6DODULPLWMj ʑ
6DODULPpVIUHTHQWHQHO 
ʑ
4Xq VLJQL¿FD DL[z D SDUW GH O¶HYLGHQW
DL[HFDGD GH FDPLVD GHVLJXDOWDW SRGHU
HPSUHVDULDO H[SORWDFLy HWF" VHQ]LOODPHQW TXH H[LVWHL[HQ PROW SRTXHV
WUHEDOODGRUHV L WUHEDOODGRUV DPE VDODULV
PROWDOWVSHUzTXHLQÀXHL[HQGHPDQHUD
GHWHUPLQDQWHQHOJXDQ\PLJDQXDOLHQ
HO VDODUL PLWMj TXDQ OD FRWLGLDQHLWDW GH
ODLPPHQVDPDMRULDGHOVDVVDODULDWVGHV
pVTXHHOVVHXVVRXVVyQGHPLOHXULVWHV
(OV DVVDODULDWVHV Ep DPE FRQWUDFWH ¿[
 EpDPEFRQWUDFWHWHPSRUDO
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  VXPHQ  D PDUo
 VHJRQV OD (3$ ±UHFRUGL¶V TXH HOV
GHVRFXSDWVGHV VyQ JDLUHEp  PLOLRQV
DDTXHVWHVPDWHL[HVGDWHV 6LDQHPD
O¶HVWUXFWXUDVDODULDOVHJRQVO¶$JqQFLD7ULEXWjULD SHU D DTXHVWHV PDWHL[HV GDWHV
pVDGLUDQ\HQVWUREHPTXH
/HV SHUVRQHV DVVDODULDGHV TXH SHUFHEHQ¿QVDʑVXSRVHQHOpV
DGLU
(OGHWRWVHOVDVDODULDWVGHVTXH
VXSRVHQSHUFHEHQʑ
(O  GHOV DVDODULDWVGHV pV D GLU
 SHUFHEHQ XQ VDODUL PLJ GH
ʑ
, HQWUH ³OD EDQGD´ GH ʑ D
ʑ VRODPHQW HV WURED HO 
G¶DVVDODULDWV L DVVDODULDGHV pV D GLU
SHUVRQHV
3HUzVLD¿QHPPpVHQVWUREHPTXHSHUFHEHQ PpV GH ʑ XQ FOXE VHOHFWH
G¶DVVDODULDWVTXHVXSRVHQHOpV
DGLUDVVDODULDWV
/¶DVVDODULDW PLJ ³VHQVH JqQHUH´ SHUFHS DQXDOPHQW ʑ EUXWV L VL
HWV DVVDODULDW KRPH HO VDODUL PLJ EUXW
pV GH  ʑ L VL HWV DVVDODULDGD
GRQDHOWHXVDODULPLJEUXWHVTXHGDHQ
ʑYDMDTXHOHVGRQHVGHPLWMDQDSHUFHEHQXQPHQ\V
/HV GLIHUqQFLHV R GHVLJXDOWDWV HV PRVWUHQHQO¶HVFDODGHODSLUjPLGHGHSRGHU
HQHOJqQHUHLHQO¶DFWLYLWDWHFRQzPLFD
'HVGHODYDULDEOHDFWLYLWDWHFRQzPLFDOD
PDMRUGLIHUqQFLDVDODULDORHOPDMRUVDODUL
PLJDQXDOKRWUREHPHQHOVXEPLQLVWUDPHQW G¶HQHUJLD HOqFWULFD JDV YDSRU L
DLUH FRQGLFLRQDW DPE ʑ SHU
WUHEDOODGRUD D O¶DQ\ HQ PLWMDQD VXSRVDQWDTXHVWD[LIUDXQVXSHULRU

DODPLWMDQDQDFLRQDOOLVHJXHL[O¶DFWLYLWDW
HFRQzPLFD ¿QDQFHUD L G¶DVVHJXUDQFHV
DPEʑ
(QHOFRVWDWRSRVDWWUREHPHOV6HUYHLV
KRVWDOHULD L DFWLYLWDWV DGPLQLVWUDWLYHV L
VHUYHLV DX[LOLDUV DPE VDODULV PLWMDQV
DQXDOVGHʑLʑUHVSHFWLYDPHQW VXSRVDQW XQ  L XQ
LQIHULRUVDODPLWMDQD
(OVVDODULVSHUWLSXVGHFRQWUDFWHpVDGLU
HOVLQGH¿QLWVRHOVWHPSRUDOVHQVWUREHP
TXH HOV DVDODULDWVGHV DPE FRQWUDFWH
GHGXUDGDGHWHUPLQDGD WHPSRUDOV YDQ
WHQLUXQVDODULPLJLQIHULRUHQXQ
DO GHOV DVVDODULDWV PLWMDQV PHQWUH TXH
HOVTXHYDQWHQLUFRQWUDFWHLQGH¿QLWYDQ
guaQ\DUXQPpVTXHDTXHVWVDODUL
/D QDFLRQDOLWDW 6L HWV DVVDODULDGD R
DVVDODULDW DXWzFWRQ R LPPLJUDQW FRQGLFLRQD L GHWHUPLQD OD GHVLJXDOWDW DL[t
OHV SHUVRQHV WUHEDOODGRUHV SURYLQHQWV
G¶$PqULFD GHO 1RUG L GH OD 8QLy (XURSHD HQ JHQHUDO GHVSODoDWV SHU OHV
VHYHV HPSUHVHV PXOWLQDFLRQDOV L DPE
DOWHV TXDOL¿FDFLRQV  YDQ WHQLU XQ VDODUL
VXSHULRUDODPLWMDQDPHQWUHTXHHOVWUHEDOODGRUVG¶DOWUHVQDFLRQDOLWDWV H[WUDFRPXQLWDULVRG¶$PqULFDGHO6XG YDQWHQLU
XQV VDODULV VLJQL¿FDWLYDPHQW LQIHULRUV D
DTXHVWDPLWMDQD
6HPEODTXHHQDL[zGHODGHVLJXDOWDW¿QV
D OHV PDWHPjWLTXHV HV SRVHQ G¶DFRUG
(O JUHX HQFDUD PpV pV TXH OHV GHVLJXDOWDWV YDQ DXJPHQWDU HQ HO FLFOH DOW
GH O¶HFRQRPLD WDQW OD QDFLRQDO FRP OD
JOREDO OD TXDO FRVD QR ID VLQy PRVWUDU
QRYDPHQW O¶HYLGHQW OHV FODVVHV DVVDODULDGHV FDGD YHJDGD SHUGHQ PpV SRGHU
FRQWUDFWXDO L WRW LQGLFD TXH DTXHVWV
VXFFHHL[ HQ TXDOVHYRO qSRFD GHO FLFOH

HFRQzPLF FDSLWDOLVWD Ep VLJXL GH FUHL[HPHQW Ep GH UHFHVVLy L LQFOXVLYDPHQW
GH GHSUHVVLy DPE FRQVHTqQFLHV PpV
GXUHV L GUDPjWLTXHV O¶HPSREULPHQW HVWUXFWXUDO SHU XQD EDQGD GH OD SREODFLy
DVVDODULDGD
/D JHVWLy GHO SRGHU KD DVVROLW TXH VLQGLFDWV LQVWLWXFLRQDOV L SDUWLWV G¶HVTXHUUD
FRRSHULQ HQ OD SURGXFFLy L GLVWULEXFLy
GH OD ULTXHVD HQWHQHQW TXH HO FRQÀLFWH
VRFLDOV¶KDGLVVROWLFODUOHVFXOWXUHVLQVWLWXwGHVHQOHVFODVVHVGRPLQDGHVUHVXOWD
TXHVyQOHVPDWHL[HVTXHOHVGHOHVFODVVHVGRPLQDQWV
1RpVG¶HVWUDQ\DUSHUWDQWTXHHQVWUREHP HQ XQ PRPHQW RQ HO UHSDUWLPHQW
³GHO¶HVFjV´FRPSRUWLHQFDUDPpVFRPSHWqQFLD HQWUH HOV GRPLQDWV GDYDQW
O¶DWURSHOODPHQW GHO FLFOH GH GHVSRVHVLy
GHUHQGHVVDODULDOV  LUHQGHVVRFLDOV
SHQVLRQV EHTXHV HGXFDFLy VXSHULRU
PHQMDGRUV LQIDQWLOV SUHVWDFLRQV G¶DWXU
HWF
/HV [LIUHV QRPpV PRVWUHQ OD UHDOLWDW L
DTXHVWDDYXLPDQFDGHFRQÀLFWHVRFLDO
VX¿FLHQWGHFRQÀLFWHSROtWLFVX¿FLHQWLHO
TXDO DO VHX WRUQ pV OD FRQGLFLy QHFHVVjULD SHU D XQD YLGD ERQD SHU D WRWHV L
WRWV
$TXHVWD FRQGLFLy QR SRGUj GHVHQYROXSDUVH VREUH XQ PRGHO RQ QRPpV YHJHPHOUHSDUWLPHQWGHOSDVWtVLDTXtHQV
VHJXLP VLWXDQW OD SREODFLy DVVDODULDGD
/DSRVLFLyVHUjHQIURQWDUVHDOPRGHOR
VLPSOHPHQWQRVHUj
* Us podeu descarregar l’informe
LQFORHQWJUj¿FVLTXDGUHVHVWDGtVtics en el web: www.cgtcatalunya.
cat/spip.php?article5621

  &DO WHQLU HQ
FRPSWH OD FRPSRVLFLy GH FODVVH R GLIHUHQWV
SRVLFLRQV TXH
RFXSHQ OD PDMRU
SDUW GHOV SROtWLFV
GH TXDOVHYRO RUJDQLW]DFLy SROtWLFD OD LPPHQVD
PDMRULDVyQREp
HPSUHVDULVHVR
EpJHVWRUVGLUHFFLy G¶HPSUHVHV
R Ep DGYRFDWV
H F R Q R P L V W H V 
HWF SHU WDQW OD
VHYD SHUFHSFLy
GHO UHSDUWLPHQW
GHODULTXHVDVRFLDO YH GHWHUPLQDGDSHUODVHYD
SRVLFLy VRFLDO R
GHFODVVH

$TXHVW
FUHL[HPHQW FRUUHVSRQ
PpV
R PHQ\V  D
O ¶ L Q F U H P H Q W
GHOV EHQH¿FLV
G¶H[SORWDFLy GH
OHVJUDQVHPSUHVHV LQGXVWULDOV L
¿QDQFHUHV
 6DODULPLWMj HOTXDHGLYLGHL[DOQRPEUHGHWUHEDOODGRUVHQGXHVSDUWVLJXDOV
HOVTXHWHQHQXQVDODULVXSHULRULHOVTXH
WHQHQXQVDODULLQIHULRU
 'HVGHHOVGHFUHWVGHUHWDOODGHV
HQVDODULVS~EOLFV IXQFLRQDULVLSHUVRQDO
ODERUDO  YDQ VHU DFRPSDQ\DWV G¶XQD OLPLWDFLy HQ OD GHVSHVD VREUHWRW VRFLDO L
LQYHUVLyS~EOLFD JHQHUDGRUDG¶RFXSDFLy 
HQ OD $*( DOKRUD TXH V¶H[LJHL[ SHU D
   L  XQ VRVWUH GH
GHVSHVDDOHVGLIHUHQWV$GPLQLVWUDFLRQV
3~EOLTXHV $MXQWDPHQWV L &&$$ OHV
TXDOVUHWDOOHQLDSURIXQGHL[HQHOFLFOHGH
GHVSRVHVLyGHOHVFODVVHVSRSXODUVLQYHUVLyS~EOLFDVHUYHLVVRFLDOVGHVSHVD
VRFLDOHQGH¿QLWLYD
(OGHOVWUHEDOODGRUVLWUHEDOODGRUHV
GH OHV (PSUHVHV SULYDGHV  
KDQ YLVW UHGXwW HO VHX SRGHU DGTXLVLWLX
GH PDQHUD VLJQL¿FDGD HQ O¶DQ\ 
FRP D FRQVHTqQFLD GH IDOWDU HQ HOV
VHXV FRQYHQLV FOjXVXOHV GH JDUDQWLD
VDODULDOHIHFWLYD/HVVHYHVSXMDGHVVDODULDOV V¶KDQ TXHGDW HQ HO  HQIURQW
GHOGHO¶,3&pVDGLUKDQSHUGXWXQ
$TXHVW pV QR VRODPHQW XQ IDFWRU
G¶HPSREULPHQW VLQy TXH PRVWUD OD SqUGXD GH SRGHU FRQWUDFWXDO FRQWUDSRGHU
REUHU  GH OHV FODVVHV DVVDODULDGHV UDy
TXH H[SOLFD ±HQWUH XQHV DOWUHV TXH OD
1HJRFLDFLy &ROOHFWLYD KDJL HVWDW UHIRUPDGD SHU 5'/ L HQ HO WUDQVFXUV GHO
VHX WUjPLW SDUODPHQWDUL HVWLJXL VHQW HQGXULGD DOKRUD TXH DSODQD HO FDPt SHU
D O¶HPSREULPHQW JHQHUDOLW]DW GHOV DVVDODULDWV GHVUHIHUHQFLDQW HOV LQFUHPHQWV
VDODULDOVGHOFRVWUHDOGHODYLGD ,3& L
LQVWLWXFLRQDOLW]D HO SUHX GH OD Pj G¶REUD
FRPXQFRVWYDULDEOH
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Parlem

0DUF*DYDOGj quixot contra REPSOL i al

³+LKDXQDFRQMXUDSROLWLFR¿QDQFHUDY
7[HPD%R¿OOFRUUHFFLRQV
Pep Cara

Marc Gavaldà és un lluitador
perseverant i constant contra
les grans multinacionals. És un
activista ecologista de paraula
i obra. Recorre les selves per a
documentar i conèixer de primera
mà l’espoli de les multinacionals
L O¶HWQRFLGL GHOV LQGtJHQHV ,QYHVWLJD YLDWMD ID XQ H[FHOOHQW WUHball de camp i publica les seves
LQYHVWLJDFLRQVTXHVRQOOLEUHVGH
referència en la lluita contra les
multinacionals i una poderosa
DUPD FRQWUD OHV LQMXVWtFLHV TXH
porten a terme les multinacionals.
Marc Gavaldà és senzill. No preVXPHL[ GHOV VHXV OOLEUHV QL WtWROV
acadèmics. Viu i resisteix mirant
GH FRQVXPLU HO PtQLP G¶DFRUG
amb les seves idees. És llicenciat en ciències ambientals per
la UAB, i des de fa més de deu
anys investiga i documenta la recolonització de Llatinoamèrica,
per part de les multinacionals,
sobretot els pobles amazònics de
3HU~%ROtYLD%UDVLO(TXDGRULOD
Patagònia Argentina.
És un investigador implicat, independent. N’hi han pocs. Les
seves investigacions són rigoroses, documentades, argumentades i demolidores. Sense ser
SDPÀHWDUL HQV FRQYLGD D OD OOXLWD
i a un viatge per conèixer la nova
colonització de Llatinoamèrica.
Documenta com les grans corSRUDFLRQV DWDTXHQ HOV SREOHV LQGtJHQHV L HO VHX GUHW D YLXUH SHU
TXHGDUVHHQHOVHXWHUULWRULLFRP
les multinacionals abusen del
SRGHU TXH WHQHQ FDGD FRS PpV
JUDQLGHOTXDOVRPFDGDGLDPpV
dependents. Un poder despòtic,
TXH FRUURPS D JRYHUQDQWV TXH
HVSROLDOHVULTXHVHVDSREOHVVHQcers, sovint de manera violenta, i
provoca crisis.
(O FHQWUH GH OHV VHYHV LQYHVWLJDFLRQV pV 5HSVRO 7DPEp (QGHVD
i la nostre honorable La Caixa,
accionista principal de Repsol i
d’altres grans i poderoses mulWLQDFLRQDOV TXH VyQ OHV TXH H[Lgeixen als nostres governants
les retallades al poble, i obliguen
a ajudar als bancs, exigeixen les
privatitzacions al seu favor, i la
des-educació del poble.
Marc Gavaldà és autor de llibres
com “Las manchas del petróleo
boliviano” (1999), “La recolonización” (2003), “Viaje a Repsolandia” (2006), “RepsolYPF: un discurso socialmente irresponsable”
(2007), i “Patagonia petrolera, el
desierto permanente” (2008). Ha
16

fet també documentals com “Vivir
sobre el pozo” (2002), “Tentayapi” (2005) i “Patagonia petrolera” (2008). Actualment prepara
O¶H[SRVLFLy ³3XHEORV LQGtJHQDV \
petróleo”.
Participa activament en el
FROOHFWLX 5HSVROPDWD KWWSUHSsolmata.ourproject.org/ i en el
consell de redacció de la revista
(FRORJtD 3ROtWLFD , WH XQ EORJ D
(QIRFDQWQHW
KWWSZZZHQIRcant.net/category/seccions/blogs/
marc-gavald
0DUF*DYDOGjD¿UPDTXHDTXHVtes Corporacions actuen gairebé
FRP OD Pj¿D 8WLOLW]HQ WRWV HOV
mitjans per mantenir l’explotació
petroliera, l’expansió del negoci
L SULYLOHJLV DGTXLULWV 1R VH¶OV SRW
parar els peus. On hi ha petroli,
utilitzen mitjans violents per silenFLDU OHV UHFODPDFLRQV ©$TXt RQ
hi ha milions de cotxes, utilitzen
ODPDQLSXODFLyLPLWMDQVPpVUH¿nats».
L’entrevista la varem fer a la plaça
de Catalunya alliberada, amb els
FRPSDQ\V GH ODWHOHFDW DPE TXL
GHV GH ID PHVRV ¿OPHP OHV HQtrevistes del Catalunya. És una
FRSURGXFFLyHQYtGHRLHQSDSHU
- Has rebut amenaces i pressions de Repsol a causa de les
teves denuncies?
 -R SHUVRQDOPHQW QR SHUz KH YLVW TXH
DTXHVWHVHPSUHVHVXWLOLW]HQPHFDQLVPHV
PROW REVFXUV FRP SRW VHU OD LQVWUXPHQWDOLW]DFLy GHOV H[qUFLWV GH OD MXVWtFLD OD
FRUUXSFLy SROtWLFD O¶~V GH OHV IRUFHV SDUDPLOLWDUVHQSDwVRVRQDTXHVWDSUjFWLFD
V¶KDHVWqVPROWFRP&ROzPELD$PQLVWLD
,QWHUQDFLRQDO YD GHQXQFLDU ID DQ\V TXH
5HSVRO XWLOLW]DYD JUXSV SDUDPLOLWDUV SHU
DMXGDU D O¶HQWUDGD G¶DTXHVWD HPSUHVD
HQ ]RQHV RQ VLQGLFDWV L RUJDQLW]DFLRQV
V¶KLRSRVDYHQ3HUWDQWWRWDL[zH[LVWHL[
(OVHVGHYHQLPHQWVGH%ROtYLDDUDIDXQV
DQ\VDPEO¶DXJPHQWGHO¶H[WUHPDGUHWDL
O¶LQWHUqVGHGLYLGLUXQSDtVHVWDYHQYLQFXODWDOD&DPEUDEROLYLDQDG¶KLGURFDUEXUV
ODSDWURQDOGHOHVHPSUHVHVSHWUROLHUHV
- Ens pots explicar això de Repsol-YPF. YPF era l’empresa petroliera d’Argentina, no?
<3)pVO¶DFUzQLPGH<DFLPLHQWRV3HWUROtIHURV)LVFDOHVTXHHOYDFHOHEUDU
HOFHQWHQDULGHODVHYDIXQGDFLyXQDHPSUHVDTXHFRQWDPLQDFRPWRWDHPSUHVD
SHWUROLHUDWRWLTXHV¶KDYLDFUHDWXQVHQWLPHQWGHFRQVWUXFFLyQDFLRQDODOYROWDQW
VHX$TXHVWDHPSUHVDYDVHUSULYDWLW]DGDO¶DQ\JUjFLHVDO¶DMXGDGHODGLSORPjFLDHVSDQ\RODLV¶KLYDQSURGXLUXQD
VqULHG¶LOOHJDOLWDWV3HUH[HPSOH5HSVRO
HVYDDSURSLDUGHWRWHVOHVDFFLRQVTXH
WHQLHQ HOV PDWHL[RV WUHEDOODGRUV (QFDUDKLKDXQMXGLFLTXHV¶HVWjSRUWDQWGHV
GH ID DQ\V MXVWDPHQW SHU UHFXSHUDUOHV
SHUTXqDTXHVWDJHQWMDO¶KDQSUHMXELODW 

L HVWj UHFODPDQW OHV DFFLRQV TXH WHQLD
HQ DTXHVWD HPSUHVD $UD PDWHL[ KL KD
PRYLPHQWVD$UJHQWLQDTXHUHFODPHQOD
QDFLRQDOLW]DFLy G¶DTXHVWD HPSUHVD SHU
UHFXSHUDUODVRELUDQLDHQHUJqWLFDMDTXH
WRWLVHUXQSDtVSURGXFWRUHVWjH[SRUWDQW
HO SHWUROL L FDGD KLYHUQ HV WUREHQ DPE
FULVLV HQHUJqWLTXHV TXH KDQ GH UHVROGUH
DPEODLPSRUWDFLyG¶KLGURFDUEXUVG¶DOWUHV
SDwVRV SHU H[HPSOH HO JDV EROLYLj TXH
O¶H[SRUWHQDWUDYpVGH5HSVRO%ROtYLDTXH
OLYHQD5HSVRO$UJHQWLQD7RWXQQHJRFL
G¶DOWDYRODGD
- El combustible verd és més
ecològic?
 /¶~QLF FRPEXVWLEOH YHUG TXH H[LVWHL[
pVHOTXHHVTXHGDDGRVPLOPHWUHVGH
SURIXQGLWDWTXHpVHOVHXOORFQDWXUDORQ
HVWj$PEDL[zYXOOGLUTXHWRWGHULYDWGHO
SHWUROLpVFRQWDPLQDQW6LODJDVROLQDQR
WpSORPpVSHUTXqHOSORPMDO¶KDQWUHWHQ
XQD DOWUD UHJLy HQ XQD ]RQD SHWURTXtPLFD3HUWDQWODFRQWDPLQDFLyMDHVWjD
OD VXSHUItFLH (O WHPD GHOV ELRFRPEXVWLEOHVpVXQHQJDQ\SHUSRGHUVHJXLUDPE
DTXHVWPRGHOGHOFRW[HSULYDWFRPDPRGHOGHWUDQVSRUWSHUSRGHU¿FDUGLQVGHO
GLSzVLWDOOzTXHVHULDPHQMDUGHULYDWVGHO
EODW HO EODW GH PRUR GH OD VRMD L V¶HVWj
DSURIXQGLQWHQODFULVLDOLPHQWjULDDOPyQ
SHU OD LQWURGXFFLy G¶DTXHVWV GHULYDWV
G¶DJURFRPEXVWLEOHVDOPRWRUTXHHQVHVWDQYHQHQWFRPDJDVROLQDYHUGD
- Com és que a aquestes empreses que contaminen tant
els hi donen crèdits i ajudes,
per biotecnologia i productes
verds"
 (OV PHUFDWV V¶DSUR¿WHQ GH OHV FULVLV
+HP G¶HVWDU PROW DWHQWV DPE DOOz TXH
VHUj OD UHQRYDFLy GHO FDSLWDOLVPH YHUG
TXHVH¶QVHVWjYHQHQWGHVGHOHVPDQV

PpV FRQWDPLQDQWV $UD PDWHL[ 5HSVRO
HQV HVWj YHQHQW HVSDLV YHUGV HQV HVWj
YHQHQWO¶DSOLFDFLyGHODELRWHFQRORJLDSHU
D QRXV FRPEXVWLEOHV 7RW DL[z pV XQD
PDQHUD G¶LQWHQWDU SHUSHWXDU DTXHVW PRGHOHQHUJqWLFLGHPDOJDVWDUPHQWUHHOOV
WLQJXLQHOSRGHUFRUSRUDWLX$PHVXUDTXH
HOSHWUROLV¶HVWjHVJRWDQWLTXHV¶HVWjWUDYHVVDQWHO]HQLWGHODSURGXFFLySHWUROLHUD
PXQGLDOFRPTXHVRPPROWSHWURGHSHQGHQWVFRPTXHVRPFRQVXPLGRUVFDSWLXV
GHOHVHPSUHVHVSHWUROLHUHVMDTXHHOSRGHU G¶DTXHVWHV HPSUHVHV HVWj DXJPHQWDQWPROWHOOHVKRXWLOLW]HQSXMDQWHOSUHX
GHOVFRPEXVWLEOHVLJXDQ\DQWPROWVPpV
GLQHUV8QDGHOHVFRVHVPpVVHQVLEOHV
pVMXVWDPHQWO¶DYDQoGHODIURQWHUDSHWUROLHUDDQRYHV]RQHVTXHSRWVHUVyQOHV
~OWLPHV]RQHVTXHV¶KDQSRJXWFRQVHUYDU
MDTXHHUHQ]RQHVLQDFFHVVLEOHV

EpOHVRUJDQLW]DFLRQVLQGtJHQHVGHO3HU~
L¿QVLWRWDOJXQV0LQLVWHULVG¶DTXHOOSDtV
HVWDQ FRQ¿UPDQW O¶H[LVWqQFLD GH SREOHV
DwOODWV$TXHVWVSREOHVDwOODWVVyQSREOHV
TXH V¶KDQ UHIXJLDW DPDJDQWVH HQFDUD
PpV D OHV ]RQHV PpV UHPRWHV SHUTXq
YROHQ FRQVHUYDU OD VHYD IRUPD GH YLGD
6¶KDGHPRVWUDWTXHHOUjWLRGHPRUWDOLWDW
DSDUWLUGHOFRQWDFWHDPEDTXHVWVSREOHV
VyQPROWDOWHV3HUH[HPSOHO¶DQ\
OD6KHOOYDHQWUDUDOD]RQD&DPLVVHDGHO
3HU~LYDFRQWDFWDUHOSREOH1DKXDLDPE
DQ\VYDQPRULUODPHLWDWGHODSREODFLy
SHU PDODOWLHV FRP HO [DUDPSLy OD JULS
QHXPRQLDHWF

- On succeeix això? On són
aquestes zones?
$L[zHVWjSDVVDQWD]RQHVPROWUHPRWHV GH O¶$PD]zQLD DO FHUFOH SRODU jUWLF
DO 0DU GH ORV 6LHWH &RORUHV XQD ]RQD
FRUDOOtIHUD GH O¶RFHj$WOjQWLF GH &ROzPELDDODVHOYDSHUXDQDDOVLQDFFHVVLEOHV
ULXV 7LJUH L 1DSR R DOV DÀXHQWV GHO ULX
8UXEDPEDRQKLKDSREOHVHQDwOODPHQW
YROXQWDULHWF

- Què fa Repsol davant les denúncies d’organismes públics
i organitzacions internacionals
que estan alertant dels perill
de l’entrada de la petroliera en
aquesta zona?
 5HSVRO YD FROORFDU GHX WUDPSHV IRWRJUj¿TXHV HQ XQD H[WHQVLy GH 
KHFWjUHHVJDLUHEpO¶H[WHQVLyGH&DWDOXQ\DLDPEDL[zSUHWpQGHPRVWUDUTXHFRP
TXHQRKDIRWRJUD¿DWFDSLQGtJHQDpVTXH
QRH[LVWHL[HQ'¶DTXHVWDPDQHUDOHVHPSUHVHVHVUHQWHQOHVPDQVG¶XQHWQRFLGL
TXHV¶HVWjSURGXLQWFRQWHPSRUjQLDPHQW
DYXLHQGLD

- A part dels teus llibres i articles, quines denuncies concretes has fet?
 $UD PDWHL[ OD SODWDIRUPD 5HSVROPDWD
HVWHPSRUWDQWXQFDVTXHpVEDVWDQWDODUPDQWTXHpVO¶HQWUDGDGH5HSVRODOEORF
GH3HU~pVXQDGHOHV]RQHVPpVLQDFFHVVLEOHVGHO3ODQHWDXQD]RQDDPD]zQLFDIURQWHUHUDHQWUH3HU~L(TXDGRU+L
KDPROWHVHYLGHQFLHVGHVGHFRPXQLWDWV
LQGtJHQHVYHwQHVTXHKRD¿UPHQGLYHUVRVDQWURSzOHJVTXHKRKDQD¿UPDWWDP-

- Aquest argument és molt pobre, per no dir nul. Saben trobar petroli a dos mil metres de
profunditat però no saben veure els indígenes a la superfície!
eVPROWSREUH0LUD/¶DQ\SDVVDWHVYD
HQYLDUXQDFDUWDS~EOLFD¿UPDGDSHURUJDQLW]DFLRQVFDWDODQHVHQODTXHSUHFLVDPHQWV¶LQVLVWLDDOD-XQWDG¶$FFLRQLVWHVGH
5HSVROTXHQRLQJUHVVLQDOEORFSHUOD
SUHVHQFLDGHJUXSVDwOODWV,5HSVROHQV
YDFRQWHVWDUXQDFDUWDGLHQWTXHHOOVKDJuliol de 2011
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m amb...

altres poderoses multinacionals petrolieres

YLQFXODGDDOHVHPSUHVHVGHOSHWUROL´
YLHQFROORFDWGHXWUDPSHVIRWRJUj¿TXHVL
TXH KDYLHQ DFRQVHJXLW IRWRJUD¿DU DOJXQ
SULPDWDOJXQPRQRSHUzTXHQRKDYLHQ
IRWRJUD¿DW PDL FDS LQGtJHQD , HQ EDVH
D DTXHVWD SURYD YROHQ GHPRVWUDU TXH
DTXHVWV SREOHV QR H[LVWHL[HQ $TXHVW
DQ\MDKDQHVWDWFLQTXDQWDRUJDQLW]DFLRQV
TXHKDQ¿UPDWXQPDQLIHVWHQO¶jPELWLQWHUQDFLRQDOGHPDQDQWTXH5HSVROHVUHWLULG¶DTXHVWEORF(OTXHKDIHW5HSVROTXH
pVXQDHPSUHVDTXHJXDQ\DGLjULDPHQW
YLQWPLOLRQVG¶HXURVQHWVpVHQYLDUODPDWHL[DFDUWDFDQYLDQWODGDWD$PEDL[zHV
GHPRVWUD HO SRF LQWHUqV TXH Wp DTXHVWD
HPSUHVDHQSURWHJLUOHVYLGHV(VWjWRWDOPHQWYXOQHUDQWHOVGUHWVGHOVLQGtJHQHV
- Explica’ns com ho fan les
multinacionals per evitar les
responsabilitats de crims ambientals i etnocidis
 /HV &RUSRUDFLRQV WUDQVQDFLRQDOV VyQ
PHFDQLVPHV G¶HVFXW SHU DIDYRULU OD LPSXQLWDW 6L QR pV HO QRP GH O¶HPSUHVD
V¶HVSROVHQ OHV UHVSRQVDELOLWDWV $L[z pV
HOTXHID5HSVROTXDQFRPSUDXQDHPSUHVD5HSVROYDFRPSUDU<DFLPLHQWRV
3HWUROtIHURV)LVFDOHV <3) O¶HPSUHVDHVWDWDODUJHQWLQD7RWVHOVSDVVLXVDPELHQWDOV JHQHUDWV SHU O¶HPSUHVD DUJHQWLQD
VH¶OVHVSROVDLGLXTXHQRHOVKDSURYRFDW
HOODLTXH<3)KDGHL[DWG¶H[LVWLU3HUWDQ
HO TXH IDQ OHV HPSUHVHV DPE DTXHVWV
PHFDQLVPHVGHFRPSUDLYHQGDG¶DFWLXV
V¶HVWDQ HVSROVDQW OD UHVSRQVDELOLWDW GH
WRWVHOVHQRUPHVSDVVLXVDPELHQWDOVTXH
JHQHUD OD LQGXVWULD SHWUROLHUD DUUHX GHO
PyQ
- Repsol guanya cada dia vint
milions d’euros nets. És una
barbaritat! Com ho fan?
$PEXQVSUHXVYROjWLOVGHOFUXLQWHUQDFLRQDO 3HU H[HPSOH WX WHQV XQ SRX D
%ROtYLDLSDJXHVXQVTXDQWVWUHEDOODGRUV
L HO FRVW GHO EDUULO HW VXUW D XQ HXUR , HO
SRVHV DO PHUFDW LQWHUQDFLRQDO L KR YHQV
DFHQWHXURV,SHUWDQWWHQVQRUDQWDQRX
HXURVGHEHQH¿FLSHUFDGDEDUULO3DJXHV
XQD PLFD G¶LPSRVWRV (O UHVXOWDW ¿QDO pV
TXH HO FRQVXPLGRU FDGD GLD SDJD PpV L
HOVFRVWRVGHSURGXFFLyVHJXHL[HQLJXDO
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+DQ GH JDVWDU PpV HQ H[SORUDFLy eV HO
TXHID5HSVRO7pXQDDSRVWDPROWGHFLGLGDHQJDVWDUPROWVGLQHUVHQH[SORUDFLy
VtVPLFDLHQH[SORUDFLyDQRYHVIURQWHUHV
- Quin impacte té buscar petroli
en nous llocs?
9ROGLUO¶HQWUDGDGH5HSVRODO3RO1RUG
DOVERVFRVG¶$ODVNDO¶HQWUDGDGH5HSVRO
DO¶$PD]zQLDSURIXQGDLO¶DSRVWDSHUOHV
DUHQHVELWXPLQRVHVTXHpVXQDWHFQRORJLD PROW FRQWDPLQDQW PROW PpV HQFDUD
TXHHOSHWUROLSHUTXqFRPELQDHOVLPSDFWHVGHODJUDQPLQHULDDPEHOVLPSDFWHV
GHOSHWUROLPROWFDUUHJDWGHVRIUHXQSHWUROLSHVDWPROWFRQWDPLQDQW$L[tpVFRP
HVSHU¿ODHOIXWXUGH5HSVRO
- És veritat que el petroli
s’acaba? Quines conseqüències té?
+RKDQGLWMDPROWVDQDOLVWHVUHVSHFWDWV
+LKDXQSRUWDOTXHpVEDVWDQWVHULyVHQ
DTXHVW WHPD ZZZZFULVLVHQHUJHWLFD
RUJ 'HLHQ TXH HO SHDN RLO O¶DQXQFLDULHQ
OHVYHXVDXWRULW]DGHVSHOUHWURYLVRU$UD
DTXHVW DQ\ O¶$JqQFLD ,QWHUQDFLRQDO GH
O¶(QHUJLDTXHGXUDQWWDQWVDQ\VKDQHJDW
TXHV¶HVWjDO]HQLWRDOOtPLWGHODSURGXFFLyGHSHWUROLDSDUWLUGHOTXDOFDGDDQ\HO
SHWUROL VHUj PpV FDU PpV FRVWyV L GLItFLO
GHWUHXUHLGHPpVPDODTXDOLWDWHQVGLX
TXHDTXHVWSHDNRLOIRXDORVLJXL
TXH MD O¶KHP VXSHUDW 4Xq YRO GLU DL[z"
$SDUWLUG¶DUDHQVHQIURQWHPDXQVDQ\V
HQHOVTXDOVOHVFRQGLFLRQVGHYLGDVHUDQ
PpVGLItFLOVMDTXHHVWHPLPPHUVRVHQXQ
PRGHOHQHUJqWLFTXHEDVDWHQHOPRQRSROL
GHOSHWUROL
'HV TXH HQV OOHYHP ¿QV TXDQ DQHP D
GRUPLU OD FUHDFLy GH OORFV GH WUHEDOO HO
FRQVXP HO WUDQVSRUW HO PHQMDU WRW HVWj
H[WUHPDGDPHQWUHODFLRQDWDPEODFUHPD
GH SHWUROL 6L DTXHVW pV FDGD FRS PpV
LQDFFHVVLEOHGHPpVPDODTXDOLWDWLPpV
FRVWyVYROGLUTXHO¶HFRQRPLDMDQRDL[HFDUjFDSLTXHOHVFRQGLFLRQVGHYLGDHQ
O¶jPELW PXQGLDO HPSLWMRUDUDQ PROW L DL[z
HVWj SURYRFDW SHUTXq DTXHVWHV JUDQV
HPSUHVHV HQV WHQHQ OOLJDWV +L KD XQD
FRQMXUD SROLWLFR¿QDQFHUD YLQFXODGD DPE
OHVHPSUHVHVGHOSHWUROL3HUH[HPSOHD
5HSVRO HVWj OD &DL[D &DL[D &DWDOXQ\D

&DMD 0DGULG JUXSV HVSHFXODWLXV FRP
6DF\U 9DOOHKHUPRVR 7RWD DTXHVWD XQLy
TXHpVODGHOVJUDQVEDQFVTXHDODYHJDGDHVWDQYLQFXODWVDSDUWLWVSROtWLFVLD
ODYHJDGDHVWDQYLQFXODWVDOHVHPSUHVHV
HQHUJqWLTXHVIDQTXHWRWHOPRGHOWHUULWRULDOLHOPRGHOGHWUDQVSRUWHVWLJXLGLVVHQ\DWSHUVHJXLUHQDTXHVWDGHSHQGqQFLDDO
SHWUROL,DTXHVWSHWUROLpVFDGDFRSPpV
HVFjVLVHUjPpVGLItFLOGHWUREDU
- Quins alternatives al consum
i dependència al petroli tenim?
Consumir menys petroli?
 eV SRVDU HQ SUjFWLFD XQD DJHQGD
FROOHFWLYD GH GHVSHWUROLW]DU OHV QRVWUHV
YLGHV L DL[z HV ID SDVVDQW SHO GHFUHL[HPHQW HFRQzPLF SDVVDQW SHO UHSDUWLPHQW
GHO WUHEDOO SDVVDQW SHU DOOLEHUDUQRV
G¶DTXHVWD DGLFLy WHFQROzJLFD D OD TXDO
HVWHP LPPHUVRV WRWV $L[z YRO GLU TXH
HVWHP GLjULDPHQW FRQVXPLQW HOHFWULFLWDW
HQ JUDQGtVVLPHV TXDQWLWDWV SHUTXq HVWHP DSDQWDOODWV HQ XQD GRPHVWLFDFLy GH
OHVWHFQRORJLHVGHODLQIRUPDFLyLTXHHQV
O¶KDQIHWQHFHVVDUL7RWDL[zHQVKRKHP
GHGHVSHQGUHLFRPHQoDUDSODQWHMDUPHFDQLVPHV FROOHFWLXV GH GHVSHWUROLW]DU HO
WHUULWRUL
- Quins mecanismes?
 3HU H[HPSOH OD VRELUDQLD DOLPHQWDULD
FUHDUIRQWVGHWUHEDOOYLQFXODWVDODSURGXFFLyG¶DOLPHQWVHFROzJLFVDFXUWDGLVWjQFLD
7DPEpFDOUHSODQWHMDUHOPRGHOGHWUDQVSRUWMDTXHpVXQDDEHUUDFLyHOTXHV¶KD
IHWHQDTXHVWSDtVDPEDTXHVWPRQRFXOWLXG¶DHURSRUWVWUHQVG¶DOWDYHORFLWDWTXH
UHDOPHQWQRVROXFLRQHQOHVQHFHVVLWDWVGH
WUDQVSRUW GH OD SREODFLy VLQy TXH pV XQ
FDSULW[GHOVJUDQVTXHHVWHPSDJDQWWRWV
9ROGLUVHUYDOHQWVLFRPHQoDUDLPDJLQDU
DOOzTXHQLQJ~HQFDUDQRKDLPDJLQDWeV
WUHQFDUDTXHVWSDUDGLJPDGHOSURJUpVGHO
TXDO VRP KHUHXV GHOV QRVWUHV SDUHV GH
JHQHUDFLyHQJHQHUDFLyTXHVHPSUHV¶KD
FRQFHEXWODLQGXVWULDOLW]DFLyLODPRGHUQLWDWFRPTXHOFRPGHSRVLWLXREYLDQWLSDVVDQWSHUDOWWRWVHOVHIHFWHVQRFLXVTXHWp
LPSOtFLWDODGHSHQGqQFLDWHFQROzJLFD
- Als lectors del Catalunya, a
part dels teus llibres, que recomanem vivament, quines altres
OHFWXUHVZHEVRFROOHFWLXVSHU
implicar-se contra la dependència a les multinacionals, els recomanes?
-RRULHQWDULDDODJHQWTXHV¶LQIRUPLGH
OHVFRQVHTqQFLHVGHOSHDNRLOLGHODFULVL
HQHUJqWLFDDWUDYpVGHSRUWDOVUHODFLRQDWV
LTXHV¶LPSOLTXLFRQWUDHOSRGHUFRUSRUDWLX
$L[zHVSRWIHUDWUDYHVGHPRYLPHQWVTXH
SURPRXHQ OD FUHDFLy GH WULEXQDOV FRQWUD
OD LPSXQLWDW G¶DTXHVWHV FRPSDQ\LHV /D
MXGLDOLW]DFLyGHWRWHVDTXHVWHVHPSUHVHV
SHUTXq GHL[LQ GH WHQLU DTXHVWD VHQVDFLy
G¶LPSXQLWDWTXHWHQHQ$L[zYROGLUWDPEp
LPSOLFDUVHHQDOOzORFDOHQFRRSHUDWLYHV
GHFRQVXPHQPRYLPHQWVVRFLDOVTXHIRPHQWLQODVRELUDQLDHQHUJqWLFDLDOLPHQWDULD$L[zYROGLUWDPEpOOXLWDUSHUXQWUDQV-

SRUWS~EOLFEDUDWLH¿FDo$L[zYROWDPEp
DSRVWDUSHOGHFUHL[HPHQWLGLQVOHVSROtWLTXHVPXQLFLSDOVDSOLFDUODWUDQVLFLyDXQ
PRGHOSRVWSHWUROHUTXHMDV¶HVWjIHQWHQ
DOJXQVSDwVRVLFUHDUDJHQGHVGHSDVVRV
FRQFUHWVSHUGHVSHWUROLW]DUO¶HFRQRPLD
- Per acabar, explica’ns les contaminacions i danys de les multinacionals aquí a casa nostra?
$TXtPDWHL[DOSRUWGH%DUFHORQDKLKD
XQD WqUPLFD TXH HVWj FRQWDPLQDQW HVWj
IHQW XQHV HPLVVLRQV GH &2 TXH HQV
DOOXQ\HQGHOVKRULW]RQVSODQWHMDWVSHUOOXLWDU FRQWUD HO FDQYL FOLPjWLF$ 7DUUDJRQD
KLKDXQGHOVSROtJRQVSHWURTXtPLFVPpV
JUDQV G¶(XURSD /HV HPLVVLRQV GH FRPSRVWRVFDQFHUtJHQVFRPHOV3&%V3$+V
)HQLOPHUFXUL L XQ VHJXLW GH PROqFXOHV
FRPSOH[HV QR HV UHJLVWUHQ DOV VHQVRUV
GHOD*HQHUDOLWDWSHUTXqQLHVFRQHL[HQ
WDOFRPKDSXEOLFDWXQUHFHQWLQIRUPHGH
OD 8QLYHUVLWDW 3ROLWqFQLFD GH &DWDOXQ\D
83& &RPHQoDUDWUHQFDUHOVLOHQFLFRUSRUDWLXTXHKLKDDOYROWDQWGH7DUUDJRQD
VHULDXQDFRVDPROWLPSRUWDQW7DPEpKL
KD XQD OOXLWD D WUDYHV G¶XQD SODWDIRUPD
©IXWXU R SHWUROLª GH 7DUUDJRQD TXH HVWj
OOXLWDQW FRQWUD O¶REHUWXUD GH QRXV SRXV
SHWUROtIHUVGDYDQWOHVFRVWHVGHOGHOWDGH
O¶(EUH $TXHVWHV OOXLWHV FRQWUD SURMHFWHV
HVWDWDOVYLQFXODWVD&RUSRUDFLRQVWDPEp
DMXGDDWUHXUH¶OVKLSRGHULIDFLOLWDUTXHVL
HOVEHQH¿FLVHVUHGXHL[HQWDPEpHVUHGXLUDQ OHV LQYHUVLRQV D G¶DOWUHV SDwVRV L
SHUWDQHOGDQ\VHUjPHQ\VDOW
Cronologia incompleta de vessaments a Tarragona:
-XOLRO8QDFFLGHQWDOSDQWDOjGH7DUUDJRQDWDFDOHVSODWJHVLREOLJDDGHVDOORWMDUDPLOHUVGHWXULVWHV
)HEUHU/DSODWDIRUPD&DVDEODQFD
GH 5HSVRO <3) YD RULJLQDU XQ DERFDPHQWGHGRVNPGHOODUJLPG¶DPSOH
1RYHPEUH  $ERFDPHQW GH VXOIDW
GDPRQLGH5HSVRO4XtPLFDDOULX)UDQFROt(VYDQUHFROOLUNJGHSHL[RVPRUWV
$JRVW)XLWDGHDOLWUHV
HQXQDFDQRQDGDG¶XQDSODQWD7DTXHVHQ
OHVFRVWHVGH&DPEULOVL6DORX
*HQHU8QDGHVFjUUHJDGH5HSVRO
HQHOSRUWGH7DUUDJRQDYDRULJLQDUDOWUH
DERFDPHQW
1RYHPEUH  5HSVRO FRPXQLFD XQ
YHVVDPHQWGHOLWUHVGHFUXHQHOSRUW
GH7DUUDJRQD7DQFDODSODWMDGH/D3LQHGD
-XOLRO7DFDG¶XQNPHQOHVSODWJHV
GHO &UHL[HOO 3ULGH 1RUWK $PHULFD 5HSVRO SDJDPLOLRQVGHPXOWD
2FWXEUH(OYHVVDPHQWG¶$VIDOWV(VSDQ\D 5HSVRO &HSVD  RULJLQD XQD WDFD
GHKHFWjUHHVD7DUUDJRQD
'HVHPEUH8QµHUURU¶HQODSODWDIRUPD &DVDEODQFD RULJLQD XQD WDFD GH FUX
GH.P
*HQHU  'XHV WDTXHV GH  L
 OLWUHV DSDUHL[HQ YRUD HO 3DQWDOj
GH7DUUDJRQD
&DO DVVHQ\DODU TXH QRPpV HV UHFXOO HO
GHOFUXHQXQYHVVDPHQWDOPDU

> LES FRASES...

“Aquestes
empreses
utilitzen
mecanismes molt
obscurs per
aconseguir
els seus
objectius,
instrumentalitzant exèrcits, jutges,
polítics o paramilitars”
“Cal apostar per la
sobirania
alimentària,
replantejar
el model
de transport i despetrolitzar
l’economia i
les nostres
vides”
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EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

14 i 15J davant el
Parlament de Catalunya
Una jornada de lluita que no va passar desapercebuda
Redacció

&

RP SDVVD HQ DTXHVW WLSXV GH PRELOLW]DFLRQV OODUJXHV LQWHQVHV L DPE
WDQWV HVGHYHQLPHQWV SHU UHSDVVDU pV
LPSRVVLEOHIHUQHXQDFUzQLFDGHWDOODGD
O¶DOODX GH PLWMDQV SHU D FRPXQLFDUVH L
FRPXQLFDU YtGHRV WZLWWHUV IDFHERRNV
ZHEVEORFV« IDQLPSRVVLEOHFREULUWRW
HOTXHKDSDVVDW
+L KD PROWHV SRVVLEOHV YLVLRQV L RSLQLRQVVREUHODPRELOLW]DFLyTXHYDWHQLU
OORFGDYDQWHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\D
RQFRPHQoDYDHOGHMXQ\ODGLVFXVVLy GHOV SUHVVXSRVWRV L HO FDPt SDUODPHQWDULTXHHQVKDGHSRUWDUDQRYHV
UHWDOODGHV SHU SDUW G¶XQV SROtWLFV TXH
UHSUHVHQWHQXQVLQWHUHVVRVHFRQzPLFV
PROW FRQFUHWV L TXH QR SDWHL[HQ HOV
HIHFWHV G¶DTXHVWHV UHWDOODGHV TXH WDQ
DOHJUHPHQWDSURYHQLSRUWHQDWHUPH
8QDPRELOLW]DFLyTXHYDDJUXSDUGLYHUVRV PLOHUV GH SHUVRQHV PROWV PHQ\V
GHOV TXH LQGLJQDWV SHU OD VLWXDFLy DFWXDO KDXULHQ G¶KDYHU HVWDW DOOt SHUz
VX¿FLHQWV SHU D SRVDU HQ HYLGqQFLD OD
UHDOLWDWG¶DTXHVWVLVWHPDSROtWLFGHIDOVD
GHPRFUjFLDLGHJRYHUQG¶XQHVPLQRULHV
HQQRPGHWRWXQSDtVLHQGHIHQVDGHOV
VHXVLQWHUHVVRVSDUWLFXODUVGHOVVHXVL
GHOVJUXSVGHSRGHUHFRQzPLFTXHHOV
GRQHQVXSRUWLFREHUWXUD
$ EDQGD G¶DFWXDFLRQV PpV R PHQ\V
³YLROHQWHV´ G¶DOJXQV PDQLIHVWDQWV GH
QRX HV YD YHXUH G¶RQ YH OD YHULWDEOH
YLROqQFLD OD TXH Wp FDUWD EODQFD SHU
DFWXDU L UHSULPLU LQGLVFULPLQDGDPHQW
DPEODEHQHGLFFLyGHOVWHOHSUHGLFDGRUV
GHOVLVWHPDDTXHOOVTXHLQWR[LTXHQOHV
DXGLqQFLHV GH GzFLOV FLXWDGDQV TXH
FRQWHPSOHQ HOV HVGHYHQLPHQWV DVVHJXWVGDYDQWODSDQWDOODGHOWHOHYLVRUOD
GHODSROLFLDTXHLQWURGXHL[HQPLJGHOHV
PRELOLW]DFLRQV JUXSV G¶DJHQWV SROLFLDOV
SURYRFDGRUV GLVIUHVVDWV GH PDQLIHVWDQWVRTXHOLPLWDODIHLQDGHGHWHUPLQDWV SHULRGLVWHV TXH QR LQWHUHVVD TXH
VHJXHL[HQ GHV GH SULPHUD OtQLD HO TXH
UHDOPHQWHVWjSDVVDQW

Fragments del
comunicat de
la Comissió de
Comunicació de
l’Acampada de
Barcelona
0pV GH  SHUVRQHV YDQ SDUWLFLSDU
DO EORTXHLJ SDFt¿F GHO 3DUODPHQW GH
&DWDOXQ\D GHO - XQD DFFLy GH
GHVREHGLqQFLD FLYLO FROOHFWLYD VRUJLGD
GHO PRYLPHQW GHOV LQGLJQDWV L LQGLJQDGHV GDYDQW O¶DSURYDFLy GH OOHLV LQMXVWHV SODQWHMDGD GDYDQW GHO GHEDW GH
O¶DSURYDFLy GHOV SUHVVXSRVWRV L FRQWUD
OHV UHWDOODGHV L OD /OHL ÑPQLEXV XQHV
PHVXUHV TXH OD PDMRULD GH OD VRFLHWDW
FLYLOFDWDODQDUHEXWMDTXHV¶DSURYHQXWLOLW]DQW XQ PHFDQLVPH DQWLGHPRFUjWLF L
SRFWUDQVSDUHQWFRPXQGHFUHWTXHPRGL¿FD¿QVDOOHLVDPEFODUVFRPSRQHQWVG¶LQFRQVWLWXFLRQDOLWDWLOHVFRQVHTqQFLHV GHO TXDO JHQHUDUDQ XQD JUHX
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GHYDOXDFLyGHODTXDOLWDWGHYLGDGHOVL
OHV FDWDODQHV DL[t FRP XQ FUHL[HPHQW
GHO¶H[FOXVLyVRFLDOOHVGHVLJXDOWDWVLOD
FRQÀLFWLYLWDWVRFLDO
(Q DTXHVWD DFFLy DUWLFXODGD SHU SURSRVDU XQD VRUWLGD GH OD FULVL TXH QR
UHFDLJXL VREUH OD SREODFLy PpV GHVIDYRULGD KL YDQ SDUWLFLSDU PpV GH 
DVVHPEOHHVGHEDUULVLSREOHVGHO%DUFHORQqVLODUHVWDGH&DWDOXQ\DLHQWLWDWV
UHSUHVHQWDWLYHVGHOVVLQGLFDWVHOPRYLPHQW YHwQDO HVWXGLDQWLO HO IHPLQLVPH
O¶HFRORJLVPH«TXHYDQFRQÀXLUDQLWHQ
 PDU[HV TXH YDQ WUDYHVVDU OD FLXWDW
¿QVDOD&LXWDGHOOD
'XUDQW HO WUDQVFXUV GHO EORTXHLJ D OHV
GLIHUHQWVSRUWHVGHOD&LXWDGHOODHOJUDQ
JUXL[GHODJHQWSDUWLFLSDQWYDSUDFWLFDU
XQDHVWUDWqJLDGHUHVLVWqQFLDDFWLYDQR
YLROHQWD LQWHUSRVDQW HOV VHXV FRVVRV
DOVDFFHVVRVDOUHFLQWHIRUWL¿FDWLFXVWRGLDWSHUPRVVRVG¶(VTXDGUDLFULGDQW
FRQVLJQHV FRQWUD OHV UHWDOODGHV L OD
QHIDVWD JHVWLy GH OD FULVL SHU SDUW GHOV
UHVSRQVDEOHVSROtWLFV
0pV GH  SHUVRQHV SDUWLFLSDQWV DO
EORTXHLJ YDQ UHVXOWDU IHULGHV GXUDQW
OHV FjUUHJXHV SROLFLDOV (OV 0RVVRV
G¶(VTXDGUD YDQ LPSHGLU O¶DFFpV GHOV
PLWMDQVGHFRPXQLFDFLyHQGLYHUVRVHVSDLVGHOSHUtPHWUHGHOD&LXWDGHOODLYDQ
FRQ¿VFDUWHOqIRQVPzELOVLFjPHUHVGH
PDQLIHVWDQWVSHULPSHGLUORVHQUHJLVWUDU
DTXHVWHVVLWXDFLRQV
&RP GH FRVWXP HO 'HSDUWDPHQW
G¶,QWHULRU YD LQ¿OWUDU SROLFLHV GH SDLVj
TXHYDQRULJLQDULQFLGHQWV
'XUDQW HO EORTXHLJ HV YD YLXUH PROWD
WHQVLyFRQWLQJXGDGHIRUPDLQWHOOLJHQW
L VHUHQD SHU OHV PLOHUV GH SHUVRQHV
SDUWLFLSDQWV7DPEpHVYDQSURGXwULQFLGHQWVDwOODWVHQHOVTXHDOJXQVGLSXWDWV
TXH YDQ WUDYHVVDU OD JHQWDGD YDQ VHU
REMHFWHG¶LQVXOWVOODQoDPHQWVG¶DLJXDL
GHSLQWXUDSHUSDUWG¶DOJXQHVSHUVRQHV
/HVSDUWLFLSDQWVDOEORTXHLJYDQIHUSDVVDGLVVRVHQWUHODJHQWSHUTXqVRUWLVVLQ
DWXUDQWSRVVLEOHVDJUHVVLRQVItVLTXHV
/¶DFFLy GH EORTXHLJ V¶HPPDUFDYD HQ
XQD HVWUDWqJLD GH GHVREHGLqQFLD FLYLO
SDFt¿FD L FROOHFWLYD H[SUHVVLy GHOV
DFRUGV GHO PRYLPHQW GHO 0 DO OODUJ
GH OHV DVVHPEOHHV FHOHEUDGHV D OD
3ODoD &DWDOXQ\D /HV DFFLRQV TXH QR
YDQVHJXLUDTXHVWDHVWUDWqJLDQRUHSUHVHQWHQHOPRYLPHQW

UHWDOODGHVVRFLDOVLGHVRXVODUHIRUPD
GHODQHJRFLDFLyFROOHFWLYDLGHOVFRQYHQLVHOVDMXWVPXOWLPLOLRQDULVDOVHFWRU¿QDQFHULODUHGXFFLyGHOVLPSRVWRVDOHV
JUDQVIRUWXQHVHQVyQH[HPSOHVUHFHQWV
L TXH HVWHP SDWLQW GLUHFWDPHQW PLOLRQV
G¶DVVDODULDWVGHV G¶DWXUDWVGHV MRYHV L
MXELODWVGHV
'H IRUPD PpV HYLGHQW GHV GHO  GH
PDLJ OD LQGLJQDFLy G¶XQD SDUW FUHL[HQW
GHODSREODFLyV¶KDIHWYLVLEOHLPLOHUVL
PLOHUVGHSHUVRQHVKHPSHUGXWODSRUL
KHPVRUWLWDOFDUUHUDOHVSODFHVLDOHV
DFDPSDGHVSHUDUHEXWMDUDTXHVWDPDQHUDGHIHUSROtWLFDRULHQWDGDDGHIHQVDU
HOVLQWHUHVVRVGHOJUDQFDSLWDO
3HU DL[z HOV GLHV  L  GH MXQ\ YDP
HVWDUGDYDQWGHO3DUODPHQW3HUGLUQRD
ODYLROqQFLDHVWUXFWXUDOTXHVXSRVDWHQLU
XQDWD[DGHPpVGHOG¶DWXUMXYHQLO
3HUGLUQRDODYLROqQFLDTXHVXSRVDHO
WDQFDPHQWGHTXLUzIDQVLOOLWVDODVDQLWDWS~EOLFD3HUGLUQRDODYLROqQFLDTXH
FRPSRUWDODGHVSURWHFFLyTXHSDWLPHOV
WUHEDOODGRUVHVGDYDQWGHOVHPSUHVDULV
3HU GLU QR D OD YLROqQFLD L O¶HVWDID TXH
VXSRVD TXH XQV SDUODPHQWDULV YRWLQ

L DSURYLQ GHJUDGDQW HO WHUPH GH ³GHPRFUjFLD´ XQHV UHWDOODGHV VRFLDOV TXH
FDS SDUWLW SROtWLF DPE UHSUHVHQWDFLy
SDUODPHQWjULDKDYLDDQXQFLDWHQHOVHX
SURJUDPDHOHFWRUDOPHQ\VGHPHVRV
HQGDUUHUH
(VWHPFDQVDWVLFDQVDGHVGHTXHVH¶QV
SUHQJXLHOSqO(VWHPFDQVDWVLFDQVDGHVGHODPDQLSXODFLyLGHOHVPHQWLGHV
(VWHPFDQVDWVLFDQVDGHVGHODLPSXQLWDWGHEDQTXHUVLHPSUHVDULVTXHXQ
FRS KDQ JHQHUDW OD FULVL DUD HV OXFUHQ
DPEHOVDMXWVTXHHOVSDUODPHQWVDSURYHQUHSHWLGDPHQW
(VWHP FDQVDWV L FDQVDGHV GH YHXUH
FDGD GLD HO VHUYLOLVPH GH SDUWLWV L SROtWLFV LQVWLWXFLRQDOV HQYHUV HO FDSLWDO L
GH FRP XWLOLW]HQ HOV FjUUHFV REWLQJXWV
PDVVDYHJDGHVSHUDOVHXOXFUHSHUVRQDO3HUzPDOJUDWWRWQRGHIDOOLUHPHQ
ODGHQ~QFLDLODOOXLWD
/D&*7GH&DWDOXQ\DVHJXLUHPHVWDQW
DOFRVWDWGHOVPLOHUVLPLOHUVGHSHUVRQHV TXH KDQ GLW SURX 6HJXLUHP UHFRO]DQW OHV OOXLWHV VRUWLGHV GHV GH SODFHV
FDUUHUV L FHQWUHV GH WUHEDOO 3HU OD VDQLWDW L O¶HGXFDFLy SHO WUHEDOO SHU XQD

VRFLHWDW RQ WRWKRP SXJXL SDUWLFLSDU HQ
OHVGHFLVLRQVTXHO¶DIHFWHQ9DPUHFRO]DUODSURWHVWDSHUDWXUDUHO3DUODPHQW
SHUTXqHVWDYDFDUUHJDGDGHUDRQV(QV
YDDOHJUDUYHXUHFRPODLQGLJQDFLySUHQ
IRUPDGHSURSRVWHVFDGDGLDXQDPLFD
PpVFRQFUHWHV
(QVKHPLQFRUSRUDWHQDTXHVWSURFpVL
SHQVHP VHJXLUQH VHQW SDUWtFLSV FRP
XQDSHWLWDSHoDPpVDPEKXPLOLWDWSHUz
DPEGHFLVLy1RGHL[DUHPTXHODPDQLSXODFLyLQIRUPDWLYDHQVDSDUWLGHODOOXLWD
UHDO TXH pV RQ HQV WRFD HVWDU WDPEp
FRPDVLQGLFDW
)LQDOPHQWYROHPGHQXQFLDUTXHXQFRS
PpVHOV0RVVRVG¶(VTXDGUDKDQYXOQHUDWXQDDOWUDYHJDGDDPEWRWDOLPSXQLWDW
ODOOHLDJUHGLQWDPDQLIHVWDQWVFDPXÀDQW
OD VHYD LGHQWLWDW D ¿ G¶HYLWDU SRVVLEOHV
GHQ~QFLHV WDSDQW HO VHX Q~PHUR GH
SODFDLQWHQFLRQDOPHQWDPDJDQWODVHYD
FDUD VRWD EUDJXHV TXDQ YDQ XQLIRUPDWV  R GLUHFWDPHQW HQFDSXW[DQWVH L
VHJRQVDOJXQHVIRQWVSURYRFDQWDOJXQV
GHOV LQFLGHQWV TXH GH PDQHUD DwOODGD
KL YD KDYHU DKLU GDYDQW GHO 3DUF GH OD
&LXWDGHOOD

Comunicat
Secretariat
Permanent CGT
Catalunya
/HV SURWHVWHV GHOV GLHV  L  GH MXQ\
GDYDQWGHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\DVyQ
OD FRQVHTqQFLD GLUHFWD GH OHV SROtWLFD
GHUHWDOODGHVHQVHUYHLVLGUHWVVRFLDOV
VDQLWDWLHGXFDFLyDOFDSGDYDQWSURPRJXGD SHU OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D
$TXHVWHV SURWHVWHV VyQ WDPEp UHVXOWDW GHO FDQVDPHQW JHQHUDOLW]DW DPE OD
³FODVVHSROtWLFD´TXHKDVHJUHVWDWODSROtWLFDGHOVFDUUHUVLO¶KDWDQFDWHQGHVSDW[RVLJDELQHWVRQG¶HVTXHQHVDODSREODFLy V¶DSURYHQ OHV PHVXUHV TXH KDQ
GHJXLDUODQRVWUDYLGDTXRWLGLDQD/HV
UHIRUPHVODERUDOVLGHOHVSHQVLRQVOHV
Juliol de 2011

SENSE FRONTERES
Les mobilitzacions contra el pla d’ajustament aprovat pel
Parlament grec mostren de nou com amplis sectors de la
societat n’estan farts de la crisi i de les retallades

Al Marroc continuen les mobilitzacions malgrat
el referèndum

Grècia: resistència popular
contra les retallades
Redacció

E

l Parlament grec va aprovar el 29 de juny el nou pla
d’ajustament que desbloqueja
l’ajuda de la Unió Europea (UE)
i el Fons Monetari Internacional
(FMI) per a evitar, diuen, la fallida
del país. En una votació ajustada el
Govern va assolir el suport de 155
dels 300 diputats del Parlament, donant via lliure a un nou programa
de retallades, pujades d’impostos i
privatitzacions per valor de 78.000
milions d’euros.
La resistència al carrer, la convocatòria de vaga general i el bloqueig
del parlament per part de milers de
persones va posar de nou en evidència la capacitat de mobilització
d’amplis sectors de la societat grega
que ja n’estan farts de la crisi, de les
retallades i dels qui les han provocat.
Malgrat l’aprovació del nou pla
d’ajustament i el desallotjament policial de la plaça Syntagma, de nou
reocupada, la lluita i les mobilitzacions continuen.

Què és el que s’ha
aprovat a Grècia?
De què va el ’paquetazo’ imposat
per FMI i UE?. Li diuen “rescat”
però en realitat és un xantatge.
El 2011 el Govern grec pretén re-

captar uns 5.000 milions amb la venda del monopoli d’apostes i loteries
OPAP, el Postbank, l’empresa de
gestió d’aigües de Salònica, la segona ciutat del país, i les empreses de
gestió portuàries del Pireo i Salònica.
Entre 2012 i 2015 es pretenen recaptar altres 45.000 milions amb
la privatització completa o parcial
de l’empresa de gestió de l’aigua
G¶$WHQHV UH¿QHULHV HPSUHVHV HOqFtriques, el ATEbank, especialitzat en
el sector agrícola, així com la gestió
de ports, aeroports, autopistes, drets
d’explotació de mines, i propietat immobiliària i terrenys estatals.

El paquetazo
3DTXHWGHFRQVROLGDFLy¿VFDO
Les noves mesures pretenen retallar
les despeses de l’Estat en uns 14.300
milions i recaptar altres 14.100 miOLRQV ¿QV D  DPE O¶REMHFWLX GH
VLWXDU HO Gq¿FLW SHU VRWD GHO  GHO
PIB aquest any.
3XMDGHVG¶LPSRVWRV
- L’Estat imposarà un “impost solidari” d’entre el 1 i el 4% a les rendes més altes. Per a ministres, parlamentaris i altres càrrecs públics amb

ingressos importants
l’impost és del 5%.
- Pugen en 300 euros
anuals els impostos
a professionals que
treballen per compte
propi, com advocats,
lampistes o taxistes.
- Redueixen el mínim
exempt de taxació dels
12.000 als 8.000 euros,
encara que queden exclosos els treballadors
de menys de 30 anys
i els pensionistes, i es
crea un impost immobiliari especial per als
propietaris de béns de
més de 200.000 euros.
- Augmenten els impostos sobre béns de
luxe com iots, piscines
i cotxes d’alta cilindrada, s’obre la
possibilitat de legalitzar immobles
construïts fora de la llei després del
pagament de taxes penalitzadores i s’eliminen un gran nombre
G¶H[FHSFLRQV¿VFDOV
- Pujada de l’IVA per a bars i restaurants del 13 al 23% i es reforça la
OOXLWDFRQWUDO¶HYDVLy¿VFDOi el treball
informal.
5HWDOODGHVHQODGHVSHVDS~EOLFD
- L’Estat pretén suprimir 150.000
ocupacions públiques, el 25% del
total. Per a aconseguir-lo, no es per-

llongaran els contractes temporals de
treballadors en les institucions públiques i només se substituirà una de
cada deu places de funcionaris que
es retirin.
- Els salaris, que es van retallar una
mitjana del 12% l’any passat, tornaran a ser reduïts, encara que encara
no se sap en quina quantia.
- Se suprimeixen diverses prestacions
socials per a estalviar 4.000 milions
¿QVD
- Es retallaran també 500 milions
d’euros aquest any en concepte
de subvencions als organismes de
l’Estat i altres 855 milions d’euros
¿QV D  DPE OD IXVLy G¶HVFROHV
hospitals, escoles tècniques, casernes
de la policia i altres institucions.
(VUHGXHL[ODGHVSHVDVDQLWjULD¿QV
a 2015 en 2.100 milions d’euros per
mitjà de la racionalització de les prescripcions i recorrent a fàrmacs més
barats.
- Per primera vegada en tres dècades
HVUHGXHL[ODGHVSHVDPLOLWDUTXH¿QV
a ara és el més alt percentualment
dels països europeus de l’OTAN,
amb al voltant del 4% del PIB, encara que nombrosos analistes consideren que és major per l’ús de partides ocultes. En total, es redueixen
PLOLRQVG¶HXURV¿QVDLHV
FDQFHOOHQFRPDQGHVG¶DUPDPHQWSHU
valor de 830 milions euros.
- Es redueix la despesa en inversions
públiques en 850 milions per a aquest
any.

El frau del referèndum no atura la lluita per un canvi democràtic
real al Marroc
0RXDWDPLG

H

a acabat la mascarada del referèndum del 1 de juliol convocat pel rei del Mohammed VI del Marroc per a introduir petits canvis en la
Constitució del país i mirar d’aturar
així el procés de mobilitzacions que
es produeixen en tot el Marroc en els
últims mesos exigint canvis reals.
Una mascarada posada en marxa a
corre-cuita en quinze dies, amb debats histriònics i tots els recursos de
l’estat per aconseguir el Si i tractar de
tancar el procés de lluita obert.
Per al Makzen, el veritable poder
marroquí, si els seus privilegis i interessos queden intocables, li és igual
la parauleria democràtica i fer votar
a corre-cuita una constitució que només li interessa com a façana.
Per aconseguir el Si, la màquina del
Makzen es va posar en marxa per
LQWHQWDU IUHQDU HO FRQÀLFWH SRSXODU
creixent al carrer, en particular, les
manifestacions del moviment del 20
de febrer, que havia fet una crida a
Juliol de 2011

boicotejar el referèndum, utilitzant el
Makzen els mitjans de comunicació
públics i la premsa dels partits del
règim, tancant diaris i perseguint periodistes, utilitzant els imams de les
mesquites i la mobilització de moviments religiosos teledirigits, reprimint manifestacions i detenint activistes, contractant matons per atacar
manifestants del 20F, organitzant
manifestacions “espontànies” reclutant tot tipus de persones pagades per
expressar el seu suport al rei...
Va ser una mascarada de principi a
¿'HVGHO¶HVFjQGROGHODVXSUHVVLy
d’algun article (referits a la corrupció, assenyalant incompatibilitats
dels càrrecs públics) elaborat per la
comissió real en secret que no va
aparèixer al BOE i que va ser supriPLW SHU OD FDUD ¿QV D OD IDOVL¿FDFLy
dels resultats d’una manera descarada.
Quan la TV marroquina va ser incapaç d’oferir imatges de cues a les esFROHV HOHFWRUDOV G¶DÀXqQFLD PDVVLYD
de votants, quan tothom els veia buits
i en moltes ciutats es donaven taxes
de participació inferiors al 50%,

de sobte, per art de màgia, apareix
una mitjana nacional de votants del
72’65%. Fins i tot s’equivoquen en
les xifres. Els resultats d’aquest reIHUqQGXP PRVWUHQ OD IDOVL¿FDFLy GH
les xifres. El Ministeri de l’Interior
comunica que han votat Sí un
98’49% dels votants, No, un 1’51%,
i vots nuls un 0,83%, el que dóna una
[LIUD ¿QDO GH ¶ (OV TXDGUHV
del Ministeri de l’Interior són experts
HQ OD IDOVL¿FDFLy SHUz QXOV HQ PDWHmàtiques elementals.
També l’estat va ocultar que només
s’havien inscrit com electors el 62%
dels i les marroquines, ja que només
s’han inscrit 13 milions, sobre un
càlcul de 21 milions de marroquins
majors de 18 anys. Fins i tot amb
OHVGDGHVR¿FLDOVQRPpVKDXULHQYRtat la reforma constitucional el 44%
(9.290.000 de 21 milions).

Alguna cosa ha
canviat: la lluita
popular és present
No és la primera constitució “de-

mocràtica” que la monarquia alauita
presenta al país. 5 reformes constituFLRQDOVGHVGH¿QVDDFODparadorament votades en l’època de
Hassan II.
Però avui alguna cosa ha canviat.
Quan a Chtouka Aït Baha, els diplomats en atur cremen públicament les
seves targetes electorals al mateix
carrer, quan 5 dies abans del referèndum (el 26 de juny) surten prop de
200.000 manifestants al carrer demanant el boicot a més de 50 ciutats i
pobles del Marroc (destacant la massiva manifestació de 40.000 persones
a Tànger),… quan l’exigència de
canvis democràtics sorgeix del carrer
amb el moviment 20 de febrer en el
context de les revolucions tunisiana
i egípcia i no del palau (el discurs
real proposant canvis arribava el 9
de març després de més de dues setmanes de manifestacions), és que
alguna cosa està canviant realment al
Marroc.
Continuen les manifestacions malgrat el referèndum. Ja el mateix
dissabte dia 2 de juliol els habitants
dels dos grans barris de barraques de

Mohammedia (Bradaâ i Al Massira)
es van manifestar per exigir els seus
drets de ciutadania (allotjament decent, treball, protecció social, ensenyament gratuït i de qualitat …) convocant, juntament amb els joves del
Moviment 20 de febrer.
El diumenge dia 3 milers de manifestants, van sortir de nou al carrer
en nombroses ciutats, a la crida del
Moviment del 20 de febrer. A Casablanca, Rabat, Tànger, Marrakech
…, els militants del Moviment del
20 de febrer van indicar clarament
que pensen prosseguir la seva mobilització, tot i l’aprovació de la nova
constitució. Hi va haver manifestacions en unes 80 ciutats i pobles
del Marroc, destacant els 200.000
manifestants de Tànger i els 50.000
de Rabat.
El pas ja està donat. El moviment
ha estat capaç de seguir mobilitzant
D QLYHOOV LPSRUWDQWV L GH GHVD¿DU HO
discurs real.
(*) Equip de treball per al nord
d’Àfrica de la Secretaria de Relacions Internacionals de la CGT
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El problema per a les organitzacions d’hipotecaris
segueix sent la persistència del deute amb les
entitats prestadores una vegada s’ha perdut el pis

BALA PERDUDA

La ruta de
la sal
Toni Àlvarez

C

orria l’any 1930 quan el Mahatma
Gandhi iniciava l’anomenada
Ruta de la Sal, un recorregut de 400
quilòmetres caminant per la Índia
colonial que acabava a la costa per
agafar un bocí de sal, un més dels
gestos gandhians que posava dels
nervis als britànics i que minvava
la seva pretesa fortalesa imperial.
Ve a lloc aquesta historia perquè poGULDVHUXQERQSDUDOOHOLVPHDPEHO
conjunt de marxes que s’han iniciat
aquest mes de juny al llarg de l’estat
HVSDQ\RO L TXH FRQÀXLUDQ D 0DGULG
D ¿QDOV GH MXOLRO 7DPEp KR SRGULHQ
ser altres tipus de columnes, que no
són aquestes les primeres, però crec
TXHHVGHYHQHQPLOORUDPEOD¿ORVR¿D
ghandiana del moviment 15-M.
Aquella marxa la va començar en
Ghandi quan des del seu partit es
començaven a cansar de la inutilitat
de la seva lluita de rueca i vagues de
fam, de veure com la independència
no arribava. Una acció simbòlica
però que podia ser una desobediènFLDFROOHFWLYDLPDVVLYDXQJHVWIjcil de fer, compromès i a la vegada
summament injust com era el càrrec
econòmic que gravava sobre la sal
l’imperi britànic, en aquell cas de la
India als anys 30 del segle passat.
En aquest cas la ruta acabarà a la
meseta, lluny del mar, però la guspira està encesa i dins dels moments
d’incertesa de per on petarà tot això
faig una aposta sobre una proposta
que fa algun temps que es realitza, de
forma decidida en el gest i tímida en
l’extensió, a l’estat espanyol.
Evitar l’embargament i el robatori de
cases per part dels bancs i entitats de
crèdits que, després d’haver enganyat i estafat, volen fer negocies amb
les restes de les persones que s’han
quedat sense feina, gràcies a les seves inversions faraòniques i capacitat especuladora. És fàcil, tan fàcil
com ajuntar-se les veïnes i veïns de
la família extorsionada davant de la
porta el dia que vinguin a fer efectiu
l’embargament.
Quant més millor, avui és una família, demà poden ser uns altres o nosaltres mateixes. Suport mutu, gest
fàcil de fer, injustícia a combatre,
GHVREHGLqQFLD DFWLYD L FROOHFWLYD
La vivenda tan necessària com la sal,
ara que els diners no es guanyen dels
salaris sinó de l’especulació pura i
dura.
Trenquem la por, cridem les nostres
necessitats, demanem suport, donemlo, s’acaba la vida de pastel que el capitalisme ens ha dit que existeix. Per
cert, els poderosos, que ja coneixen
el camí han començat a posar peatges a aquests viatgers. Fa uns dies
s’anunciaven les primeres multes als
TXH YDQ LPSHGLU  SDFt¿FDPHQW RI
course, entrar a l’execució d’un embargament. Són ells els que tenen por,
som més…No deixem de caminar, no
estem soles.
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Mobilitzacions
contra la manca de
drets de les persones
tancades als CIE

Que el dret no s’aturi
a la porta dels CIE
Plataforma Que el dret no
V¶DWXULDODSRUWDGHOV&,(

¿QDOV GH MXQ\ HUHQ MD  HQWLtats socials i 3.500 persones les
que hem signat el Manifest. Considerem que aquest importantíssim
suport mostra la preocupació en
VHFWRUV VLJQL¿FDWLXV GH OD VRFLHWDW
per la falta de garanties jurídiques
VX¿FLHQWVTXHJDUDQWHL[LQHOVGUHWVGH
les persones internades en els Centres
d’Internament d’Estrangers.
Amb aquest suport, el passat dijous
16 de juny vam presentar el Manifest
als mitjans, en nombroses ciutats de
l’estat espanyol. Es pot consultar el
dossier de premsa que, encara que no
és exhaustiu, perquè no hem pogut
recopilar totes les ressenyes i tampoc inclouen les entrevistes en ràdio
i televisió, donen una idea del ressò
trobat en els mitjans. El mateix dia
també, presentem en nombroses delegacions i subdelegacions del Govern
un escrit acollint-nos al dret de petició demanant informació sobre els
CIE i el dret a ser consultats prèviament a l’elaboració del Reglament.
Una mostra de l’oportunitat d’aquesta
iniciativa la vam poder comprovar
quan des de la Secretaria d’Estat
d’Immigració i Emigració, juntament
amb la Secretaria d’Estat de Seguretat, es va convocar precipitadament
una reunió, a la qual vam ser convocades també algunes de les entitats
signants del Manifest , just dos dies
abans de la prevista (i anunciada) presentació d’aquest.
L’intent de curtcircuitar el possible
efecte de la publicació del Manifest
i dels seus suports va quedar en evidència des del moment en què ni la
Secretaria d’Immigració ni la de Seguretat, van oferir en aquesta reunió
la més mínima opció creïble de participar en l’elaboració del Reglament
pendent per als CIE.
Cal subratllar que amb diverses setmanes d’antelació, les entitats impulsores del Manifest havíem demanat
una entrevista amb el Ministeri per
traslladar les nostres reivindicacions

A

sobre això, rebent el silenci per resposta. Només es va veure obligada a
un intent de resposta davant la imminent aparició del Manifest i dels seus
suports.
També
hem
gestionat
una
LQWHUSHOODFLySDUODPHQWjULDUHIHUHQWD
això, havent hagut de comparèixer el
secretari d’Estat de Seguretat, Sr. Camacho, el passat 20 de juny, davant la
Comissió d’Interior del Senat.
Per tot això, creiem que és summament important seguir recollint
suports de més entitats i persones
individuals, pel que demanem la teva
implicació. Ens hem posat com a objectiu arribar a demanar la signatura
de MIL entitats en tot el territori de
l’estat espanyol així com de DEU
MIL persones. Pensem que, encara
que ambiciós, és un objectiu al nostre
abast.
Esperem seguir comptant amb la
teva implicació en aquesta tasca de
treure a la llum la manca de drets de
les persones tancades en els CIE i en
mobilitzar el major nombre possible
d’entitats i persones dirigides a inÀXLU HQ TXH HO IXWXU 5HJODPHQW UHVpecti els seus drets.

Manifest
Les organitzacions socials, entitats
i ciutadans i ciutadanes sotasignats
demanem el tancament dels Centres
d’Internament d’Estrangers (CIE), espais contraris als instruments internacionals de drets humans signats i rati¿FDWVSHU(VSDQ\DLPRVWUHPODQRVWUD
preocupació per l’obscurantisme amb
que el Govern de l’Estat Espanyol està
elaborant el Reglament que regularà el
funcionament d’aquests Centres. Marginant així a la societat civil en el tractament d’un dels punts més qüestionats
i repressius de la política migratòria: la
privació de llibertat a persones que no
han pogut obtenir o renovar el permís
de residència.
Portem mesos esperant conèixer
l’esborrany d’aquest reglament, que
està elaborant el Ministeri d’Interior
± PDOJUDW TXH O¶~OWLPD PRGL¿FDFLy
de la LOEX, de l’11 de desembre de
2009 va disposar que s’aprovaria en
el termini de 6 mesos –, sense que
hagi estat possible saber les seves línies bàsiques, i ni molt menys poder
intervenir, mínimament, perquè s’hi
garanteixi la totalitat dels Drets de les
persones que són internades als CIE.
Aquesta absència de diàleg només pot
presagiar la imposició unilateral i arbitrària de les normes de cada centre.
Les denúncies documentades sobre el
funcionament dels CIE, formulades
en els darrers anys pel moviment associatiu que treballa a peu de carrer,
així com per entitats europees, comissions del Parlament Europeu i Institucions espanyoles com el Defensor del
Pueblo, i equivalents autonòmics, o la
pròpia Fiscalia General de l’Estat, no
poden obviar-se en el proper Reglament. Per això, demanem una interORFXFLy R¿FLDO TXH SHUPHWL DO PRYLment associatiu i a la resta d’entitats
implicades, una participació real en el
debat en torn al futur Reglament.

La societat civil no pot ser exclosa
del procés d’elaboració del Reglament que regularà el funcionament
d’aquests espais on milers de persones romanem detingudes per no tenir
la seva situació administrativa regularitzada. Són les nostres veïnes i veïns,
part important d’una societat en la
qual no cessarem en la nostra lluita
perquè siguin respectats els Drets de
les persones, independentment del
lloc on hagin nascut.
És necessària, doncs, la implicació
de tots els estaments de la nostra
societat per aconseguir aquesta interlocució. El pronunciament de les
entitats socials, les quals es mouen
en l’àmbit jurídic, en el món universitari, en el camp de la salut pública,
de l’ensenyament,… etc. Pot afavorir
que Interior aprovi un Reglament que
garanteixi i desenvolupi els drets bàsics de les persones tancades als CIE.
Insistim que l’únic dret limitat per
l’ordenament jurídic a aquestes persones és el de la llibertat ambulatòria.
Per això, el Reglament ha de garantir
el compliment de tots els altres drets:
a la integritat física i psicològica, a la
salut, a l’assistència jurídica i social, a
la comunicació sense traves i respectant el dret a la intimitat, al coneixement i exercici dels seus drets, a unes
LQVWDOODFLons en condicions.
I mentre esperem i treballem pel tancament d’aquests centres, cal acabar
amb l’obscurantisme sobre el seu
funcionament, garantint el respecte
als drets fonamentals dels interns i
internes, l’accés de les entitats socials
i proporcionant informació pública i
estadístiques precises sobre les persones que passen per els CIEs, la seva
situació jurídica, la duració del tancaPHQW L OD UHVROXFLy ¿QDO GHO PDWHL[
la seva expulsió o posada en llibertat.
Demanem el teu suport en aquest manifest. Suma’t a la campanya
Que no ens enredin amb el Reglament! “CIErralos!”
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0HVXUHVLQVX¿FLHQWV
pels afectats
per les hipoteques A

SALUT I ANARQUISMES

Estiraments
revolucionaris
-RVHS&DUD5LQFyQ %HUJD
www.berguedallibertari.org

La Plataforma d’Afectades per les Hipoteques considera totalment
LQVX¿FLHQWVOHVPHVXUHVGH=DSDWHURSHUDOVKLSRWHFDWV
Diagonal

L

a Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca ha reaccionat amb fredor davant les reformes en favor de
les llars hipotecades anunciades per
Zapatero en el debat sobre l’estat de
la nació. La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) ha ratllat
³G¶LQVX¿FLHQWV´ OHV PHVXUHV DQXQciades el 28 de juny pel president del
Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per a alleujar la situació de les
llars hipotecades.
En un dur comunicat, la PAH critica que Zapatero no hagi precisat en
què consistiran aquestes mesures
però sí hagi deixat clar que aquestes
no amenaçaran “la solvència de les
HQWLWDWV ¿QDQFHUHV´ /¶~QLFD SROtWLFD
precisada pel president del Govern
en el debat sobre l’estat de la nació
va ser l’augment del sostre salarial
no embargable pels bancs en cas
d’impagament de la hipoteca. Aquest
límit passaria dels actuals 705 euros a
961, ampliables en cas de tenir persones a càrrec. “Aquesta mesura seria
com voler parar una hemorràgia aplicant una simple tireta”, s’ha queixat
la PAH.
El problema per a les organitzacions
d’hipotecats segueix sent la persistència del deute amb les entitats prestadores una vegada que s’ha perdut
el pis, situació per al qual el Govern
no ha anunciat cap reforma concreta. “No impediria que les famílies
quedin condemnades per a tota la
vida, ja que els deutes hipotecaris
romandrien després de la pèrdua de
l’habitatge”, destaca la plataforma.

La PAH ha recordat que seguirà defensant la dació en pagament amb
efectes retroactius, la moratòria dels
desnonaments i el lloguer social. “És
la solvència de les centenars de milers
de famílies que actualment sofreixen
els processos d’execució hipotecària
la que hauria de preocupar al govern,
en lloc de ser tan sensible als interesVRVGHODEDQFDHVSHFXODWLYD´D¿UPD
la plataforma en referència al matís
introduït pel propi Zapatero sobre la
prioritat de la solvència dels bancs i
caixes.
No obstant això, Afectats per la
Hipoteca sí valora com un avanç
l’anunci de noves mesures de suport
a les llars. “Sí valorem com una victòria el fet que la forta pressió social,
protagonitzada en primer lloc pels
SURSLV DIHFWDWV KDJL DVVROLW TXH ¿nalment el govern es vegi obligat a
anunciar mesures”, destaquen. La
PAH esmenta en el seu comunicat
el fort avanç de la pressió social en
favor del dret a l’habitatge i les llars
hipotecades. L’extensió de les plataformes d’afectats per diferents punts
del territori i el suport del moviment
15M ja han fet possible la paralització de 42 desnonaments.

ahucios.tomalaplaza.net/ que neix
amb la vocació de crear una comunitat d’alertes perquè els afectats per
les hipoteques puguin posar-se en
contacte amb membres de la societat
que decideixin impedir el desallotjament del seu habitatge.
La pàgina web es vol convertir en
una referència per al seguiment i
l’organització d’aquesta iniciativa
social que ja ha parat més de 40 desnonaments en tot l’estat. La idea és
que qualsevol persona afectada pugui
pujar la seva pròpia alerta i que està
arribi a la resta de la societat.
El procediment és ben senzill. Es
FUHDXQHVGHYHQLPHQWHVGH¿QHL[HO
lloc i l’hora del desnonament, i una
YHJDGD YHUL¿FDW V¶DYLVD DOV LQWHUHVsats. De forma automàtica es generaran emails i alertes a mòbils que
arribaran als que prèviament s’hagin
registrat per a rebre-les. Els usuaris

SRGHQGH¿QLUHOUDGLHQHOTXDOYROHQ
rebre les alertes, que va des dels 5 als
100 quilòmetres.
L’arquitectura de la pàgina està dissenyada amb programari open data,
HOTXHVLJQL¿FDTXHTXDOVHYROSDUWLFLpant pot prendre informació d’aquest
PDSD L FRQ¿JXUDU HO VHX SURSL DPE
els seus propis esdeveniments. Des
de Hacksol, on neix el projecte, aclareixen que utilitzen eines ja existents
de programari lliure.
L’objectiu de la iniciativa és generar
un mapa estatal de la situació dels
desnonaments, a més d’aconseguir
una potent eina que coordini i ajudi
a posar en contacte a afectats amb la
resta de la societat. L’administració
es farà a través del conjunt de
FROOHFWLXV LPSOLFDWV HQ DTXHVWD LQLciativa, encara que també està obert
a integrar a gent que comenci a treballar ara amb el tema i vulgui i pugui
implicar-se.

Stop deshaucios
presenta una pàgina
web per facilitar les
mobilitzacions per
evitar desnonaments
La campanya contra els desnonaments segueix dotant-se d’eines
d’auto organització. El moviment ha
creat una pàgina web http://stopdes-

Desallotjament i repressió contra l’Acampada de
Palma
Redacció

D

esenes d’agents de la policia
espanyola van desallotjar la nit
del 3 al 4 de juliol el mig centenar
d’acampats del moviment del 15-M
que hi havia a la plaça d’Espanya de
Palma, a la que havien rebatejat amb
el nom de plaça d’Islàndia. Amb nocturnitat i sense previ avís Delegació
de Govern va ordenar a les forces
policials de l’Estat desallotjar el punt
d’informació i a la gent que es trobava en la plaça realitzant una assemblea popular. Els agents els van demanar que marxessin i que traguessin
els objectes personal que hi tenien
perquè els serveis de neteja d’Emaya
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hi poguessin passar després. No hi ha
haver resistència per part dels acampats i tampoc cap incident important.
També es va desallotjar l’acampada de
la localitat de Manacor.
En protesta pel desallotjament,
l’acampada de Palma va convocar una
concentració de protesta el vespre del
dia 4 a la plaça d’Espanya, en la qual
van participar mig miler de manifestants i en la que si que es va produir repressió policial. La policia va carregar
amb duresa contra els manifestants
que protestaven contra el desallotjament de l’acampada i hi va haver una
vintena de ferits i dos detinguts.
Un grup d’un centenar de manifestants va portar la protesta per diversos carrers, i a la plaça de Santa Eu-

làlia hi va haver la primera càrrega de
la policia. Després n’hi va haver dues
més, al davant del Mercat de l’Olivar
i a la plaça d’Espanya, on hi va haver
les detencions.
L’actuació policial va provocar ferides a una vintena de persones, les
quals, a l’anar a fer-se reconeixements mèdics es van trobar un dispositiu d’una
trentena de policíes nacionals que es van dedicar a
pressionar-los, coaccioQDUORV LGHQWL¿FDUORV L
IRWRJUD¿DUORV
L’Acampada de Palma
segueix realitzant aseemblees per tal de donar
continuitat al moviment.

Dins les activitats programades, el 10
de juliol es va convocar una manifestació a Palma, a la plaça d’Espanya,
contra la pujada de sous dels membres del nou govern del PP de les Illes
Balears, que mentre parlen de mesures d’austeritat s’apujen els seus sous
LHOVGHOVVHXVFROODERUDGRUV

mb el nom d’indignades o
acampades la gent ha sortit al
carrer. Un anàlisi crític ha de posar
en relleu els aspectes positius i els
negatius d’aquest moviment en relació amb la transformació social.
En termes generals la mobilització ha estat positiva. Molt. Bé, els
anarquistes, entre d’altres, ens dediTXHP D DJXGLW]DU FRQÀLFWHV REULU
ne de nous, mobilitzar, propagar,
etc., tot en favor de fer créixer la
lluita per la justícia social. Per tant,
per molts de nosaltres, la mobilització, d’entrada, és quelcom positiu. A més, aquesta mobilització
s’oposava de manera explícita a la
representativitat, funciona a través
d’assemblees obertes i és fonamentava en una múltiple i diversa crítica al poder.
Les anarquistes hi han participat.
No sé si prou. Era important ser-hi.
Sense fums. Sense rebaixar el discurs però explicant-se bé.
Al mateix temps cal dir que algunes
assemblees d’indignades, d’algunes
ciutats, eren repugnantment captives de l’ideologia del civisme i
tota la submissió que se’n deriva.
'¶DOWUD EDQGD HO SDFL¿VPH LPSHrant més enllà d’una tàctica puntual encertada, no deixa de ser un
pensament únic i dominant que, per
sort, no respon als desitjos i pràctiques de gran part de les persones
que participen del moviment. La
gent, més enllà de tàctiques puntuals, es pot deixar picar dos o tres
cops. Penso que al quart el més
normal és tornar-s’hi. Com va fer
molt bé el company que amb el
seu cop de puny va evidenciar, fa
uns anys, l’ús del cubotan per part
dels mossos d’esquadra. Aquests
dies de pau he pensat molt en tu.
Gran exemple. Tampoc m’agrada
que hagin fet santa a l’assemblea.
És una eina, un mitjà, no pas una
¿QDOLWDW 4XDQ QR pV ~WLO SHU OD
transformació social, cal desobeir
la majoria, cal funcionar segons el
grupisme o l’individualisme. Per
tant, m’oposo a la criminalització
i l’estigmatització de la dissidència
de la dissidència, del lumpen, dels
QRSDFt¿FVHWF3UHFLVDPHQWSHUTXq
volem una cosa gran, per a tothom.
No volem un món nou, en volem
molts. Com bé apuntava el Txema,
més enllà de l’estratègia d’anar als
barris —que em sembla bona— que
la plaça seguis okupada, per qui
fos, era una bona cosa i, a més, feia
nosa, sinó encara hi serien.
Finalment, ha arribat l’estiu. Les
lluites quedaran sota mínims, com
passa habitualment. Tant de bo
m’equivoqui. I al setembre espero
que tornem o continuem i fort. El
que ha passat pot ser llavor d’una
futura situació de lluita social a la
grega. Tant de bo.

Salut i anarquies!
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Eleccions i política
No és la dreta qui va guanyar les eleccions, sinó l’esquerra qui les va perdre

que el desastre de Fukushima obligués a posar en sordina aquestes últimes mesures.
Per altra banda, els sindicats majoritaris que, després de la vaga general
del 29 de setembre, tenien la possibilitat d’exercir de pol d’articulació
d’una esquerra social, perdran
aquesta ocasió després de negociar la reforma de l’edat de jubilació i la seva disposició a continuar
OD QHJRFLDFLy FROOHFWLYD $TXHVta posició claudicant comportarà
l’allunyament d’aquells sectors so-

cials que consideraven que després
de la vaga general era possible reconstruir una resposta alternativa a
la crisi.
És en aquest context de desorientació i derrotisme quan irromp el moviment del 15M. A pesar que la seva
genealogia respongui a factors distints dels exposats anteriorment, serà
a partir de la seva territorialització
en les acampades quan aquest passa
a copar la centralitat mediàtica substituint els titulars d’una campanya
electoral pesada.El moviment de les
acampades suposa així una resposta
ciutadana a l’abandó de responsabilitats de l’esquerra política i els sindicats, una politització en primera
persona que trenca la barrera entre
representants i representats, obrint la
possibilitat d’un nou cicle de protesta del qual encara no podem predir
QLODVHYDLQWHQVLWDW¿QDOQLODVHYD
capacitat de replica i mutació.
Ens trobem enfront d’un procés
dual. El fracàs de l’esquerra política i la seva substitució per una hegemonia política conservadora que
culminarà en el triomf del PP en les
pròximes eleccions. Per altra banda,
la irrupció de noves formes i vectors
de mobilització social que no se senten representats per les estructures
clàssiques de l’esquerra política ni
sindical, però amb una amplíssima
capacitat de convocatòria i la instauUDFLyG¶XQDLQWHOOLJqQFLDFROOHFWLYD
que ha desbordat les estratègies i recursos dels moviments socials.

d’aliments i d’ajuda alimentària en
mercats locals; protegeix als consumidors del menjar de baixa qualitat
i dolent per a la salut, de l’ajuda alimentària inadequada i de l’aliment
contaminat per organismes genètiFDPHQW PRGL¿FDWV UHVLVWHL[ D OHV
estructures de govern, contractes i
pràctiques que depenen i promouen
el comerç internacional insostenible
i injust i que atorga poder a corporacions remotes i sense cap responsabilitat per les seves accions.
4 . Empodera localment: La sobirania alimentària atorga el control
sobre territori, terra, pasturatges, aigua, llavors, bestiar i poblacions de
peixos a proveïdors locals d’aliment
i respecta els seus drets. Ells poden
usar i compartir aquests recursos de
formes social i ecològicament sostenibles per a la conservació de la
diversitat; reconeix que els territoris locals sovint traspassen fronteres
geopolítiques i assegura el dret de
les comunitats locals per a habitar
i usar els seus territoris; promou la
interacció positiva entre les persones
proveïdores d’aliments en diferents
regions, territoris i des de diferents
sectors la qual cosa ajuda a resoldre
FRQÀLFWHV LQWHUQV R FRQÀLFWHV DPE
autoritats locals i nacionals; i rebutja
la privatització dels recursos naturals
a través de lleis, contractes comercials i règims de drets de propietat

LQWHOOHFWXDO
5 . Desenvolupa Coneixement i
Destresa: La sobirania alimentària
es basa en la destresa i el coneixement local dels proveïdors alimentaris i les seves organitzacions locals que conserven, desenvolupen
i manegen sistemes localitzats de
producció i collita, desenvolupant
sistemes d’investigació apropiats
per a protegir-los i la saviesa la
qual pugui ser transmesa a les generacions futures; i rebutja tecnologies que soscaven, amenacen
o els contaminen, per exemple
l’enginyeria genètica.
6 . Treballa amb la Naturalesa: La
sobirania alimentària utilitza les
contribucions de la naturalesa de
manera diversa amb mètodes de
producció i collita agroecológica,
els quals maximitzen les contribucions dels ecosistemes i milloren la
capacitat d’ajustament i l’adaptació,
especialment davant el canvi climàtic; tracta de guarir al planeta
amb el propòsit que el planeta pugui
guarir-nos; i, rebutja mètodes que
danyen les funcions dels ecosistePHV EHQH¿FLRVRV TXH GHSHQHQ GHOV
monocultius d’energia intensiva i
fàbriques de bestiar, practiques de
pesca destructiva i altres mètodes de
producció industrialitzada, els quals
danyen el medi ambient i contribueixen a l’escalfament global.

-RUGL%RQHWL0DUWtDFWLYLVWD
veinal de Barcelona

E

ls multitudinaris actes de desobediència civil i resistència no
violenta, els processos massius de
participació i decisió directa i horitzontal, les milers de persones discutint assembleàriament, la reconstrucció de llaços de sociabilitat…
són alguns dels trets d’aquest nostre
actual moviment. Intentem ajudar a
situar-lo en la conjuntura, però també en el llarg termini.
Els resultats de les eleccions del
passat 22 de maig van suposar una
aplastant victòria de les opcions
conservadores en la majoria de
ciutats de l’Estat espanyol. L’única
H[FHSFLyVLJQL¿FDWLYDODFRQVWLWXHL[
el País Basc, on la superació de la
situació de violència i la normalit]DFLy SROtWLFD UHÀHFWHL[HQ XQD SDXta diferenciada en el comportament
electoral que obre un nou horitzó de
possibilitats.
No obstant això, seria un error considerar que aquests resultats avalen
un gir conservador en l’opinió pública. No és la dreta qui ha guanyat les
eleccions, sinó l’esquerra qui les ha
perdut. Els estudis electorals constaten que la transferència de vots entre esquerres i dretes és mínima, pel
que el fracàs de l’esquerra política
ha d’atribuir-se més a la desmobilització de l’electorat propi, que als
encerts del PP, els votants del qual es

troben permanentment mobilitzats.
Sovint es parla de crisi de representació i desafecció, però aquesta afecta principalment als votants potencials d’esquerres que van dipositar la
VHYDFRQ¿DQoDHQHO3DUWLW6RFLDOLVWD
en les eleccions generals de 2004 i
2008 i que no comparteixen les mesures antisocials desenvolupades pel
govern. L’optimisme que va fer vencedor al PSOE en aquests anys s’ha
tornat com un bumerang enfront
d’un executiu incapaç d’oferir una
sortida d’esquerres a la crisi.

Si analitzem l’evolució del baròmetre electoral del CIS, observem com
la caiguda del vot socialista té lloc a
partir del primer trimestre de 2010,
durant la presidència espanyola de la
UE, quan després dels advertiments
de Obama i Merkel, el Govern Zapatero decideix donar un cop de timó
que mina la credibilitat del discurs
neosocialdemócrata que l’havia dut
al poder. Aquest gir es concreta amb
l’aprovació de la reforma laboral,
el pensionazo i la submissió als interessos del lobby pronuclear abans

Principis de la Sobirania Alimentària
La Via Campesina

1

. S’enfoca en aliment per al Poble:
La sobirania alimentària planteja
HO GUHW D XQD DOLPHQWDFLy VX¿FLHQW
saludable i culturalment apropiada
per a tots els individus, pobles i comunitats, inclosos aquells que tenen
fam, estan sota ocupació, estan en
]RQHV GH FRQÀLFWH L VyQ PDUJLQDWV
enmig de polítiques d’alimentació,
agricultura, ramaderia i pesquera; i
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rebutja la proposta que l’aliment és
solament una altra peça mercantilitzable per a l’agro-negoci internacional.
2 . Valora a qui proveeixen aliment:
La sobirania alimentària valora i
dóna suport als qui aporten, i respecta els drets d’homes i dones, camperols i agricultors familiars, pastors,
artesans de la pesca tradicional, habitants dels boscos, pobles indígenes i
treballadors de l’agricultura i la pesca, també immigrants, qui conreen,

crían, cullen i processen els aliments;
la sobirania alimentària rebutja aquelles polítiques, accions i programes
que els subvaloran, amenacen i eliminen les seves formes de vida.
3 . Localitza Sistemes d’Alimentació:
La Sobirania alimentària propícia
trobades entre els productors i consumidors d’aliments; posa a qui
proveeixen i consumeixen al centre
de la presa de decisions en temes relacionats a l’alimentació; protegeix
DOV SURYHwGRUV GHO GHVDSUR¿WDPHQt
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Orgull indignat
Vicent Canet

“N

o tengo que subirme a la
carroza de una discoteca
disfrazado de nada para expresar mi
25*8//2SUH¿HURPRVWUDUORGtDD
día en mi ciudad; en mi trabajo; en
la lucha constante por mejorar las cosas”, ha escrit un amic al Facebook.
I en una època d’indignacions això
ens hauria de fer pensar i indignarnos: amb l’homofobia, però també amb nosaltres mateixos com a
FROOHFWLX (Q TXH V¶KD FRQYHUWLW XQ
dia reivindicatiu de la visbilitat homosexual i transsexuals? En un carnaval que segueix interessos comercials i redunda en l’estereotip sobre
l’homosexualitat? Que provoca que
una majoria de gais, lesbianes, transexuals, queers i intersexuals prefeULVTXHQ DQDU D XQD GHV¿ODGD FRPHUcial patrocinada per discoteques que
a una manifestació reivindicativa?
No hi ha altres dates per fer aquestes
festes “comercials” que han d’envair
el 28 de juny coma espai reivindicatiu?
El dissabte 25 de juny de 2011 es va
celebrar la manifestació de l’orgull
gai, lèsbic, bisexual, transexual,
queer i intersexual (GLBTQI) a Barcelona i van assistir no més de 2.000
persones, i sent generós. Des de fa
tres anys que a la capital catalana,
que havia estat de les poques capitals europees que mantenia una manifestació només reivindicativa, es
realitzen dues celebracions: la que
organitzen les entitats de defensa dels
GUHWVGHOFROOHFWLX*/%74,PpVUHLvindicatives reunides al voltant de la
Comissió Unitària 28 de juny, i, per
altra, una altra part del moviment
GLBTQI, menys reivindicativa, i l’
empresariat dels locals d’oci destinat
al públic GLBTQI que anomenen a
la seua celebració, Pride. El 2009, va
semblar que s’arribava a un acord: el
Pride respectava, i no feia cap activitat que se solapara, el dia de la manifestació reivindicativa convocada
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per les entitats i la festa que, des de fa
anys, se celebrava a Plaça Universitat
i que recaptava fons per a lluitar contra l’homofobia. Aquest acord no es
va respectar ni el citat any, i el Pride
va solapar activitats, cosa que aquest
any encara ha estat més exagerat que
en 2009 i 2010.
No se si ha estat el pont o que el Pride,
amb la seva capacitat per comunicar
-als mitjans de comunicació i els locals d’ambient-, ha aconseguit fer-li
el buit a la manifestació reivindicativa. Amb tot, altres anys, la Comissió
Unitària 28 de juny havia aconseguit
FRQYRFDU¿QVDSHUVRQHVRXQ
mínim de 5.000. Aquest any la batacada ha estat considerable, tot i que
cal tenir en compte els factors que hi
juguen en contra ja que molts cops
la gent desconeix aquesta dualitat
L DWULEXHL[HQ OD SURSDJDQGD R¿FLDO
convocant a la manifestació del 25 de
MXQ\DPEODGHV¿ODGDGHO3ULGHTXH
se celebra el dia següent i que té una
capacitat publicitària (en diners) molt
superior a la de les entitats més reivindicatives.
Potser ha fallat saber connectar amb
les preocupacions actuals: la comissió de diversitat sexual dels indignats
catalans no ha estat especialment activa, ni ha pogut mobilitzar als seus
simpatitzants (també els heteros) cap
a la mani del 25 de juny. Potser ha fallat la difusió: no ha arribat i quan ha
arribat no s’ha diferenciat clarament
del Pride.

Diferents models
Una dualitat de convocatòries, per
altra banda, que no és casual i representa que hi ha diferents models del
que és l’alliberament GLBTQI: la
manifestació reivindicativa representa una voluntat de tenir un model per
DO FROOHFWLX */%74, SOXUDO REHUW L
lliure; en oposició a un model únic
HVSHFLDOPHQWSHUJDLV SURPRJXW¿QV
a l’extrem del tòpic al Pride, només
cal veure els cartells anunciants) basat amb les aparences, l’aspecte físic,

OD PHWURVH[XDOLWDW OD VXSHU¿FLDOLWDW
el consum i la discoteca (i els seus sucedanis) com a única forma de socialització. El model alternatiu va més
enllà de les aparences, és integrador
i qüestiona les relacions de competivitat (en el marc de les aparences)
promogudes per un model GLBTQI
globalitzat i dominant que només ens
veu com a consumidors àvids de discoteques i espais lúdics organitzats
per empreses cada cop més grans de
l’oci.
Potser el moviment GLBTQI és feble
i massa depenent del que s’anomena
“ambient”. Tal vegada, les entitats
haurien de ser les que impulsaren un
oci creatiu, més enllà de les discoteques i el consumisme, que genere una
capacitat de crítica i que treballe els
afectes (i no explote comercialment
els desitjos), que accepte el pluralisme o treballe amb la reivindicació en
un context que es promet dur per als
homosexuals amb la, gairebé segura,

pujada al Govern espanyol del PP.
No necessitem carrosses dels locals
d’ambient fent-se auto-publicitat
amb els seus cambrers en calçotets,
sinó més bé que els empresaris GLBTQI es dediquen a fer-se promoció,
legítimament i quan vulguin, sense
fer el buit al moviment gai reivindicatiu, que serà el que ens defensarà
els nostres drets.
En el fons, no deixa de ser trist que
hagi anat tan poca gent el dia en que
tots ens hauriem d’unir per commemorar del 28 de juny, les revoltes
protagonitzades per gais a Nova Iork
HOLTXHYDQPDUFDUO¶LQLFLGHO¿
de la discriminació per orientació sexual. No deixa de ser trist tampoc que
ODPDMRULDGHOFROOHFWLX*/%74,QR
siga capaç de destriar correctament
i participar, com fan alguns, en els
actes centrals d’ambdues convocatòries, que no són contradictòries. Tot
i el buit que fa el Pride al dia central
de la manifestació reivindicativa, la
gent podria ignorar-lo, i participar
dissabte a la “mani”
i diumenge a la des¿ODGDGHO3ULGH
En la meua modesta opinió, la celebració que fan els
empresaris de locals GLBTQI hauria de desentendre’s
gairebé totalment
del 28 de juny per
organitzar, senzillament, un festival
GLBTQI (podrien
fer-la la primera
setmana de juliol
per exemple) i
deixar l’espai de la
reivindicació per
qui s’ho treballa
en el dia a dia, les
entitats, en compte
d’apropiar-se d’allò
que no és seu. Voler acaparar també
les dates reivindicatives és inusitat
HQ HOV FROOHFWLXV
que disposen d’un
dia reivindicatiu a

l’any. Com pot ser que les discoteques patrocinen la celebració el dia
de l’alliberament GLBTQI? Algú
s’imagina Ausonia, el Hola o L’Oreal
patrocinant el dia de la dona? O el dia
de la dona o del treball o la diada nacional catalana convertits en un simple
festival patrocinat per empreses?
Venen temps durs: El PP ja ha dit que
treurà el matrimoni per al gais i lesbianes, i tots sabem que les seves polítiques són més bé per afavorir les tesis
ultracatòliques i, per tant, antigais. Vivim en una Unió Europea que consentix a gran part d’Europa de l’Est creixents graus d’homofobia. Ara mateix al
nostre país en molts escoles no s’educa
amb normalitat sobre l’homosexualitat
perquè l’Església i les dretes han gairebé buidat de contingut l’assignatura
d’Educació per a la ciutadania. I, si bé
és relativament fàcil ser gai o lesbiana
a les capitals espanyoles, no ho és tant
als pobles o les ciutats mitjanes, o no és
tant si s’és transsexual.
Ja tenia prou raó el meu amic al seu
facebook, cal ser visibles a tot arreu
L VHPSUH QR QRPpV D OHV GHV¿ODGHV
dels pride, perque l’alliberament
és una tasca diària i perquè només
la visbilitat qüotidiana trencarà els
tòpics que sobre els membres del
FROOHFWLX */%74, V¶HQFDUUHJXHQ
de construir entre altres, una visió
G¶DTXHVW FROOHFWLX TXH VHPEOD QRmés preocupada en potenciar el consumisme, i no respecta el necessari
espai per a la reivindicació.
El meu és un orgull indignat. Indignat com els del 15-M, indignat amb
els del Pride que fan el buit a les entitats reivindictives i indignat amb el
FROOHFWLX */%74, TXH QR VDS  TXH
deixant de banda la reivindicació està
facilitant la feina a l’homofobia latent
que encara hi ha al nostre país com
molt bé es diu al manifest que concloïa la “mani” de 25 de juny. Indignat amb els homòfobs i l’homofobia,
però també amb els propis membres
GHOFROOHFWLX*/%74,TXHQR UHDFcionem davant, per exemple, que no
es pugui parlar amb normalitat de
l’homosexualitat a l’escola, per culpa de l’església i la dreta política. I
només pose un exemple, entre molts
altres possibles.
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EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA

Dinamita de cervell
Desbordar les places.
Una estratègia d’objectius
Santiago López Petit

(OPRYLPHQWGHO0TXHV¶KDGHVSOHJDW GXUDQW DTXHVWV GLHV VXSRVD
OD ¿ G¶XQD OODUJD HWDSD G¶REHGLqQFLD L
VXEPLVVLy 3UHQGUH OHV SODFHV KD HVWDW
HO JHVW UDGLFDO TXH ± UHSHWLW HQ WDQWHV
FLXWDWV  HQV KD SHUPqV OODQoDU HO FULW
FROOHFWLX GH ³-D Q¶KL KD SURX 9ROHP
YLXUH´ +HP FRPHQoDW D SHUGUH OD SRU
-XQWHVKHPWUDYHVVDWODLPSRWqQFLDLOD
VROLWXG
+HPDSUqVDRUJDQLW]DUQRVDSUHQGUH GHFLVLRQV FROOHFWLYDPHQW D YLXUH
HQ HO FDUUHU L TXH HO FDUUHU YLVTXpV HQ
QRVDOWUHV/DLQWHOOLJqQFLDFROOHFWLYDKD
HVWDW SURGLJLRVD MD TXH KD SHUPqV GXU
HQGDYDQW HO TXH VHPEODYD LPSRVVLEOH
FUHDU XQ DOWUH PyQ GLQWUH SHUz WDPEp
FRQWUDDTXHVWPyQIHWGHPLVqULDPRUDO
L HFRQzPLFD +HP VDEXW DXWRRUJDQL]DU
XQIRUDWQHJUHLQLQWHOOLJLEOHSHUDOSRGHU
L TXH SHU DL[z WHP (O SRGHU WHP WRW HO
TXHQRSRWHQWHQGUHLSHUWDQWFRQWURODU
/DQRYHWDWIRQDPHQWDOGHOQRVWUHPRYLPHQWpVTXHQRHVFRQVWUXHL[VREUHOD
VRFLHWDWIjEULFDVLQyTXHQHL[DO¶DMXQWDU
VHLFRPSDUWLUVHHOPDOHVWDUGHFDGDVFXQD1RDQHPDODSODoDSUHVDHQWDQW
TXH WUHEDOODGRUV FLXWDGDQV« VLQy TXH
DOOt GHL[HP HQUHUH WRWD LGHQWLWDW 6RP
PpV TXH HQ FDS DOWUH OORF FDGDVFXQD
GHQRVDOWUHVPDWHL[HVLDOKRUDVRPOHV
VLQJXODULWDWV G¶XQD IRUoD GH O¶DQRQLPDW
G¶XQDIRUoDGHYLGDTXHDSXQWDPpVHQOOjGHOTXHKLKD
 (O QRVDOWUHV TXH V¶KD IRUPDW QR
SUHH[LVWLD QR HVWDYD ODWHQW VLQy TXH
KDVRUJLWHQHOPDWHL[PRPHQWTXHKHP
SUHVOHVSODFHV3HUDL[zpVXQQRVDOWUHV
REHUWREHUWDWRWHOTXDOYROHQWUDULIRU-
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PDUSDUWG¶HOO(QODSODoDKHPDSUqVD
FRQMXJDUHOYHUESROLWLW]DULHOSURSLHVSDL
KD HVWDW HO TXH KD SHUPqV O¶DUWLFXODFLy
GH OHV GLIHUHQWV SROLWLW]DFLRQV TXH HV
GRQHQ QHFHVVjULDPHQW GLYLGLGHV HQ HO
WHPSV /D UHPRU GH IRQV TXH HO SRGHU
YROLD IHU FDOODU KD HPHUJLW 1RVDOWUHV
VRPHOVURVWUHVG¶DTXHVWDUHPRUTXHKD
DFDEDWDPEHOVLOHQFLGHOFHPHQWLUL
3UHQGUHOHVSODFHVVLJQL¿FDSULPHUGH
WRWSUHQGUHODSDUDXOD3HUzODSDUDXOD
HOGLVFXUVQRpVWDQWHOTXHHVGLXFRP
HOTXHHVID(QOHVSODFHVRFXSDGHVHO
PpVLPSRUWDQWpVHOTXHHVIDLFRPHV
ID$L[z pV FHUW L KD HVWDW DL[t 2FRUUH
QRREVWDQWDL[zTXHDSRFDSRFODSRWqQFLDTXHHQVGRQDYDXQDPDQHUDGH
IXQFLRQDU FRPLVVLRQV VXEFRPLVVLRQV
FRQVHQV«  V¶KD DQDW FRQYHUWLQW HQ XQ
DXWqQWLF IUH '¶XQD EDQGD XQD RUJDQLW]DFLy WDQ VXEGLYLGLGD VL Ep SRW VHU H¿FDo LQWURGXHL[ XQD GLVSHUVLy FUHL[HQW
XQD SqUGXD GHOV FRQWLQJXWV HVVHQFLDOV
LVREUHWRWXQDSURIXQGDDUELWUDULHWDWTXH
DFDEDSHUVHUSDUDOLW]DQW'¶DOWUDEDQGD
HOFRQVHQVKDGHVHUXQPLWMjSHUzPDL
XQREMHFWLXHQVLPDWHL[HQFDVFRQWUDUL GHFLVLRQV SROtWLTXHV LQDMRUQDEOHV QR
SRGHQ SUHQGUH¶V /¶HVWDU MXQWV QR SRW
PHVXUDUVHHQXQLWDWVGHFRQVHQV
$UD HO SUREOHPD IRQDPHQWDO pV FRP
FRQWLQXDUHOPRYLPHQWTXHKDFRPHQoDW
3HUTXqKLKDXQDFRVDTXHGLDDGLDHVWHP FRPSURYDQW VL QR DYDQFHP FDS D
HQGDYDQWQHFHVVjULDPHQWUHWURFHGLP,
DL[zpVDL[tSHUTXqODSRVLFLyTXHKHP
DL[HFDW DO SUHQGUH OHV SODFHV HV YHX
PLQDGDWDQWSHUODWRUQDGDDXQSULPHU
SOjQRO GH OHV RSFLRQV SHUVRQDOV pV D
GLU G¶XQ SUROLIHUDU G¶LQWHUHVVRV FRPSOHWDPHQW VXEMHFWLXV TXH KDYtHP DFRQVHJXLW HVELDL[DU FRP SHU OD FDPSDQ\D

GHGLIDPDFLy ³HO0HVWjGHJUDGDQW´
³SHUMXGLTXHQ D DOWUHV´«  RUTXHVWUDGD
PLWMDQoDQW HOV PLWMDQV GH FRPXQLFDFLy
R¿FLDOV
 (O SUREOHPD QR pV VL DEDQGRQHP OD
SODoDRQR(OSUREOHPDpVFRPVHJXLP
HQGDYDQWDPEXQPRYLPHQWTXHKDHVWDW HO PpV LPSRUWDQW GHOV ~OWLPV DQ\V L
TXH VHJXUDPHQW REULUj XQ FLFOH GH OOXLWHV(QODSODoDGH&DWDOXQ\DKHPFULGDW
PROWHVYHJDGHV³$TXtFRPHQoDODUHYROXFLy´3RWVHUKDXUtHPGHSUHQGUH¶QVGH
GHEzDTXHVWHVSDUDXOHV4XDQD¿UPHP
³QRVRPPHUFDGHULHV´³QLQJ~HQVUHSUHVHQWD´RDOWUHVIUDVHVVHPEODQWVHVWHP

FRQVWUXLQW XQ GLVFXUV UHYROXFLRQDUL TXH
VRVFDYDO¶HVVHQFLDOG¶DTXHVWVLVWHPD(O
SUREOHPDQRpVVLDEDQGRQHPODSODoD
R QR (O SUREOHPD pV VL HQV DWUHYLP D
SDVVDUG¶LQGLJQDWVDUHYROXFLRQDULV
&RPLQGLJQDWVVDEtHPTXHFDOLDDWDFDU DEDQV TXH QLQJ~ DOV SROtWLFV L DOV
EDQTXHUV
$TXHVWDLQWXwFLyHUDHQFHUWDGDHVSHFLDOPHQWSHOTXHIDUHIHUqQFLDDOVSULPHUV
(OVXEVLVWHPDSROtWLFTXHIXQFLRQDDPE
HO FRGL JRYHUQRSRVLFLy pV PROW IjFLO
G¶DWDFDU %DVWD TXH D¿UPHP GH PDQHUDFRQVHTHQW³QLQJ~HQVUHSUHVHQWD´L
FXUWFLUFXLWHPXQGHOVFRGLVIRQDPHQWDOV

TXH RUJDQLW]HQ OD UHDOLWDW 1R HQ YD OD
GHVOHJLWLPDFLyGHO¶(VWDWGHOVSDUWLWVKD
FUHVFXW (Q FDQYL QR KHP DFRQVHJXLW
HURVLRQDU HO FRGL WHQLU GLQHUVQR WHQLU
GLQHUVTXHUHJHL[HOVXEVLVWHPDHFRQzPLF1LSHUGHVFRPSWDWKHPVDEXWSODQWDUFDUDDODFULVLLDO¶~VGHODFULVLFRP
IRUPDGHJRYHUQ
 3HU DTXHVWD UDy HO PRYLPHQW GH OD
³SUHVD GH SODFHV´ HVWj DERFDW D KDYHU
GHGRQDUXQVDOWMDTXHHQFDVFRQWUDULRHQVTXHGHPGLQWUHG¶XQDERPEROOD
DXWRFRPSODHQWIHWDG¶RSFLRQVSHUVRQDOV
R OD GHVOHJLWLPDFLy GH OD SROtWLFD SHU
VL VROD QR DUULEDUj PDL D REULU XQ DOWUH
PyQ&DODWDFDUWRWDODUHDOLWDWDTXHVWD
UHDOLWDWWRWDHQWHUDPHQWFDSLWDOLVWDHQOD
TXDOHQVRIHJXHP'RQDUXQVDOWYROGLU
GRQFVDWUHYLUQRVDVHUUHYROXFLRQjULHV
0pVH[DFWDPHQW$WUHYLUQRVDLPDJLQDU
TXq VLJQL¿FD VHU UHYROXFLRQjULHV DYXL
GLD
 (O SUREOHPD QR pV VL DEDQGRQHP
ODSODoDRQR(OSUREOHPDpVFRPGHVERUGHP OD SODoD L SHU D DL[z KHP GH
SHQVDUMDQRQRPpVFRPLQGLJQDWVVLQy
FRP UHYROXFLRQDULV (QIURQW G¶XQD UHDOLWDW FDSLWDOLVWD  TXH pV HVVHQFLDOPHQW
GHVSROLWLW]DGRUD SHUTXq UHFRQGXHL[ HO
FRQÀLFWH L DPDJD D O¶HQHPLF SHUTXq
DXJPHQWD LQFHVVDQWPHQW OHV VHYHV GLPHQVLRQVDPEOD¿QDOLWDWGHTXHODREYLHWDWV¶LPSRVLO¶~QLFFDPtpVODGHIHQVD
GH OD SROLWLW]DFLy ³TXDQ UHV pV SROtWLF
WRW pV SROLWLW]DEOH´ 'HVERUGDU OD SODoD
pVFRQMXJDUFROOHFWLYDPHQWHOYHUESROLWLW]DU L SHU D DL[z KHP G¶LQYHQWDU XQD
DUWLFXODFLy GH GLVSRVLWLXV TXH MD KHP
FRPHQoDWDHPSUDUHL[DPVFLEHUQqWLFV
DVVHPEOHHV JHQHUDOV L GH EDUUL FRPLVVLRQVGLYHUVHV«
'HODPDWHL[DPDQHUDTXH VRPXQ
QRVDOWUHV TXH QR HV SRW VXEVXPLU HQ
XQ HVSDL S~EOLF QR HVWDWDO ± VRP XQD
DVVHPEOHD JHQHUDO XQ JUXS HQ IXVLy
XQ SREOH QzPDGD XQ PyQ IHW GH VLQJXODULWDWV  O¶RUJDQLW]DFLy TXH RUJDQLW]L
HO GHVERUGDPHQW KD GH VHU WDPEp XQD
DUWLFXODFLy FRPSOH[D GH GLVSRVLWLXV /D
Juliol de 2011

EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
IRUoDGHO¶DQRQLPDWODIRUoDGHYLGDTXH
VRPUHEXWMDHOVPRGHOVDQWLFVLGHQWLWDULV
LVHFWRULDOV$L[tPDWHL[TXDOVHYROLQWHQW
GH UHFXSHUDU OD QRVWUD IRUoD PLWMDQoDQW
OD IRUPD SDUWLW HVWj DERFDW QHFHVVjULDPHQW DO IUDFjV /D IRUoD GH O¶DQRQLPDW
PDLSRGUjVHUWDQFDGDHQXQDXUQD
 'HVERUGDU OD SODoD QR pV XQD PHWjIRUD &RQVLVWHL[ HQ LQ¿OWUDUVH GLQWUH
GHODVRFLHWDWFRPXQYLUXVDFWXDUFRP
SDUWLVDQV TXH VDERWHJHQ OD UHDOLWDW GXUDQWODQLW3HUzKHPGHWRUQDULQWHUPLWHQWPHQW D OD SODoD L HVIRUoDUQRV SHU
PDQWHQLU HQ HOOD XQ UDVWUH GHO QRVWUH
GHVD¿DPHQW/DSODoDSUHVDKDGHVHJXLUVHQWXQDUHIHUqQFLDSROtWLFDLDOKRUDODPLOORUEDVHG¶RSHUDFLRQVGHODTXDO
SDUWLU SHU D SURVVHJXLU DTXHVWD JXHUUD
G¶HVFDPRWV ,Q¿OWUDUVH HQ OD VRFLHWDW
LPSOLFDHQGH¿QLWLYDXQTHVWLRQDPHQW
UDGLFDOGHWRWHOTXHV¶LPSRVDDPEODIRUoDGHODREYLHWDW3HUTXqDTXHVWDOOXLWD
VLJXL HIHFWLYD KHP GH GRWDUQRV G¶XQD
HVWUDWqJLD G¶REMHFWLXV L GH PDQHUHV
DGHTXDGHVG¶DFWXDFLy(OFULWGHUjELDL
G¶HVSHUDQoDTXHKDUHVVRQDWHQOHVSODFHV KD G¶RUJDQLW]DUVH SROtWLFDPHQW HQ
FDVFRQWUDULHVSHUGUjHQODIRVFRU,GH
QRXHOVLOHQFLHQWUDUjHQHOQRVWUHFRU
4XDQODYLGDpVHOFDPSGHEDWDOODHV
YpQHQDEDL[HOVGLIHUHQWVIURQWVGHOOXLWD
LpVPpVIjFLOTXHPDLFUHDUXQDHVWUDWqJLDG¶REMHFWLXV/¶HVWUDWqJLDG¶REMHFWLXV
TXHSURSRVHPSRGULDFRPHQoDUDPED 
HXURVSHUDFDGDSHUVRQDSHOVRO
IHWGHIRUPDUSDUWGHODVRFLHWDWLGRQDGD

OD ULTXHVD MD DFXPXODGD E  1R
PpV GHVQRQDPHQWV L WRUQDGD
GHOV H[SXOVDWV 3RVVLELOLWDW GH
UHWRUQDU O¶KDELWDWJH DO EDQF L QR
VHJXLUSDJDQWODKLSRWHFDF 1R
D OD OOHL 6LQGH &RQWUD OD SULYDWLW]DFLy GH OD [DU[D /¶HVWUDWqJLD
G¶REMHFWLXVV¶LQVFULXLWpVHQWLWVRODPHQWHQO¶LQWHULRUGHOPRYLPHQW
TXHGHVOHJLWLPDO¶(VWDWGHOV3DUWLWV 1R HV WUDFWD SHU WDQW G¶XQV
SXQWVPtQLPVTXHXQVSRUWDYHXV
QHJRFLHQ
 8QD HVWUDWqJLD G¶REMHFWLXV
UHTXHUHL[ O¶DFFLy GLUHFWD SHU D
SRGHU LPSRVDUVH (Q OD QRVWUD
qSRFD QR REVWDQW DL[z OD VHYD
FXOPLQDFLy QR SRW SHQVDUVH
VRWDHOPRGHOGHODYDJDJHQHUDO
FOjVVLFD
'¶XQD EDQGD OD IjEULFD KD SHUGXW WRWD FHQWUDOLWDW SROtWLFD HQ OD
PHVXUDTXHHVGLVVHPLQDYDSHO
WHUULWRUL G¶DOWUD EDQGD HQ HOOD
H[LVWHL[ SRU L HOV VLQGLFDWV KLVWzULFV VDEHQ JHVWLRQDUKR 'H
OD PDWHL[D PDQHUD TXH DPE OD
SUHVD GH SODoD HV YD LQYHQWDU
XQDPDQHUDGHOOXLWDLQHVSHUDGD
ODSUzSLDDFFLyGLUHFWDKDGHVHU
SHQVDGD GH QRX /D WUDQVIRUPDFLy VRFLDO HFRQzPLFD L SROtWLFD TXH KD WLQJXW
OORFHQOHV~OWLPHVGqFDGHV±ODVRFLHWDW
VHQFHUD V¶KD FRQYHUWLW HQ SURGXFWLYD 
MXJDDOQRVWUHIDYRUMDTXHHVWpQODYXOQHUDELOLWDW D WRW HO WHUULWRUL 3HU DTXHVWD

UDy O¶DFFLy GLUHFWD KD GH VHU VREUHWRW
LQWHUUXSFLy GHOV ÀX[RV GH PHUFDGHULHV
HQHUJLD L LQIRUPDFLy TXH WUDYHVVHQ L
RUJDQLW]HQODUHDOLWDW
 (O JHVW UDGLFDO GH SUHQGUH OD SODoD
TXH V¶KD SODVPDW HQ WDQWHV FLXWDWV KD
GH VHJXLU EXLGDQW OHV LQVWLWXFLRQV GH

SRGHU SHUz KD GH SHUOORQJDUVH HQ XQ
EORTXHLJUHDOLHIHFWLXG¶DTXHVWVLVWHPD
G¶RSUHVVLy1RpVXQDFRVDLPSRVVLEOH
6RPQRVDOWUHVPDWHL[RVYLYLQWTXLVRVWHQLPDTXHVWDPjTXLQDLQIHUQDOLFRUUXSWD
HQIXJLGDFDSDHQGDYDQW6LYHULWDEOHPHQWHVWHPLQGLJQDWVKHPGHIHUGHOD

QRVWUD YLGD XQ DFWH GH VDERWDWJH L OODYRUVWRWHVYLQGUjDEDL[7RWHVYLQGUj
DEDL[FRPXQFDVWHOOGHQDLSVLSRWVHU
GHVFREULPXQDSODWMDDOD3RUWDGHO6RO
RD3ODoD&DWDOXQ\D(QFDUDQRVDEHP
TXLQHV VRUSUHVHV SRW RIHULUQRV HO PyQ
TXHHVWHPFRPHQoDQWDFRQVWUXLU

WLFD GHO PRYLPHQW (Q OHV SUz[LPHV VHWPDQHV HOV PLWMDQV SUHWHQGUDQ WDQFDU HO
SURFpVREHUWDPEXQDWRUQDGDµDODQRUPDOLWDW¶8QDYHJDGDPpVODGHPRFUjFLD
GH SDUWLWV VH¶QV SUHVHQWDUj FRP O¶~QLFD
RSFLyOHJtWLPD1RREVWDQWDL[zODUHVWLWXFLyGHOFRPDQGDPHQWpVDYXLPROWPpV
FRPSOLFDGDGHOTXHHVSRJXpVLPDJLQDU
/¶HPSRGHUDPHQWTXHKDWLQJXWOORFHQOHV
SODFHVQRVHUjIjFLOGHUHGXLU(OJHVWV¶KD
WUDGXwWHQPRYLPHQWLDTXHVWpVXQDSRWqQFLDTXHQRVHUjIjFLOGRPLQDU
$PE WRW HO ULVF G¶XQ HVJRWDPHQW SUL-

PHUHQF pV UHDO XQD HVTXHUUD PpV D
O¶HVTXHUUDVDWLVIHWDDPEHOVVHXVUHVXOWDWV SRW D¿UPDUVH FRPSODHQW HQ OD YLD
SDUWLWRFUjWLFDFRQ¿DQWDIUHQDUDODGUHWD
(QOHV[DU[HVGHO¶DFWLYLVPHODSUHYLVLEOH
HVWUDWqJLD GH OD WHQVLy G¶XQD GUHWD HQ
DXJHSRWHVWLPXODULQqUFLHVLGHROzJLTXHV
TXH DERTXLQ DO IUDFjV &RQ¿HP TXH OD
LQWHOOLJqQFLD FROOHFWLYD HQV FRQGXHL[L D
XQOODUJHVWLXGHO¶$XWRQRPLD

El llarg estiu de l’Autonomia
Raimundo Viejo Viñas,
politòleg i activista

(

QOHV~OWLPHVVHWPDQHVXQFDQYLLQHVSHUDW KD VDFVHMDW O¶HVFHQD SROtWLFD
3HUSULPHUDYHJDGDGHVGHODLQVWDXUDFLy
GHOUqJLPODPDTXLQjULDELSDUWLGLVWDHQJUDQDWJHFODXGHOSURMHFWHQHROLEHUDOKD
YLVWFRPHQOHVSODFHVKDVRUJLWXQFLFOH
GHPRELOLW]DFLyDXWzQRPTXHGHPDQDXQ
FDQYLGHVLVWHPD-DUHVVHUjLJXDOGHVSUpVGHO0
4XqpVLTXqQRpVFLFOHGHPRELOLW]DFLRQV
REHUW" ,QLFLDW DPE OHV FRQYRFDWzULHV GH
-RYHQWXWVHQVH)XWXUL'HPRFUjFLD5HDO
-DQRKDHVWDWRUJDQLW]DWGHVGHOHV[DU[HV WUDGLFLRQDOV G¶DFWLYLVWHV HQFDUD TXH
HOVVHFWRUVPHQ\VLGHQWLWDULVLGRFWULQDULV
G¶DTXHVWHV ±HOV PpV DWHQWV DOV FDQYLV
VRFLDOVLDOHVQRYHVIRUPHVGHIHUSROtWLFD±KDJLQHVWDWSUHVHQWVGHVGHOSULPHU
PRPHQW VRYLQW ¿QV L WRW FRP LPSXOVRUV
GHOSURFpV

Juliol de 2011

7DPSRFHVWUDFWDG¶XQDRSHUDFLySUHSDUDGDGHVGHIRVTXHVLQVWjQFLHVFRPKDQ
SUHWqVDOJXQHVYHXVPpVRPHQ\VµFRQVSLUDQRLTXHV¶GHO¶HVTXHUUDPpVH[WUHPD
GRJPjWLFD L LQWR[LFDQW (O FLFOH GHO 0
pVSHUFRQWUDODUXSWXUDFRQVWLWXHQWG¶XQ
FRV VRFLDO TXH ¿QV DUD HVWDYD RUGHQDW
SHO SRGHU VRELUj ±XQ ³SREOH´ DO GLU GH
+REEHV±3HUPLWMjGHODGHVREHGLqQFLD
FLYLOQRREVWDQWDL[zKDFRPHQoDWDHVGHYHQLU³PXOWLWXG´±DOGLUGH6SLQR]D±D
FRQ¿JXUDUVHIRUDGHOFRPDQGDPHQWFRP
XQ SRGHU FRQVWLWXHQW FDSDo GH GHVD¿DU
DOHVHVWUXFWXUHVGHOUqJLPDUWLFXODQWXQ
SURFpV GHPRFUjWLF HQ HO TXDO SDUWLFLSDFLy GHOLEHUDFLy L GHFLVLy WHQHQ OORF HQWUHODSODoDS~EOLFDLHOFHUYHOOYLUWXDOGH
O¶LQWHOOHFWH FROOHFWLX TXH FRQIRUPHQ OHV
[DU[HVVRFLDOV
+L KD XQ GHVSODoDPHQW DO WHUUHQ\ GH
O¶DQWDJRQLVPH/DGLYLVzULDHQOHVSDVVDGHVHOHFFLRQVGHO0QRKDGLVFRUUHJXW
HQWUH HVTXHUUD L GUHWD VLQy HQWUH GLQWUH
LIRUDGHOUqJLPHQWUHXQFRPDQGDPHQW

QHROLEHUDOTXHGHFRQVWLWXHL[ODGHPRFUjFLDOLEHUDOLXQFRVVRFLDOPXOWLWXGLQDULTXH
UHLYLQGLFDHOMRFLOOLPLWDWDJRQtVWLFLGLUHFWHG¶XQDGHPRFUjFLDDEVROXWD
(O FRQVHQV OHJLWLPDGRU GH OD UHSUHVHQWDFLy SROtWLFD TXH HQ HO VHX PRPHQW YD
LQVWLWXLU HO SDUODPHQWDULVPH V¶KD WUHQFDWLQRKRKDIHWSHUO¶HVTXHUUD³PpVD
O¶HVTXHUUD´ SHU OHV VHYHV IDOOLGHV UHIXQGDFLRQVVLQySHUµEDL[¶LRµIRUD¶
(OIUDJPHQWGHFRVVRFLDORUJDQLW]DWHQOD
UHSUHVHQWDFLy FRP HOHFWRUDW G¶HVTXHUUD
QRV¶KDTXHGDWDFDVDDTXHVWDYHJDGD
RFXOWGDUUHUHGHODLPSRWHQWDEVWHQFLyR
HO FRQIRUPLVPH WjFWLF GHO YRW ~WLO 6LQy
TXH OOXQ\ GH FRQVHQWLU VLOHQFLyV L VLOHQFLDWHOQHRWXUQLVPHTXHGXUDQWGqFDGHV
KD LPSRVDW HO ELSDUWLGLVPH LPSHUIHFWH
ODSDUWSURGXFWLYDSUHFjULDLH[FORVDGHO
FRVVRFLDOKDRSWDWSHUSUHQGUHODSODoD
SHU GHQXQFLDU HO GLVSRVLWLX SHQGXODU ELSDUWLGLVWDLPDUFDUO¶DJHQGDSROtWLFDSHUD
O¶~OWLPDQ\GHOHJLVODWXUD
0pVHQOOjGHODSDUWLWRFUjFLDpVODSROt-

* Article extret del núm. 152 de la
revista Diagonal

Contraanuncis
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Avui millor que abans
d’ahir
El fonament de la indignació agita el panorama polític
Carlos Taibo, professor
de la Universitat
$XWzQRPDGH0DGULG

(

OPRYLPHQW0±SDUORHQH[FOXVLYD
GH OD PHYD H[SHULqQFLD PDGULOHQ\D±
KD WLQJXW XQ HFR LQHVSHUDW SHU GLYHUVHV
UDRQVO¶KDELOLWDWGHOVVHXVRUJDQLW]DGRUV
HO VHX GHVLJQL GH IXJLU GH OHV VLJOHV HO
GHVFRQWHQWDPHQW JHQHUDO HO FDRV TXH
%RORQ\DKDDSURIXQGLWHQOHVXQLYHUVLWDWV
O¶RSRUWXQLWDWTXHRIHULHQXQHVWULVWHVHOHFFLRQVO¶HFRGHODUHYROWDjUDE±MXQWDPHQW
DPEO¶HVGHYLQJXWD*UqFLD3RUWXJDOL,VOjQGLD±LHQVXPDHOWUHEDOOG¶DQ\VGHOV
PRYLPHQWVVRFLDOVFUtWLFV
$JUHJRXQDFRVDzEYLDHOIHWTXHHQHO
VHXHVWDGLLQLFLDOODLQLFLDWLYDTXHYDFREUDUFRVHOGHPDLJGHKDJXpV
VXSHUDWWRWHVOHVH[SHFWDWLYHVYDDWUHXUH
FDSDHOOLPPHGLDWDPHQWDPROWHVSHUVRQHV
(OTXHYDVRUWLUGHOHVPDQLIHVWDFLRQV
GHOGHPDLJYDVHUG¶DOWUDEDQGDXQD
UDUHVD HQ OHV ¿OHV GHO PRYLPHQW QDL[HQWLDOPHQ\VHQHOSULPHUPRPHQWHOV
DGXOWVIDOWDYHQFRPIDOWDYHQWDPEpSHU
FHUWHOVDGROHVFHQWV*HQHUDFLRQDOPHQW
FRQVWUHQ\LW DPE HVFDVVD SUHVqQFLD
REUHUDLPpVDYLDWLQWHUFODVVLVWDPDQFDYDGHIRUPDRUJXOORVDGHOtGHUVXQDFRVD
TXHQRYDGHL[DUGHSRVDUGHOVQHUYLVD
XQV PLWMDQV G¶LQFRPXQLFDFLy GH VHPSUH
REVHVVLRQDWV DPE SRVDUOL FDUD D OHV
FRVHV
 6REUH XQ IRQDPHQW VzOLG ±HO GH OD
LQGLJQDFLy± HO PRYLPHQW WHQLD GXHV
jQLPHV6LODSULPHUDO¶DSRUWDYHQDFWLYLVWHV GHOV PRYLPHQWV VRFLDOV FUtWLFV TXH

FRQWHVWHQDFWLYDPHQWHOFDSLWDOLVPHLEp
SRGHPGHVFULXUHSHUODVHYDYRFDFLyDVVHPEOHjULDFRPOOLEHUWDULVHQODVHJRQD
V¶KDQLQVWDOODWMRYHVTXHLQ¿QLWDPHQWFDEUHMDWVLXQSXQWLQJHQXVLPHULWRFUjWLFV
SRVWXOHQXQDUHIRUPDPpVRPHQ\VUDGLFDOGHOVLVWHPDLPRVWUHQXQIUDQFLQWHUqV
SHUOHVHOHFFLRQVLOHVVHYHVWUDPHV
6HQWFHUWTXHDTXHVWHVGXHVjQLPHVQR
KDQGHL[DWGHYLYL¿FDUVHP~WXDPHQWHO
VHXpVDVVHQ\DODUTXHHQFDUDTXHHQHO
PRPHQW LQLFLDO O¶KHJHPRQLD YD FRUUHVSRQGUHDODSULPHUDDPEHOSDVGHOVGLHV
HVYDIHUYDOHUXQSHVFUHL[HQWGHODVHJRQDSHUYHQWXUDIDFLOLWDWSHUODSUHVVLy
TXHYDQH[HUFLUOHVDXWRULWDWVSROtWLTXHV
MXGLFLDOVLSROLFLDOV/HVFRVHVFRPIRVVLQ
LHQFDUDTXHO¶HVFHQDULQRHUDSDUDGLVtDF
VHJXLD VHQW FODUDPHQW SUHIHULEOH D OD
PLVqULDTXHKHPSDOSDWGXUDQWGHFHQQLV
%DVWDYDDPEIHUXQDXOODGDDTXDOVHYRO
GH OHV DVVHPEOHHV GH OD 3RUWD GHO 6RO
SHUDYHXUHTXHHQVHQGLQVjYHPHQXQ
PyQQRX
6LDOJ~HVSUHJXQWDSHUTXqHOPRYLPHQW KD SURYRFDW WDQW WHPRU UHVSRQGUp
TXHHQFDUDTXHUHIHUHQWDDL[zKDJLQSRJXWLQÀXLUHOFUHL[HPHQWLQHVSHUDWGHOHV
SURWHVWHVLODSHWMDGDHPRFLRQDOGHULYDGD
GHODUHYROWDjUDEHOUHDOPHQWLPSRUWDQW
HUDDOWUDFRVDFRQQHFWDYDGHPDQHUDHVSRQWjQLDDPEPROWHVGHOHVSHUFHSFLRQV
SRSXODUVVREUHODFULVLLODVHYDUHVROXFLy
XQD FRVD SRF FRP~ ±DGPHWHPOR± HQ
OHV LQLFLDWLYHV GHOV QRVWUHV PRYLPHQWV
VRFLDOV
 2EOLGHP DUD OD UHDFFLy GH OD FDYHUQD8QDVLPSOHXOODGDDOHVSRUWDGHVGH
/D *DFHWD /D 5D]yQ$%& L (O 0XQGR
LOOXVWUDDODSHUIHFFLyHOTXHWHQLPHQWUH
PDQV 0¶LQWHUHVVD SDUDU HVPHQW D XQD

FRVD PpV GHOLFDGD SHU PHQ\V HYLGHQW
TXHUHWUDWDUpGHODPjG¶XQDJORVVDGHO
TXHKDQHVFULWHOVWRGzOHJVGHOVGLDULV(O
3DtVL3~EOLFR'HVSUpVG¶KDYHUGHIHQVDW
GH VHPSUH OD LQIjPLD GH OHV SROtWLTXHV
GHO 362( DO FRUUDO GHO TXDO WRUQDUDQ
UjSLGDPHQW HOV SULPHUV HOV G¶(O 3DtV
KDQPRVWUDWODVHYDIUDQFDVLPSDWLDSHU
DTXHVWVMRYHVPDUJLQDWV3HUGDUUHUHQR
HV PRX FODU FDS UHÀH[Ly VHULRVD VREUH
O¶H[SORWDFLyHOFDSLWDOLVPHODUHSUHVVLyR
ODFRQGLFLyGHOPLWMjHQHOTXDOHVFULXHQ
(OGHOVWRGzOHJVGH3~EOLFRHQFDUDTXH
DOJXQD FRVD Wp D YHXUH DPE O¶DQWHULRU

GLVFRUUH SHU XQ DOWUH FDQDO GHVSUpV GH
PRVWUDU GH QRX OD VHYD VLPSDWLD SHOV
LQGLJQDWV HOV FRQYLGHQ D PRVWUDUVH
HTXjQLPHVLPRGHUDWVVXEUDWOOHQHOYLJRU
GHOVGHXUHVFtYLFVLPRVWUHQXQDWjYLFWHUURU±PDLKDQWUHSLWMDWFODUXQPRYLPHQW
VRFLDO±GDYDQWHVSRQWDQHwWDWVUDGLFDOLWDWV
LHVPHQWVDJUHVGHODPLVqULDTXHHVFDPSHQHOVQRVWUHVVLQGLFDWVPDMRULWDULV
(Q UHDOLWDW KL KD XQ HOHPHQW SDUWLFLSDQW
PpVHOTXHFRQJUHJDDODVRFLDOGHPRFUjFLDLOOXVWUDGDTXHDItDOVVLQGLFDWVHVPHQWDWVGHVSUpVGHTXHGDUHQIRUDGHMRFHO
GHPDLJKDUHFXSHUDWHOWHUUHQ\SHUGXWL

V¶DWULEXHL[DUDXQDXGDoSURWDJRQLVPH1R
Wp SUREOHPHV DL[z Vt SHU D VLWXDUVH VL
HOVOOLEHUWDULVHVWDQPDVVDOOXQ\HOVMRYHV
LQGLJQDWVHQFDUDTXHXQDPLTXHWDQDwIV
FRQ¿JXUHQXQDXGLWRULLQWHUHVVDQW
 4Xq VDEHP GHO IXWXU" 5HV (QFDUD
TXH HOV HVFqSWLFV SUHGRPLQHQ Ep VHUj
TXHVXEUDWOOHPTXHHOGHPDLJQRGRQDYHQXQGXURSHUOHVPRELOLW]DFLRQVTXH
V¶DQXQFLDYHQ4XHKRDQHPDWHQLUGLItFLO
DO¶KRUDG¶DPSOLDUODPRELOLW]DFLyLSDVVDU
DOVIHWVpVHYLGHQW*DLUHEpWDQWFRPTXH
V¶REUHXQHVFHQDULQRXFODUDPHQWPLOORU
TXHHOG¶DEDQVG¶DKLU

GHOVSROtWLFV/¶HVWUHW¿OWUHGHODGHPRFUjFLD GH SDUWLWV LPSHGHL[ OD SDUWLFLSDFLy
3HUDL[zpVKRUDG¶HQJHJDUODLPDJLQDFLy
L EXVFDU QRYHV IRUPHV G¶DUWLFXODFLy TXH
UHLQYHQWHQODFRPXQLWDWSROtWLFDSRVDQWD
SURYD OD QRVWUD LQWHOOLJqQFLD FROOHFWLYD
/HV[DU[HVG¶LQWHUQHWHVWDQHQDL[zHOOHV
FRQIRUPHQHOQRXHVSDLSROtWLFYLUWXDO
1HFHVVLWHPPpVDVVHPEOHHVSRSXODUVL

FLXWDGDQHVWUREDGHVREHUWHVSUHVDGHOD
SDUDXOD S~EOLFD LQVWLWXFLRQV TXH YLJLOLQ L
FRQWUROLQ DOV SDUWLWV« eVHO QRVWUH IXWXU
pVHOQRVWUHPRPHQW

Noves formes de fer política
Universidad Nómada

/

DLUUXSFLyGHOHVDFDPSDGHVPRVWUDHO
WUHEDOOLQYLVLELOLW]DWGHQRXVFROOHFWLXV
VRFLDOV3HUzOOXQ\GHFRQVROLGDUORVHOV
H[LJHL[WRUQDUDUHLQYHQWDUVH
eV YHULWDW TXH HVWHP LQGLJQDWV L LQGLJQDGHV 3HUz QR QRPpV 6L QRPpV IRV
LQGLJQDFLy HO TXH HQV YD DMXQWDU HQ HOV
FDUUHUVLSODFHVGHOHVQRVWUHVFLXWDWVWDO
YHJDGDHOPRYLPHQWWLQGULDSRFDOq3DVVDWHOPRPHQWGHO¶DUUDYDWDPHQWKDXUtHP
WRUQDWDOHVQRVWUHVFDVHV1RpVDL[zHO
TXHHVWjSDVVDQW'HVSUpVGHOHVPDQLIHVWDFLRQVJUXSVPpVRPHQ\VJUDQVKDQ
DFDPSDW HQ OHV SODFHV L GHVSUpV GHOV
GHVDOORWMDPHQWVKLYDQWRUQDUXQDYHJDGDLXQDDOWUD
$L[z PRVWUD XQD YROXQWDW GH IHUVH HVFROWDU TXH YD PpV HQOOj GH OD PHUD LQGLJQDFLy XQD YROXQWDW TXH HVWj REULQW
QRYHV YLHV SHU D IHU SROtWLFD D SDUWLU GH
OD LGHD TXH ³OD SROtWLFD´ QR pV QRPpV QL
SULQFLSDOPHQW O¶R¿FL ±HO ³QHJRFL´± GH OD
PDODQRPHQDGDFODVVHSROtWLFDVLQyTXH
SROtWLFDpVO¶~QLFDIRUPDTXHWHQLPGHUHVROGUHHOVSUREOHPHVFROOHFWLYDPHQW/D
FDSWXUDGHODSROtWLFDSHUDTXHVWHVFDSHV
SURIHVVLRQDOV TXH KDQ IHW G¶HOOD OD VHYD
RFXSDFLyH[FOXVLYDUHGXLQWDOVHXJXVWOD
UHSUHVHQWDWLYLWDWLH[HUFLQWODHQFRQWUDGH
JUDQSDUWGHODSREODFLyHQVWUHXGHOHV
PDQVXQHVHLQHVVHQVHOHVTXDOVHVWHP
DERFDWVDODFRPSHWqQFLDVDOYDWJHHQWUH
XQVLDOWUHVLDODJXHUUDHQWUHSREUHV
26

/D VLWXDFLy DFWXDO GH FULVL DJXGD KD IHW HVFODWDU
DTXHVW PRGHO GH SROtWLFD
+DPRVWUDWDOHVFODUHVTXH
HOVSROtWLFVDFWXDOVXWLOLW]HQ
ODOHJLWLPLWDWTXHHOVGRQHQ
OHVXUQHVSHUDWRUQDUDOD
FLXWDGDQLD FDGD YHJDGD
PpV LPSRWHQW HQIURQW GH
OHVGHPDQGHVLH[LJqQFLHV
G¶XQD FODVVH FDSLWDOLVWD
JOREDODODTXDOQRYROHQR
QRVDEHQGRPLQDUPHQWUH
OHVHOLWVSROtWLTXHVLHFRQzPLTXHV SURGXHL[HQ PLVqULD D JUDQ HVFDOD QLYHOOV
G¶H[SORWDFLy LQWROHUDEOHV
L FULVLV HFROzJLTXHV TXH
DPHQDFHQ OD VXSHUYLYqQFLD
1LQJ~ GLX TXH OHV FRVHV
VLJXLQ IjFLOV (O TXH GLHP
pV TXH QHFHVVLWHP OHV
HLQHV GH OD SROtWLFD G¶XQD
QRYD SROtWLFD TXH VDFVHJL
ODLPSRWqQFLDLODGHELOLWDW
(OV PRYLPHQWV SDUFLDOV
TXH HVWDQ VRUJLQW HQV GRQHQ DOJXQD
SLVWD7RWVHOOVGHVG¶$IHFWDWVSHUOD+LSRWHFD D 'HPRFUjFLD 5HDO -D SDVVDQW
SHU -RYHQWXW VHQVH )XWXU OHV 2¿FLQHV
GH'UHWV6RFLDOVHOVFHQWUHVVRFLDOVOHV
DVVHPEOHHVGHGHVRFXSDWVLWDQWVDOWUHV
PRVWUHQ XQD HQRUPH FDSDFLWDW SHU D
RSRVDUVHDOHVPHVXUHVLPSRVDGHVGHV
GHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVDPEOD

¿QDOLWDWGHFRQVWUXLUDOWHUQDWLYHVSDUFLDOVL
SHUDGHVEDUDWDUOHVPHVXUHVGHSULYDWLW]DFLyLG¶HPSREULPHQW
7HQLP DTXt XQD HVTXHUUD VRFLDO TXH
QR FRLQFLGHL[ DPE ³O¶HVTXHUUD´ SROtWLFD
$TXHVWDKDHVWDWDEVRUELGDSHUOHVHOLWV
HFRQzPLTXHV ¿QV DO SXQW TXH pV GLItFLO
GLVWLQJLU HQWUH OHV UHFRPDQDFLRQV GHOV
JUDQVJUXSVHPSUHVDULDOVLOHVGHFLVLRQV

* Universidad Nómada, laboratori
GH QRYHV SUjFWLTXHV SROtWLTXHV
anticapitalista, antiracista, decolonial i feminista
Juliol de 2011
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La privatització del
FRQÀLFWHVRFLDO
La complicitat de la intervenció social en les retòriques del Sistema
Paco Roda

(

OFLFOHHFRQzPLFKDWUHWDODSDOHVWUD
XQGLVFXUVVXEMHFWLXHQHOFDPSGHOD
LQWHUYHQFLyVRFLDOTXHRPHWOHVFDXVHV
GHODFULVLVRFLDO/DFULVLKDFRQVWUXwWXQ
QRX VXEMHFWH VRFLDO TXH V¶DXWRLQFXOSD
GH OD VHYD VLWXDFLy SHUVRQDO L VRFLDO
$YXL OD YXOQHUDELOLWDW L OD SREUHVD HV
YLXHQ L FRQFHEHQ FRP DVSHFWHV SDUWLFXODUVIUXLWGHODQHJOLJqQFLDSHUVRQDO
1RYHV IRUPHV SROtWLTXHV L OzJLTXHV
HVWDQVHQWLQWURGXwGHVHQODJHVWLyVRFLDO DTXHVW HVSDL HQ HO TXDO FRQÀXHL[
O¶DWXU OD SUHFDULHWDW O¶H[FOXVLy VRFLDO
R OD SREUHVD GH OD FLXWDGDQLD /D FULVL
HFRQzPLFDQRVRODPHQWHVWjLQÀXLQWHQ
ODPDQHUDGHQRPHQDUHOVSUREOHPHVL
GH SHQVDUORV WDPEp HVWj UHIRUPXODQW
HOVGLVFXUVRVGHOSRGHUOHVLGHHV±LPPXWDEOHV± UHVSHFWH D OD SUzSLD FULVL L
GHWHUPLQDQW OHV SROtWLTXHV VRFLDOV DL[t
FRP OHV LQWHUYHQFLRQV GHOV SURIHVVLRQDOVVRFLDOV
3HUz D PpV OD FULVL HVWj FRQVWUXLQW
XQ QRX VXEMHFWH VRFLDO SHUIHFWDPHQW
DGDSWDW D DTXHVWD QRYD VLWXDFLy 8Q
VXEMHFWHTXHDPpVGHSDWLUXQDJUHX
FULVL G¶LQGLYLGXDOLWDW DUD V¶DXWRLQFXOSD
GH OD VHYD VLWXDFLy SHUVRQDO L VRFLDO
6¶LPPRODGDYDQWHOVHXSURSLLQIRUWXQL
$UDDTXHVWVXEMHFWHDPEHOGHOD
SREODFLyHVSDQ\RODHQVLWXDFLyGHSUHFDULHWDWLDOWDLQWHULQLWDWVRFLDOWpXQDQRFLyGHVLPDWHL[LGHODVHYDH[SHULqQFLD
YLWDOPRUDOPHQWUHSURW[DEOH
2EVHUYL¶VDO¶DWXUDWRDOFOLHQWGHOVVHUYHLV VRFLDOV TXH DFXGHL[ D DTXHVWV
SHU D VROOLFLWDU XQ VXEVLGL R SUHVWDFLy
HFRQzPLFD 1R QRPpV HYLGHQFLD XQD
VLWXDFLyGHSUHFDULHWDWRH[FOXVLyVRFLDO
FRQVHTqQFLD G¶XQD HVWUXFWXUD VRFLDO
GHVLJXDO TXH UDUDPHQW pV LGHQWL¿FDGD
SHOV SURIHVVLRQDOV TXH O¶DWHQHQ VLQy
TXHLQFRUSRUDDPpVXQMXGLFLPRUDOVREUHVLPDWHL[LDL[tpVDYDOXDW

Lluita de classes
horitzontal
/D FULVL KD DJXGLW]DW OD LQGLYLGXDOLW]DFLy
GHOHVFRQGXFWHVSHUVRQDOVLVRFLDOV+D
GHVSODoDWODOOXLWDGHFODVVHVYHUWLFDOFDS

D XQD OOXLWD HQWUH SREUHV
GH FDUjFWHU KRULW]RQWDO
$TXHVWGHODSREODFLy
GHVDMXVWDGDRHQGHXWDGD
R HQ OD SUHFDULHWDW FHUFD
FXOSDEOHV HQ OD VHYD SUzSLD FODVVH LQGLYLGXDOLW]DQW
XQ FRQÀLFWH VRFLDO JHQHUDQW ERFV H[SLDWRULV HQ
HOV VHXV SURSLV FRQWH[WRV
UHODFLRQDOVLSURGXFWLXV
, DL[z HQ SDUW Wp D YHXUH DPE HO FRQFHSWH GHQRPLQDW ³JRYHUQ GH OHV
YROXQWDWV´ TXH YLQGULD D
VHUXQDFRVDDL[tFRPOHV
SUjFWLTXHV L HOV GLVFXUVRV
FHQWUDWV HQ HO FRQWURO GH
OHV FRQGXFWHV L HOV SHQVDPHQWV GH OD JHQW DPE
O¶REMHFWH
G¶DFRQVHJXLU
TXH OD SUzSLD RFXSDFLy L
OD SUzSLD PDQHUD G¶HVWDU
HQ HO PyQ L HQIURQWDU OD
UHDOLWDWSHUGXUDTXHVLJXL
UHIRUFLHOSRGHUGHO¶(VWDWL
O¶H[LPHL[L GH WRWD UHVSRQVDELOLWDW MXVWL¿FDQW O¶RUGUH
QDWXUDOGHOHVFRVHV
3HUTXq DYXL OD YXOQHUDELOLWDW L OD SREUHVD HV YLXHQ
L FRQFHEHQ FRP DVSHFWHV
SDUWLFXODUV IUXLW GH OD QHJOLJqQFLD SHUVRQDO L GH OD
IDOWDGHSUHYLVLyPROWOOLJDGD D OD YROXQWDW SHUVRQDO
YROXQWDW TXH pV DYDOXDGD
SHU 6HUYHLV G¶2FXSDFLy
L 6HUYHLV 6RFLDOV FRP
HOHPHQW GH FDQYL SHU
D O¶DFFpV D SUHVWDFLRQV
HFRQzPLTXHV

Termes morals
(QDTXHVWQRXFRQWH[WODTHVWLyGHOULVF
RGHODYXOQHUDELOLWDWVRFLDOHVSODQWHJHQ
PpVHQWHUPHVPRUDOVLSDUWLFXODUVTXH
SROtWLFV R VRFLDOV 3HU DTXHVW PRWLX OHV
QRYHVSROtWLTXHVVRFLDOVLOHVDFWXDFLRQV
HQ PDWqULD G¶LQWHUYHQFLy VRFLDO GHVSOHJDGHV SHO VLVWHPD GHOV VHUYHLV VRFLDOV
DUUHPHWHQHQODVHYDYHUVLyPpVSRSXOLVWDFRQWUDODGHSHQGqQFLDLLQVWLWXFLRQDOLW]DFLyGHO¶(VWDW6RFLDOGHO%HQHVWDU
FRP VL G¶XQD QRYD SDWRORJLD PRUDO HV

WUDFWpV6¶LQVLVWHL[ GHV GH OHV DJqQFLHV
G¶RFXSDFLy L VHUYHLV VRFLDOV HVSHFLDOPHQW HQ OD PRWLYDFLy FRP HVWUDWqJLD
SHUVRQDO SHU D DIURQWDU OD YXOQHUDELOLWDW
L V¶LQVLVWHL[ HQ OD JHVWLy GH OHV SUzSLHV
KDELOLWDWV L HQ OD PLOORUD GH OHV SUzSLHV
FRPSHWqQFLHV FRP HOHPHQW GLQDPLW]DGRUG¶XQFDQYLGHUXPEYLWDO
6¶LQVWDDOVVXEMHFWHVDVHUDXWzQRPVHQ
XQPHUFDWTXHHVUHJHL[SHUOOHLVDOLHQHV
DOVSURSLVLQGLYLGXVLDOFRQWUROGHODVHYD
SUzSLD YROXQWDW GH FDQYL (V EDQGHJHQ
DL[tHQHOGLVFXUVGHODLQWHUYHQFLyVRFLDO OHV UHVSRQVDELOLWDWV GH O¶(VWDW OD
LQÀXqQFLD GH OHV HVWUXFWXUHV OHV UHVSRQVDELOLWDWVGHOHVHPSUHVHVLOHVFRQ-

WUDGLFFLRQV L UHODFLRQV DVLPqWULTXHV GHO
PHUFDW
6¶REOLGDHQGH¿QLWLYDHOUDGLFDOLQHFHVVDULGLVFXUVSROtWLFDTXHVWTXHLQYLVLELOLW]DOHVDFWXDOVFRQWUDGLFFLRQVLLQMXVWtFLHV
GHOSRVWFDSLWDOLVPHPRGHUQLTXHV¶KDQ
LQVWDXUDW FRP LQDSHOODEOHV H[LJqQFLHV
GHODQDWXUDOHVD
eV DL[t FRP OD LQWHUYHQFLy VRFLDO H[HUFLWDGD SHU OHV SURIHVVLRQV VRFLDOV HVWj
VXFXPELQWTXDQQRSDUWLFLSDQWG¶DTXHVWD
HVWUDWqJLDQHROLEHUDOG¶LQFHQWLYDFLyGHOD
LQGLYLGXDOLWDWLQDWXUDOLW]DFLyGHODSUzSLD
DGYHUVLWDW SHUVRQDO R VRFLDO G¶DTXHVWD
PDQLREUD GLVFXUVLYD HQ OD TXDO SURFHVVRV GH GHVDUUHODPHQW DWXU SHUOORQJDW L

YXOQHUDELOLWDW GH FDUjFWHU IRQDPHQWDOPHQW HFRQzPLF HV QRUPDOLW]HQ L SVLFRORJLW]HQGHPDQHUDQDWXUDOLQWURGXLQWHQ
HOVPDWHL[RVOOHLVGHFDUjFWHULQDOWHUDEOH
eV QHFHVVjULD SHU WDQW XQD UHGH¿QLFLy
GHOWUHEDOOSVLFRVRFLDO$L[zLPSOLFDXQD
QHFHVVjULD UHIRUPXODFLy GHO FRQFHSWH
GHFLXWDGDQLDHQO¶DFWXDOLWDWFRQFHEXGD
FRP XQ HVWDWXV TXH KD GH VHU JXDQ\DW D SROV PpV TXH XQ GUHW LQDOLHQDEOH GH O¶(VWDW HPDQFLSDGRU JHQHUDGRU
G¶RSRUWXQLWDWVLJXDOLWjULHV
* Paco Roda és professor de Treball Social de la Universitat Pública de Navarra

Aquests desbordaments i aquestes creativitats
Tomás R. Villasante

/

DUHDOLWDWGHPDLJHQVKDRIHUWWUHVµHVSDQ\HV¶GLIHUHQWV
8QDTXHFUHXKDYHUUHVVXVFLWDWODGHOD
µGHUHFKRQD¶DPEHOVVHXVPLWMDQVGH79
SUHPVD33HWFTXHVHQWHQTXHPDQDUDQPpV1XPqULFDPHQWQRVyQPpVG¶XQ
WHUoGHODSREODFLyGHOSDtVL¿QVLWRWHQ
GLYHUVRVOORFVKDQEDL[DWHOHFWRUDOPHQW
/¶DOWUHWHUoHOHFWRUDOV¶KDGHVSORPDWDPE
HO362(L,8±TXHWRWMXVWKDUHFROOLWXQD
SHWLWDSDUWGHO³QRHQVIDOOLV´D=3±LDPE
HOV VLQGLFDWV TXH VLJQHQ HO TXH VLJXL
$TXHVWWHUoGRQDODFXOSDDODFULVL¿QDQFHUDLJDLUHEpWRWHOOQRYHXDOWUHVSRVVLELOLWDWVG¶DFFLyTXHOHVHOHFWRUDOV
3HUz HVWj O¶DOWUH WHUo GH GHVHQFDQWDWV R

Juliol de 2011

G¶LQGLJQDWVTXHKDIHWHPHUJqQFLDWDQWHQ
OHVYRWDFLRQVFRPHQOHVSODFHV(VYHX
HQOHVDEVWHQFLRQVYRWVQXOVLHQEODQF
L HQ HO YRW D IDYRU G¶DOJXQHV IRUPDFLRQV
XQLWjULHVUDGLFDOV7pXQDH[SOLFDFLySRVVLEOHSHUOHVPRELOLW]DFLRQVTXHHVYHQLHQ
VXFFHLQW¿QVTXHMDKDQVDOWDWGHOHVSODFHVDOVPLWMDQVREHUWDPHQWFRQYHUWLQWVH
HQ IDFWRU SROtWLF1R FRQYp HQJDQ\DUVH
VREUH OHV SRVVLELOLWDWV GH WUDQVIRUPDFLy
GH OD VRFLHWDW (VWHP PROW PLOORU TXH
DEDQVGHPDLJSHUzO¶RQDPRELOLW]DGRUD
HQFDUDKDG¶RUJDQLW]DUVHLGRQDUEDWDOOHV
FRQFUHWHVLGHIRQVSHUTXqHVPRELOLW]LOD
PDMRULDGHODVRFLHWDW
(O ER pV HO TXH MD DQHP DSUHQHQW
FROOHFWLYDPHQW TXH HO FDPt QR pV SULRULWjULDPHQW HOHFWRUDO ±DOPHQ\V PHQWUH OD
OOHL VLJXL ELSDUWLGLVPH LPSHUIHFWH± TXH
pVPLOORUQRFRQYRFDUDPEVLJOHVLDPEOL-

GHUVTXHODLQGLJQDFLyV¶LPSRVDVREUHOHV
GLVFXVVLRQV GH SURJUDPHV ±VRFLDOGHPzFUDWHVGHFUHL[HPHQWHWF±LSHUVREUHGH
OHVLGHRORJLHVODJHQWUHFODPDVHUHVFROWDGD³GHVGHEDL[´VHQVHTXHOLGRQLQOD
[HUUDGDVREUHWDORTXDOWHRULD
4XL RSWLQ SHU WUDFWDU GH UHQGLELOLW]DU GH
IRUPD HOHFWRUDO DTXHVW GHVFRQWHQWDPHQW
HQFODXGHSDUWLWVHPEODTXHQRKDQHQWqV
UHV7UHWTXHHVFUHpVXQDRSFLyXQLWjULD
QRSDUWLGLVWDSHUDFDQYLDUODOOHLHOHFWRUDO
LSHUDDOJXQREMHFWLXFRQFUHW±XQUHIHUqQGXP FRQWUD OHV UHWDOODGHV± QR VHPEOD
TXHHOFDPtHOHFWRUDOWLQJXLPROWDVSHFWH
GHFDQYLDU
(OFDPSGHOTXHV¶HVWjIDUJDQWHVWjPpVD
GHVERUGDUDOVPRYLPHQWVVRFLDOVWUDGLFLRQDOV±VLQGLFDWVDVVRFLDFLRQVHWF±SHUD
OODQoDUVH D XQD DFFLy SROtWLFD XQLWjULD L
DPEQRYHVIRUPHVRUJDQLW]DWLYHV'RQFV

¿QVLWRWODERQDLGHDIRUoDGH'HPRFUjFLD5HDO-DWDPEpKDHVWDWGHVERUGDGD
3RWVHUV¶HVWjFRQVWUXLQW'HPRFUjFLD5HDO
GHVGHEDL[GRQDQWPpVSHVDODIRUPD
G¶DVVHPEOHHVFRPLVVLRQVLJUXSVGHWUHEDOOGHVFHQWUDOLW]DWVLDPESURFHGLPHQWV
SDUWLFLSDWLXVGHSXMDGDLEDL[DGDGHODLQIRUPDFLyFRQVWDQWV
(OVµJUXSVPRWRUV¶TXHMDHVYHQLHQPRYHQW
DUDKDQWLQJXWO¶RFDVLyG¶DXWRRUJDQLW]DUVH
HQ[DU[HVG¶DVVHPEOHHV(VWHPVHQWGHVERUGDWVLHVWHPDSUHQHQWeVXQERQLQGLFDGRUGHODFUHDWLYLWDWVRFLDOG¶DTXHVWHV
H[SHULqQFLHVLGHOOOXQ\TXHSRGHQDUULEDU
(QFDUD TXHGHQ UHSWHV GRQFV OHV PRELOLW]DFLRQV HVWDQ QRPpV FRPHQoDQW L HO
SRGHUVRFLDOHQFDUDKDGHTXDOODUDPEOD
VHYDDXWRRUJDQLW]DFLy
+LKDGXHVSUHJXQWHVFODXV'¶XQDEDQGD
OHVDFFLRQVTXHHVSURPRXUDQLTXHVLP-

EzOLFDPHQW GHVERUGDUDQ DO VHX WRUQ D OD
SUHVD GH OHV SODFHV (Q OHV DVVHPEOHHV
V¶KDXULHQ G¶HVWDU GLVFXWLQW LQLFLDWLYHV TXH
PRVWULQ TXL VyQ HOV HQHPLFV L TXq pV HO
SULPHUTXHHQVLQGLJQD1RVRODPHQWXQ
SURJUDPD GH SXQWV UHLYLQGLFDWLXV VLQy
FRPFULGDUDOVGRVWHUoRVGHODSREODFLy
SHUDPRVWUDUODLQGLJQDFLyJHQHUDO,SHU
DDL[zO¶DOWUDSUHJXQWDpVFRPFRRUGLQDU
VHWRWHVOHVFLXWDWVGHIRUPDjJLOSHUDOD
SUHVDGHOHVSULQFLSDOVGHFLVLRQV/HVQRYHV IRUPHV GH FLEHUGHPRFUjFLD KDXULHQ
GHSRGHUFRPELQDUOHVDVVHPEOHHVFDUD
DFDUDLODFRRUGLQDFLyVHQVHFDSVHQWUH
ORFDOLWDWV

* Tomás R. Villasante, activista i
professor de la UCM, extret del
núm. 152 de la revista Diagonal
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La vaga general,
ni objectiu ni solució
¬QJHO%RVTXHGD¿OLDW
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/

¶HYROXFLy GH OHV FRVHV JDLUHEp VHPSUHIDTXHHOTXHVtYDVHUYLUWHPSV
HQUHUH DYXL VLJXL LQ~WLO R ¿QV L WRW FRQWUDSURGXHQW
$XQHPSUHVDULDH[FHSFLyGHOVQHJRFLVGHPLGDIDPLOLDUXQGLDGHYDJDQR
OL FDXVD PDMRU SHUMXGLFL MD TXH WDQW OD
IDEULFDFLyFRPODYHQGDGHOVSURGXFWHV
EpSRWVHUDYDQoDGDRUHWDUGDGDXQGLD
)LQV L WRW D OHV IjEULTXHV G¶DXWRPzELOV
SHU H[HPSOH HOV YD Ep HQ PROWV PRPHQWVSHUTXqpVXQGLDPHQ\VG¶HVWRF
$L[z Vt D WRWV HQV GHVFRPSWHQ XQ GLD
GH VRX VL H[HUFLP HO QRVWUH GUHW D VHFXQGDUODYDJD
(Q EDQFD HQFDUD TXH DFRQVHJXtVVLP
WDQFDU DO S~EOLF GXUDQW  KRUHV WRWHV
OHV VHYHV R¿FLQHV D SHQHV OL DIHFWDULD
MD TXH QR Wp HO VHX QHJRFL YLWDO QL HQ
DTXHVWV GHVSDW[RV QL HQ DTXHVW FXUW
SHUtRGH GH WHPSV /HV DVVHJXUDQFHV
ODTXtPLFDHOVFLPHQWVHOPHWDOO«QL
OHV HPSUHVHV GH WUDQVSRUW V¶HQIRQVHQ
SHUXQGLDGHYDJDHQFDUDTXHODVHYD
UHSHUFXVVLyHQODUHVWDGHODSREODFLypV
PROWPpVJUDQ«SHUzQRHQOHVKRUHV
SXQWDTXHSHUDL[zMDYDQLQYHQWDUHOV

VHUYHLVPtQLPVLPSRVWRVRSDFWDWV
7DPSRFODFRQVFLHQFLDFLyGHOHVSHUVRQHV V¶DFRQVHJXHL[ DPE XQ VRO GLD GH
YDJD L PHQ\V VL HOV PLWMDQV GH FRPXQLFDFLy UHSHWHL[HQ LQVLVWHQWPHQW TXH
O¶LPSRUWDQWpVTXHV¶KDUHVSHFWDWHOGUHW
DWUHEDOODUGHOVTXLQRKDQYROJXWVXPDU
VHDODSURWHVWD,TXHHOVSLTXHWVKDQGH
VHURKDQHVWDWERQVQRLVLTXHDL[zHV
SRGLDHVSHUDUSHUTXqDL[zpVH[SUHVVLy
GH GHPRFUjFLD IHU XQD YDJD JHQHUDO L
TXHQRSDVVLUHV$L[zHQVGLXHQWRWVHOV
PLWMDQV
(V QHFHVVLWD PpV WHPSV L G¶HVFHQDULV
QRXV SHU WULRPIDU FRQWUD DTXHVW ERPEDUGHLJ L FUHDU FRQVFLqQFLD L FDXVDU
GDQ\8QSHUtRGHGHGRVRWUHVPHVRV
G¶DFFLRQV SXQWXDOV VLPEzOLTXHV PHGLjWLTXHVFRKHUHQWVHQHOVHXFRQMXQW
8QFDPtGHSUjFWLTXHV¿QVDUULEDUDOD
FRPSOHWD YDJD JHQHUDO 3HUTXq DYXL
OD YDJD JHQHUDO MD QR OD FRQIRUPHQ R
OD KDXULHQ GH FRQIRUPDU QRPpV HOV
REUHUVODIDQHOVDWXUDWVHOVPRYLPHQWV
VRFLDOVHOVLQWHUQDXWHVHOVSHULRGLVWHV
GLJLWDOVHOVKDFNHUV
&RPSDUWHL[R G¶DOWUD EDQGD OD QHFHVVLWDW GH PRPHQWV HVWHODUV PRPHQWV
TXHVyQPpVIRFG¶DUWL¿FLTXHHIHFWLYLWDW
3HUzSHUPpVTXHDSODXGLPDXQPDJ
TXHIDGHVDSDUqL[HUHOQRVWUHUHOORWJHR

GUHWVLHTXLGDGHV
'HV GH OD VHYD FRQVWLWXFLy D ¿QDOV
GHO ;,; TXDQ YD KDYHU G¶DFRQVHJXLU
FRQTXHVWHV ODERUDOV OHV RUJDQLW]DFLRQV
VLQGLFDOV GHO PRPHQW HVWDYHQ DO VHX
OORF3HUFRQWUDHQDTXHVW¿QDOGHO;;
LSULQFLSLVGHO;;,PHQWUHHQVKDQDQDW
GHVPXQWDQW OHV HVWUXFWXUHV FOjVVLTXHV
GH OHV UHODFLRQV ODERUDOV HOV VLQGLFDWV
QR KHP HVWDW SURX HQ HO QRVWUH SDSHU
SHUGHIHQVDUVDWLVIDFWzULDPHQW7DPSRF
KHPDQDWDGDSWDQWOHVQRVWUHVHLQHVGH
OOXLWDDOQRXPDUFGHUHODFLRQVODERUDOV
LSURFHVVRVSURGXFWLXV(QFDQYLSRWVHU
Vt TXH KHP DGDSWDW DOJXQHV HVWUXFWXUHVDJORPHUDFLyGHVHFWRUVDGDSWDFLy
HOHFWRUDO XWLOLW]DFLy G¶KRUHV VLQGLFDOV
«DOPRGHOLPSHUDQW3HUzODSUHFDULHWDWODLQWHULQLWDWO¶H[WHUQDOLW]DFLyODGHVUHJXODFLy OD ÀH[LELOLW]DFLy « WRW DL[z
KDDQDWSHQHWUDQWOHQWDLVzOLGDPHQWHQ
O¶HVWUXFWXUDSURGXFWLYDLVRFLDO,GDYDQW
DL[zQRKHPDGDSWDWOHVIRUPHVGHUHVLVWqQFLDLDYDQoQLFUHDWXQFRQWUDOHQJXDMH,SDUORGHWRWVHOVVLQGLFDWVXQV
SHU EXUzFUDWHV DOWUHV SHU SXULVWHV DOWUHVSHUDXWRFRQIRUWDGRVDVHUHOV~QLFV
FUtWLFV«1RHVWHPSUHSDUDWVQLHOVVLQGLFDOLVWHV QL OHV QRVWUHV RUJDQLW]DFLRQV
VLQGLFDOV SHU DIURQWDU DTXHVW UHSWH
DUD,TXDQGLFDL[zQRHPUHIHUHL[RD

JHVWLRQDU HQ FRQFHUWDFLy QL VLJQDU HOV
³PDOV PHQRUV´ R QHJRFLDU (52 SHU D
DL[zVtTXHHOVGRVJUDQVVLQGLFDWVR¿FLDOVHVWDQSUHSDUDWV'LFSHUFRQIURQWDU
WRWDL[zGHVPXQWDUORLSDUDUOR
)DWHPSVHPYDGLUXQPLOLWDQWDQDUFRVLQGLFDOLVWD TXH HOOV GXUDQW XQ WHPSV
YDQVHUPDMRULWDULVSHUzDL[zQRHUDUHOOHYDQWHOTXHVtTXHKRHUDpVTXHKDYLHQHVWDWGHWHUPLQDQWVLDL[zpVHOTXH
HOVGRQDYDIRUoD6HQVHHOOVHVSRGLHQ
IHU FRVHV SHUz FRQWUD HOOV QR &DOGUj
UHFXSHUDU HO WHPSV SHUGXW (QFDUD pV
SRVVLEOH
, XQD ERQD PDQHUD G¶DQDU DYDQoDQW
VHQVH GHL[DU SDVVDU PpV WHPSV TXH
HQV WRUQL D GHL[DU GHVSHQMDWV PHQWUH
HQV SUHSDUHP pV PLUDU GH SUHYHXUH
TXLQV QRXV SDVVRV YDQ D GRQDU HOV
JUDQV FUHDGRUV GHO PyQ 3UHYHJHP
LQYHQWHP VXSRVHP LPDJLQHP HO IXWXU
LPPHGLDWLFUHLHPO¶HVWUXFWXUDRSRUWXQD
SHUDHOOLOHVHLQHVQHFHVVjULHV,QRpV
FRVD GH GRQDU VDOWV DYXL L GHVFDQVRV
GHPj FDO WHQLU XQD OtQLD SHUPDQHQW L
FRQWtQXD G¶DFFLy L GH SHQVDPHQW (O
PyQ QR SDUD GH JLUDU DO PDWHL[ ULWPH
QRVDOWUHV KHP GH VHU PXQGR< VREUHWRWV¶KDGHVDEHURQDQHP&DOSUHQGUH
OD YHOOD ¿ORVR¿D OOLEHUWjULD L UHFRQVWUXLU
DPEHOODHOQRXPyQSHOTXHSUHWHQHP
OOXLWDU DL[zVHPSUH³FDOGUjIRUoDUSHUTXqSXJXLVHU´FLWRD/DERUGHWD LHQHO
TXDOSUHWHQHPTXHODJHQWDUULELDYLXUH
6HQVHDTXHVWUXPEWRWpVGRQDUYROWHV
LSHUGUHFRPSjV
'¶DOWUDEDQGDpVHYLGHQWpVFODUTXH
VLJXLFRPVLJXLODVHYDRUJDQLW]DFLyLQWHUQDXQVLQGLFDWKDGHVHUXQDRUJDQLW]DFLy GH PDVVHV 'LUHP QRVDOWUHV HOV
DQDUFRVLQGLFDOLVWHVTXHQRTXHDDL[z
OL GLHP VXPD GH PROWHV LQGLYLGXDOLWDWV
QR PDVVD +R DFFHSWR L KR VXEVFULF
3HUzHQTXDOVHYROFDVFDOXQQRPEUH
G¶LQGLYLGXVSHUIHUVDOWDUDOJXQDFRVD
5HVXPLQW6tDODYDJDJHQHUDOSHUzQR
FRP D REMHFWLX QL VROXFLy VLQy FRP D
GHPRVWUDFLySXQWXDOLWULRPIDOGLQVG¶XQ
FRQWH[WG¶DFFLRQVGLYHUVHVLFRQWLQXDGHV
SURPRJXGHV SHU XQ QRPEUH UHOOHYDQW
GH SHUVRQHV L RUJDQLW]DFLRQV L VHJXLGHV SHU QRPEUHV UHOOHYDQWV L FUHL[HQWV
GHSHUVRQHVHQSURFpVG¶DGTXLVLFLyGH
FRQVFLqQFLDGHOHVFDXVHVLHOVIXWXUV
, HQ HO PyQ DFWXDO FDS RUJDQLW]DFLy
PRYLPHQWFOXEEORJWZLWWHURIDFHERRN
pVFDSDoSHUVLPDWHL[GHIHUHOFDQYL8QDSRUWDUjHOQRPEUHXQDOWUHOHV
LGHHV XQ DOWUH GHOV OOXLWDGRUV XQ DOWUH
OHVHLQHVGHGLIXVLy«FDGDVFXQDOJXQDFRVD6XPDQWDUULEDUHPDWRWDUUHX
,pVFODUVXPDUpVLPPHQVDPHQWPpV
GLItFLOTXHUHVWDU,WUREDUHOPj[LPFRP~
GHQRPLQDGRUPpVGLItFLOGHWUHEDOODUGHV
GHOV SRVWXODWV LUUHQXQFLDEOHV GH FDGD
XQ

3HODX HOV JUDQV GH UDwP WUDLHX
OHV OODYRUV L SRVDXORV HQ XQ ERO
)HX EHQ QHWD O¶HVFDUROD DPE DL- DPE DLJXD L VXF GH OOLPRQD SHUJXD L HL[XJDXOD PROW EH )HX HO TXqQRHVWRUQLQQHJUHV
PDWHL[ DPE OD UXFD L HOV FDQRQ- 3HODX L OOHYDX OHV OODYRUV GH OD
JHV
WRPjWLJD GH UDPHOOHW 7DOODX D
$PE O¶DMXGD G¶XQD FXOOHUD EXLGD- GDXVUHJXODUVLUHVHUYDX
GRUDIHXSHWLWHVEROOHVGHVtQGULD 3HUHQOOHVWLUHOSODWSRVDXDOFHQ-

WUHGHOSODWO¶HVFDURODDPEOHVIXOOHVGHUXFDLO¶KHUEDGHOVFDQRQJHV$OGDPXQWSRVDXKLHOV¿OHWV
GHVHLWyOHVEROOHVGHVtQGULDHO
UDwP L HOV GDXV GH WRPjWLJD L XQ
ERQUDLJG¶ROLG¶ROLYDYHUJH

XQIXWEROLVWDTXHIDXQD³FURTXHWD´ROD
QRWtFLDG¶XQQRXSDOLDWLXSHUDOD6,'$
DTXHVWPRPHQWSXQWXDOVHUjLQ~WLOVLHO
UHOORWJHQRWRUQDODMXJDGDQRDFDEDHQ
JRORHOSDOOLDWLXQRPpVV¶DSOLFDDO
GHOVPDODOWV3HUVRQDOPHQWHQFDUDTXH
KHUHDOLW]DWWRWHVOHVYDJXHVTXHHOPHX
VLQGLFDW KD FRQYRFDW QR P¶KH VHQWLW
FzPRGH QL DO V QL HQ HO q SHUTXq
P¶KDQVHPEODW~WLOVSHUDDOWUHVQRSHU
D QRVDOWUHV IDOWHV GH SUHSDUDFLy L VREUHWRWIDOWHVGHFRQWLQXwWDWLIUXLWV
&DO GRQDU HYHQWXDOPHQW FRSV GH
SXQ\ D OD WDXOD R FUHDU HVSHFWDFOHV
G¶DXWRVDWLVIDFFLySHUzO¶q[LWUHDOYHGRQDW SHU OD QHFHVVLWDW OD SUHSDUDFLy OD
SUHYLVLyODFRQVWjQFLDODPDVVDFUtWLFD
L OD LGHD FODUD G¶XQ SURJUDPD GH IXWXU
7HQLPXQDPLFDGHWRWDL[z"
+L KD QHFHVVLWDW Vt pV FODU 3HUz VyQ
HOV LQGLJHQWV HOV DWXUDWV HOV LPPLJUDQWV HOV GHVQRQDWV « HOV TXH KDQ
VRUWLW DO FDUUHU" 2 KDQ HVWDW PpV DYLDW
HOV MRYHVDIRUWXQDGDPHQW VHPSUH QHFHVVLWDWV G¶DOJXQD FRVD PpVL HOV YHOOV
TXH YLYLP HQ HO VHX PRPHQW OD FRQTXHVWD GH GUHWV TXH DYXL VyQ QHJDWV"
+L KD QHFHVVLWDW GH VHJXLU PDQWHQLQW
XQ DOWQLYHOOGH FRQVXP SHUzQR KLKD
QHFHVVLWDWFRUUHJHL[R QR VH VHQW OD
QHFHVVLWDWGH PDQWHQLU XQ DOW QLYHOO GH

Receptes...

Amanida de síndria amb seitons
/¶DPRHQ3HSGHV9LYHUR
0DOORUFD

Ingredients:
HVFDUROD
JGHFDQRQJHV
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JGHUXFD
VtQGULDSHWLWD
JUDQVGHUDwPEODQF
POGHVXFGHOOLPRQD
¿OHWVGHVHLWRQV
WRPjWLJDGHUDPHOOHW
2OtG¶ROLYDYHUJH
6DO

Elaboració:
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> UNA MIRADA CRÍTICA DES DEL CINEMA

Espartacus
-RDQ&DQ\HOOHV$PHQJXDO

3

HOOtFXODGHO¶DQ\G¶6WDQOH\.XEULFN 3UREDEOHPHQW PROWHV L PROWV
GHOV TXH WLQJXHX OD SDFLqQFLD GH OOHJLU
DTXHVWFRPHQWDULFRQHL[HX QLTXHVLJXL
SHUGDPXQW ODKLVWzULDG¶(VSDUWDFLWDPEpPROWSUREDEOHPHQWKDXUHXYLVWODSHO
OtFXOD WDOYROWDPpVG¶XQDYHJDGD 
$SUR[LPDGDPHQW O¶DQ\  D& (SDUWDF
pV XQ HVFODX TXH WUHEDOOD IRUoDGDPHQW
D OHV FDQWHUHV GH /tELD /pQWXOR %DWLDWR 3HWHU8VWLQRY KLKDDQDWDFRPSUDU
KRPHVSHUODVHYDHVFRODGHJODGLDGRUV
(VSDUWDF VHUj XQ G¶HOOV $OOj UHVSRQ D
XQDGHOHVSURYRFDFLRQVGHOVHXLQVWUXFWRU0DUFHORHOPDWDLHVFODWDODUHYROWD
(OVHVFODXVIXJHQLHQSRFWHPSV(VSDUWDFOLGHUDUjXQH[qUFLWGHPpVGH
KRPHV TXH OOXLWDUDQ SHU OD VHYD OOLEHUWDW
LODGHWRWVLWRWHVOHVHVFODYHVTXHIDUj
WURQWROODU HOV FLPHQWV GH OD WRWSRGHURVD
5RPD
$TXHVWD pV OD VHJRQD SHOOtFXOD TXH FRPHQWDP GH 6WDQOH\ .XEULFN /¶DQWHULRU
YD VHU O¶HVSOqQGLGD ³6HQGHUV GH JOzULD´
3DWKVRI*ORU\ 6HJXUDPHQWpVXQ
GHOVGLUHFWRUVPpVLQWHUHVVDQWVGHOVHJOH
SDVVDWXQDDXWqQWLFDUHIHUqQFLDFXOWXUDO
XQDHVWUHOODPpVLPSRUWDQWTXHTXDOVHYRO

Fitxa tècnica
'U6WDQOH\.XEULF
*'DOWRQ7UXPEREDVDGDHQ
ODQRYHODGH+RZDUG)DVW
)W5XVVHO/0HWW\
0V$OH[1RUWK
,QW .LUN 'RXJODV -HDQ 6LPRQV/DXUHQFH2OLYLHU&KDUOHV /DXJWKRQ 7RQL &XUWLV
3HWHU 8VWLQRY -RKQ *DYLQ
:RRG\6WURRGH
Juliol de 2011

GHOVDFWRUVRDFWULXVTXHWUHEDOODUHQDOHV
VHYHVSHOOtFXOHV
([WUHPDGDPHQW PHWLFXOyV FRQWURODGRU
DEVROXWGHOWRWHOSURFpVGHSURGXFFLy OD
SHOOtFXODTXHHQVRFXSDHQSRGULDHVVHU
O¶H[FHSFLy  L PROW FDSDo GH UHSHWLU XQD
PDWHL[D WRPD PpV GH  R  YHJDGHV
.XELUFNLQWHQWDVHPSUHIUHJjODSHUIHFFLyL
UHQRYDUHOVJpQHUHVTXHFXOWLYD
9DJDXGLUGXUDQWPROWGHWHPSVG¶XQSUHVWLJLLQ¿QLWSHUzMDYDUHPGLUTXDQFRPHQWDUHP³6HQGHUVGHJORULD´ LVLQRKRGLJXpUHPKRKDXUtHPG¶KDYHUIHW TXHDOJXQV
FUtWLFVMDV¶DWUHYHL[HQDGLUTXH³8QD
RGLVHD GH O¶HVSDL´  6SLFH RG\VVHL
 HVPROWERQLFDVtSHUzEDVWDQWSHVDGD2TXH%DUU\/\QGRQ  HVXQ
SRUWHQWyVH[HUFLFLG¶HVWLOG¶XQDDSDEXOODQW
SRVDGDHQHVFHQDSHUzSRFDFRVDPpV
7RWLDL[zSRFVVRQHOVTXHSRVHQHQGXEWH
HOVHXJHQL/HVVHYHVSHOOtFXOHVPHQ\V
DFRQVHJXLGHVVHPSUHWHQHQDOJXQDFRVD
TXH OHV ID LQWHUHVVDQWV DOJXQD JHQLDOLWDW
TXH UHWHQV D OD PHPzULD GXUDQW PROW GH
WHPSV
7DPEpVHPEODFODUTXHQRHVSUHFLVDPHQW
HO FLQHDVWD GH OD HPRFLy GHO VHQWLPHQW
(QDTXHVWVHQWLWHVWUREDDOHVDQWtSRGHV
GH GLUHFWRUV FRP -RKQ )RUG R 'RXJODV
6LUN 6HJXUDPHQW ³(VSDUWDF´ HV OD VHYD
SHOOtFXODPpVKXPDQD
1RVpVLHVSRWGLUTXH.XEULFNpVXQGLUHFWRUG¶HVTXHUUHV3HUzFRPDPtQLPVHPEOD
HYLGHQWHOVHXSURJUHVVLVPH(QTXDOVHYRO
FDV HO TXH HO SRGULD GH¿QLU PLOORU pV OD
VHYDSUHRFXSDFLySHUOHVHVWUXFWXUHVGHO
SRGHU HVSHFLDOPHQW OHV PLOLWDUV $ ³7HOqIRQYHUPHOO9RODPFDSD0RVFRX"´ 'U
6WUDQJHORY HQVGHLDTXHHVWjYHP
HQPDQVG¶XQDFROODGHERL[RVTXHWHQLHQ
HQWUHOHVPDQVXQDMRJXLQDTXHSRGLDIHU
HVFODWDUHOPyQDPEXQDIDFLOLWDWSDVPRVD,DOD³/DMDTXHWDPHWjOOLFD´ )XOOPHWDO
MDFNHW IHLDDODSULPHUDSDUWGHOD
SHOOtFXOD ODVHJRQDGHVGHOPHXPRGHVW
SXQWGHYLVWDHVEDVWDQWSUHVFLQGLEOH XQ
GHOV PpV IXULEXQGV DOOHJDWV FRQWUD OHV
LQVWLWXFLRQV PLOLWDUV TXH V¶KDQ YLVW D XQD
SDQWDOODFLQHPDWRJUj¿FD
(OYHULWDEOHLPSXOVRUGH³(VSDUWDF´YDHVVHUFRPD³6HQGHUVGHJORULD´.LUN'RXJODVDWUDYHVGHODVHYDSURGXFWRUD%U\QD
3URGXFWLRQV %U\QDHUDHOQRPGHODVHYD
PDUH  .XEULFN GHLD TXH DTXHVWD HUD OD
VHYDSHOOtFXODPHQ\VSHUVRQDOSHUTXqQR
YDWHQLUHOFRQWURODEVROXWLTXHYDSDWLUOHV
PpV R PDQFR LQWHQVHV LQWURPLVVLRQV GHO
SURGXFWRULDFWRUSULQFLSDO
3HUzODSHOOtFXODYDHVWDUEHQDSXQWGH
QR YHXUH OD OOXP 3HU DTXHOOHV PDWHL[HV
GDWHV OD 8QLYHUVDO HVWDYD WUHEDOODQW HQ
XQ SURMHFWH EDVDW HQ HO WH[WH GH $UWKXU
.RHVWOHUWLWXODW³7KH*ODGLDWRUV´TXHWUDFWDYDHOPDWHL[WHPD(OSURWDJRQLVWDKDYLD

G¶HVVHU<XO%ULQHULGLULJLULDODSHOOtFXODHO
UHSUHVDOLDW0DUWLQ5LW
(O SULPHU GLUHFWRU HQ HO TXH YD SHQVDU
'RXJODV L GH IHW HO TXH YD FRPHQoDU D
GLULJLU OD SHOOtFXOD IRX$QWKRQ\ 0DQQ XQ
GLUHFWRU DPE XQ LQQHJDEOH WDOHQW L DXWRU
G¶DOJXQV ZHVWHUQV PDJLVWUDOV FRP ³&RORUDGR -LP´ 7KH QDNHW 6SXU   R
³:LQFKHVWHU ´  3HUz D OHV GXHV
VHWPDQHVGHURGDWJHYDHVVHUDFRPLDGDW
6HPEODTXHHOSURMHFWHVHOLHVFDSDYDGH
OHV PDQV L TXH 'RXJODV QR HVWDYD JHQV
VDWLVIHWDPEHOVUHVXOWDWV
'RXJODV D OHV VHYHV PHPzULHV L 'DOWRQ
7UXPER HQ DOJXQD HQWUHYLVWD QR SDUODYHQ PDVVD Ep GH .XEULFN (V VDEXW TXH
'DOWRQ 7UXPER QR WDQ VROV HVWDYD D OHV
³OOLVWHV QHJUHV´ GHO &RPLWq GH $FWLYLWDWV
$QWLQRUGDPHULFDQHVVLQyTXHKDYLDDQDW
DODSUHVySHUQHJDUVHDGHFODUDUGDYDQW
GHO &RPLWq 'RXJODV HVWDYD SHQVDQW HQ
KDELOLWDUORLSRVDUHOVHXQRPDOVWtWROVGH
FUqGLW3HUzTXDQODGHFLVLyHQFDUDQRHVWDYDSUHVDLHVSDUODYDGHSRVDUXQDOWUH
QRP.XEULFNYDGLU³3RVHXOLHOPHX´8Q
GHWDOOTXHGHHVVHUFHUWHVPROWOOHLJLQR
HOGHL[DGHFDSPDQHUDHQERQOORF
3HUDOWUHEDQGD7UXPERGHLDTXHHQHOVHX
JXLy(VSDUWDFPRULDDODEDWDOOD¿QDOOOXLWDQWLQRDODFUHX$TXHVWDFLUFXPVWjQFLD
OLDWRUJDYDDOSURWDJRQLVWDXQDDXUDPtVWLFD PROW DOOXQ\DGD GH OHV LQWHQFLRQV GHO
JXLRQLVWD
(VSDUWDF HV GHV GHO PHX SXQW GH YLVWD
XQD SHOOtFXOD JDLUHEp JHQLDO 1R YDO OD
SHQD DSXQWDU HOV GHWDOOV PHQ\V DFRQVHJXLWVSHUTXHHOUHVXOWDWJOREDOpVIDQWjVWLF
/HV HVFHQHV GH O¶HVFROD GH JODGLDGRUV
VRQ H[FHOOHQWV (O FRPEDW G¶ (VSDUWDF
DPE'UDED LPSRQHQW:RRG\6WURRGH pV
DQWROzJLF$TXHVWDHVFHQDHVIRQDPHQWDO
SHUGRVPRWLXVXQpVTXHGHL[DFODUTXH
HOSULPHUDFWHUHYROXFLRQDULHOSRUWDDWHUPH XQ DIULFj 'UDED JXDQ\D HO FRPEDW L

SHUWDQWKDVDOYDWODYLGD3HUzHVQHJDD
PDWDUD(VSDUWDFLOODQoDODVHYDIRUFDQR
FRQWUDHOVTXHO¶KDQREOLJDWDOOXLWDUVLQy
FRQWUDHOVTXHKDQSDJDWSHUYHXUHDTXHOODOOXLWDDPRUWpVDGLUFRQWUDHOSRGHU,
O¶DOWUH PRWLX pV REYL VL (VSDUWDF PRU QR
KLKDKLVWzULD2DOPDQFRHOOQRpVHOVHX
SURWDJRQLVWD
/DKLVWzULDG¶DPRUHQWUH9DULQLDL(VSDUWDF
HVWD QDUUDGD DPE XQD WHQGUHVD LQXVXDO
HQ.XEULFN(OVHXHQFRQWUHTXDQHVWDQMD
HQOOLEHUWDWHVXQDGHOHVPLOORUVHVFHQHV
GHODSHOOtFXOD7DPEpHVPROWHPRWLXHO
PRPHQWHQHOTXH9DULQLDOLGLXD(VSDUWDF
TXHHVSHUDXQ¿OOVHX
/HVHVFHQHVGHOFRPEDW¿QDOWDPEpHVWDQ
PROWEHQ¿OPDGHVLFRUHRJUD¿DGHV4XDQ
DTXHVWKDDFDEDWDUULEDHOTXHWDOYHJDGD
pVHOPRPHQWPpVFHOHEUDWGHODSHOOtFXOD(OVTXHKDQVREUHYLVFXWHVWDQUHGXwWVD
XQDHVSODQDGD0DUFR&UDVVR /DXUHQFH
2OLYLHU  O¶KRPH TXH O¶KD YHQoXW L TXH HV
FRQYHUWLUj HQ GLFWDGRU GH 5RPD HOV GLX
³eUHX HVFODXV L WRUQDUHX HVVHU HVFODXV
6DOYDUHXODYLGDVLLGHQWL¿TXHXD(VSDUWDF
VL QR VHUHX FUXFL¿FDWV´ /D FjPHUD PRVWUDD(VSDUWDFDSXQWG¶DL[HFDUVHSHUz
DEDQVGHTXHKRIDFLXQDOWUHKRPHFULGD
³-RVRF(VSDUWDF´GHVSUpVKRIDXQDOWUHL
GHSUqVXQDOWUH7RWVUHSHWHL[HQOHVPDWHL[HVSDUDXOHV,YHLPFDXUHXQHVOOjJULPHV
GHOVXOOVG¶(VSDUWDF
3RFGHVSUpVTXDQ&UDVVRLGHQWL¿FD¿QDOPHQW D (VSDUWDF O¶REOLJD D OOXLWDU D PRUW
DPE $QWRQLQR 7RQL &XUWLV  HO VHX PLOORU
DPLFXQSRHWDTXHV¶KDXQLWDODUHYROXFLy
7RWVGRVYROHQJXDQ\DUSHUHYLWDUDO¶DOWUH
HO SDWLPHQW GH PRULU D OD FUHX (YLGHQWPHQWVHQVHJDLUHHVIRUoJXDQ\D(VSDUWDF
LOLGLXDEDQVTXHPRUL³3HUGRQD¶P$QWRQLQR´³(VSDUWDFW¶HVWLPRRFRPDXQSDUH´
OLUHVSRQ$QWRQLQR³,MRW¶HVWLPKRFRPDO
¿OOTXHQRFRQHL[HUp´OLFRQWHVWD(VSDUWDF
)LQDOPHQW *UDFR LQFRPPHQVXUDEOH FRP

VHPSUH&KDUOHV/DXJKWRQ HQHPLFGHFODUDWGH&UDVVRTXHHQXQPRPHQWGHOD
SHOOtFXODKDGLWPHVRPDQFR³3XFDFFHSWDUXQD5RPDFRUUXSWHSHUzQRXQDGLULJLGDSHUXQGLFWDGRUTXHQHJXLODOOLEHUWDWDOV
FLXWDGDQV´ (YLGHQWPHQW HOV L OHV HVFODYHVQRHUHQFRQVLGHUDWVFRPDSHUVRQHV
QLPROWPHQ\VFRPDFLXWDGDQV LTXHYHX
HQ FHUWD VLPSDWLD OD UHYROWD G¶(VSDUWDF
DOOLEHUD D 9DULQLD L DO VHX ¿OO SHUTXq SXJXLQIXJLUGH5RPD SDJDQWXQDLPSRUWDQW
VXPDGHGLQHUV LGHVSUpVHVVXwFLGD
6RUWLQW GH 5RPD 9DULQLD WH WHPSV GH
GHVSHGLUVHG¶(VSDUWDFTXHHVWjPRULQWD
OD FUHX eV XQD HVFHQD EHOOtVVLPD ³0LUD
(VSDUWDFDTXHVWpVHOWHX¿OOLpVOOLXUH
eV OOLXUH (VSDUWDF OOLXUH (OO HW UHFRUGDUj
SHUTXq MR OL FRQWDUp TXL YD HVVHU HO VHX
SDUH L TXLQV HUHQ HOV VHXV VRPQLV´ (O
XOOV G¶(VSDUWDF V¶LOOXPLQHQ XQ PLFD L DOV
VHXV OODYLV KL DSDUHL[ XQ LPSHUFHSWLEOH
VRPULXUH(OODV¶DEUDoDDOVVHXVSHXVLOL
GLX³0RUDPRUPHXSHUIDYRUPRUTXHQR
V¶DOODUJXL OD WHYD DJRQLD´ (OOD FRPHQoD
D SDUWLU DPE HO VHX ¿OO L /pQWXOR %DWLDWR
TXHHVDTXL*UDFROLKDHQFDUUHJDWTXH
O¶DOOLEHUL (VSDUWDF PRU YHLHQW D OD VHYD
FRPSDQ\D L DO VHX ¿OO FDPLQDU FDS D OD
OOLEHUWDW
³(VSDUWDF´HVHQGH¿QLWLYDXQEULOODQWFDQW
D OD OOLEHUWDW D OD OOXLWD L D OD UHYROXFLy
/D UHYROXFLy QR KD VLJXW FRPSOHWDPHQW
YHQoXGD SHUTXq TXHGHQ WHVWLPRQLV TXH
SDUODUDQ G¶HOOD )LQV DO SXQW GH TXH HQV
KDDUULEDWDQRVDOWUHVLQRVDOWUHVQ¶HVWDP
SDUODQW (O PDWHL[ &UDVR GLX TXH HO WHP
JDLUHEpPHVTXDQpVPRUWTXHTXDQHUD
YLX7RWHVLWRWVHOVTXHKDQPRUWKDQVLJXW
PpVIHOLoRVHQHOWHPSVGHODUHYROWDLODOOLEHUWDWGHOTXHKRKDJHVVLQHVWDWYLVTXHQW
FRPDHVFODXV7DOYHJDGDMDKRKHPGLW
DOWUHVYHJDGHVSHUzODOOOXLWDTXHQRHVID
pVXQGHUURWDPROWPHVJUDQTXHODOOXLWD
TXHQRHVJXDQ\D
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Esclerosi
Carles Jove i Buxeda

Els silencis mediàtics
del 2010
2EVHUYDWRUL&UtWLF
GHOV0LWMDQV

/

¶HVFOHURVL pV XQ GHOV SLtjors mals que poden
afectar a la política, també
DO SHQVDPHQW /D FRVL¿FDFLy
Q¶pV XQD GH OHV FDXVHV ±R
un dels efectes, no ho sabria
GLU± L FRQVLWHL[ HQ FRQFHEUH
com a coses el que són relacions socials dinàmiques i
FDQYLDQWV
Els darrers dies ho hem pogut observar a bastament
quan es parla de «democràcia», «legitimitat», «representació», «reforma», «reYROXFLyª HWF  (QWHQF TXH
tots aquest són conceptes
de relacions i processos, en
abstracte, i no pas noms que
GHVLJQHQ REMHFWHV FRQFUHWV
/D ©GHPRFUjFLDª SHU H[HPple, no és això o allò altre,
sinó un concepte general
sobre el procès de presa de
decisions de manera comunitària; així, atacar la democràcia parlamentària no és
atacar «la» democràcia, sinó
un model, de la mateixa maQHUDTXHO¶DVVDPEOHjULDWDPpoc és «la» democràcia, sinó
XQ SRVVLEOH PRGHO7DPEp OD
«legitimitat» o la «representació» són relacions i no obMHFWHVQRpVHOFjUUHFHOTXH
LPSUHJQD O¶DFFLy R OD GHFLVLy
de legitimitat o representativitat, sinó que és una relació
assertiva i recíproca entre
representat i representat la
TXH GH¿QHL[ VL O¶DFWXDFLy pV
OHJtWLPDRUHSUHVHQWDWLYD1R
obstant, en la nostra activitat
GLjULD WHQGLP D FRVL¿FDU HOV
conceptes, les idees, els pensaments, no sé si perquè ens
resulta més pràctic o perquè
HQVKLKHPPDODFRVWXPDW
El cas és que observo estupefacte com alguns bandegen ràpidament un moviment
FRPHO0TXHpVTXDVLLQGH¿QLEOHDFXVDQWORGHQRVHU
«democràctic», o de ser «reformista», o de no ser «repreVHQWDWLXªQL©OHJtWLPª&RPVL
tot això es pogués comprar
D XQ EDVDU L JXDUGDUV¶KR D
la butxaca! És més, ¡com si
HO 0 IRV HOO PDWHL[ XQ REjecte que té aquesta peculiaritat i aquella altra, des del
fons dels temps i pels segles
dels segles! Però entendre
G¶DTXHVWD PDQHUD HOV PRYLPHQWVVRUJLWVGHO0pVREviar-ne el seu eminent caràcter de «work in progress»,
per dir-ho a la moderna; un
procès que serà democràtic,
representatiu, legítim, reformista o revolucionari en la
mesura que volguem que ho
VLJXL L QR SDV G¶DOWUD PDQHUD (O FRQWUDUL pV FRQGHPQDU
D O¶HVFOHURVL SUHPDWXUD XQD
FULDWXUD TXH DUUHX G¶(XURSD
GLXYROHUYLXUHLPRXUH¶V8QD
FULDWXUD TXH ¿QV ID XQV GLHV
semblava molt mona però
que quan ha demostrat tenir
ungles i dents ha sembrat
la por entre els que conceben la política com un seguit
G¶REMHFWHVGHYLWULQD
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QXDUL 0qGLDFDW (OV VLOHQFLV PHGLjWLFVGHO´pVXQLQIRUPHHVSHFLDOGHO¶2EVHUYDWRUL&UtWLFGHOV0LWMDQV
TXH UHFXOO GRW]H UHSRUWDWJHV GH GRW]H
WHPHV GH JUDQ LPSRUWjQFLD VXFFHwWV HO
 DUUHX GHOV 3DwVRV &DWDODQV L TXH
FDSJUDQPLWMjYDUHFROOLUHQSURIXQGLWDW
8QDHLQD~WLOSHUDOVSHULRGLVWHVLQWHUHVVDWVHQDSURIXQGLURGRQDUFRQWLQXwWDW D
DTXHVWHVWHPjWLTXHVLSHUDODFLXWDGDQLD
DPELQTXLHWXGVPpVHQOOjGHOTXHKLVXUW
DOVJUDQVWLWXODUV
(OVUHSRUWDWJHVSXEOLFDWVYHUVHQVREUHOD
VLWXDFLy GHOV GUHWV KXPDQV DOV &HQWUHV
G¶,QWHUQDPHQW G¶(VWUDQJHUV &,(  OHV
HPSUHVHVFDWDODQHVLHVSDQ\ROHVTXHH[SORWHQ LOOHJDOPHQW HOV UHFXUVRV QDWXUDOV
DO 6jKDUD 2FFLGHQWDO OHV LPSOLFDFLRQV
GH OD IDPtOLD UHLDO HQ FDVRV GH FRUUXSFLy HO PDQWHQLPHQW GHOV SHDWJHV D OHV
DXWRSLVWHVFDWDODQHVDSHVDUGHODVHYD
KLVWzULFDDPRUWLW]DFLyO¶DSDJDGDLQIRUPDWLYDDOYROWDQWG¶DOJXQVGHOVDVSHFWHVPpV
SROqPLFVGHODELRJUD¿DGH-XDQ6DPDUDQFK OD VLWXDFLy GH PLOHUV GH IDPtOLHV
TXHKDQGHFRQWLQXDUSDJDQWODKLSRWHFD
¿QV L WRW XQ FRS KDQ SHUGXW OD FDVD OD
LPSXQLWDW GHOV JUXSV YLROHQWV G¶H[WUHPD
GUHWD DO 3DtV 9DOHQFLj OHV [LIUHV GH EHQH¿FLVEDQFDULVHQSOHQDFULVLO¶DEVROXFLy
GH O¶DQDUTXLVWD JLURQLQD 1~ULD 3zUWXODV
HPSUHVRQDGD SUHYHQWLYDPHQW VRWD XQD
NDINLDQDDFXVDFLyGHWHUURULVPHODVLWXDFLyGHSDUDGtV¿VFDOG¶$QGRUUDHOTHVWLRQDPHQW GH O¶HVWDW G¶DODUPD DSOLFDGD
SHU O¶H[HFXWLX HVSDQ\RO GXUDQW OD YDJD
GH FRQWURODGRUV DHULV L OD FRQVXOWD D OD
FRPXQLWDW HGXFDWLYD YDOHQFLDQD VREUH
O¶HVWDWGHO¶HQVHQ\DPHQW

Índex
8QPRUWTXDWUHSDOOLVVHVLFDSMXGLFL
21* L IDPLOLDUV GHQXQFLHQ PDOWUDFWDPHQWV L DEXVRV GH SRGHU DOV &HQWUHV
G¶,QWHUQDPHQWG¶,PPLJUDQWVGH%DUFHORQD
L9DOqQFLD
6LOHQFLVLQFzPRGHVD$O$LXQ
(PSUHVHV FDWDODQHV L HVSDQ\ROHV H[SORWHQGHIRUPDLOOHJDOHOVUHFXUVRVGHO
6jKDUD2FFLGHQWDO

 /D IDPtOLD UHLDO LPSOLFDGD HQ HO FDV
3DOPD$UHQD
8QMXWMDWGH3DOPDLQYHVWLJDXQDIXQGDFLy
SUHVLGLGDSHOJHQGUHGHOUHLHVSDQ\ROSHU
XQDVXEYHQFLyLQMXVWL¿FDGDGH
HXURV
 /HV DXWRSLVWHV FDWDODQHV LQVRVWHQLEOHVLDPRUWLW]DGHV
$EHUWLVFRQWURODGDSHU/D&DL[DL$&6Wp
HOPRQRSROLG¶XQHVYLHVGHSDJDPHQWTXH
KDQJHQHUDWLQJUHVVRVPROWVXSHULRUVDOV
VHXVFRVWRVGHFRQVWUXFFLy
6DPDUDQFKO¶HWHUQVXSHUYLYHQW
/DPLOLWjQFLDIUDQTXLVWDHOVHVFjQGROVGH
FRUUXSFLyLGRSDWJHLOHVWUDYHVDO¶HVSRUW
FDWDOjVyQODFDUDIRVFDGHOGLIXQWSDUHGH
O¶ROLPSLVPHPRGHUQ
/¶DQRPDOLDKLSRWHFjULD
/¶(VWDWHVSDQ\ROQRUHFRQHL[OD¿JXUDGH
ODGDFLyHQSDJDPHQWTXHSHUPHWVDOGDU
HO GHXWH KLSRWHFDUL PLWMDQoDQW HO UHWRUQ GH
O¶KDELWDWJH
/DLPSXQLWDWTXHQRFHVVD
/¶HGLFLy GH  GH O¶LQIRUPH 5D[HQ GRFXPHQWDDJUHVVLRQVIHL[LVWHVLUDFLVWHVVHQVHUHVROGUHDO3DtV9DOHQFLj
/HV[LIUHVRFXOWHVGHODFULVL
/DEDQFDHVSDQ\RODKDJXDQ\DWPLOLRQVG¶HXURVGHVGHO
/¶DEVROXFLyGH1~ULD3zUWXODV

(O7ULEXQDO6XSUHPHVSDQ\ROVHQWHQFLDTXH
OD MRYH DQDUTXLVWD JLURQLQD HPSUHVRQDGD
O¶DQ\QRYDFROODERUDUDPEFDSEDQGDDUPDGD
$QGRUUDHOSDUDGtV¿VFDOFDWDOj
/¶HQWUDGDHQYLJRUGHOFRQYHQLELODWHUDOHQWUH
O¶(VWDWHVSDQ\ROL$QGRUUDKDSHUPqVTXHHO
3ULQFLSDWVXUWLGHODOOLVWDGHSDUDGLVRV¿VFDOV
GHO¶2&'(SHUzQRKDDFDEDWDPEOHVSUjFWLTXHVG¶RIIVKRULQJ
(OSULPHUHVWDWG¶DODUPDGHODGHPRFUjFLD

-XULVWHVLVLQGLFDWVTHVWLRQHQO¶DSOLFDFLy
G¶XQD PHVXUD G¶H[FHSFLy SHUSRVDU ¿DO
FRQÀLFWHGHOVFRQWURODGRUVDHULV
&RQVXOWDDOHVDXOHVYDOHQFLDQHV
/D3ODWDIRUPDSHUO¶(QVHQ\DPHQW3~EOLF
PRELOLW]D  SHUVRQHV HQ HO PDUF
G¶XQD FRQVXOWD SRSXODU VREUH OD SROtWLFD
HGXFDWLYDGHO*RYHUQYDOHQFLj
8VSRGHXGHVFDUUHJDUO¶LQIRUPHD
ZZZPHGLDFDWZSFRQWHQW
XSORDGV$QXDULB0(',$&$7SGI

La CGT presenta la remodelació del seu local a
Rubí
Redacció

/

D)HGHUDFLy/RFDOGHOD&*7GH5XEt
YD PRVWUDU HO GLYHQGUHV  GH MXOLRO HO
QRXDVSHFWHGHOVHXORFDODODSODoD$QVHOP&ODYpGH5XEtHQXQDFWHTXHYD
FRPSWDUDPEXQDQRPEURVDDVVLVWqQFLD
G¶D¿OLDWV L VLPSDWLW]DQWV (O VLQGLFDW KD
UHKDELOLWDW OD IDoDQD TXH HVWDYD PROW
GHWHULRUDGDLKDDUUHJODWSDUWGHODWHXODGD (O ORFDO Wp GDUUHUH VHX XQD OODUJD
KLVWzULD OHV SULPHUHV UHIHUqQFLHV VyQ
GHOVHJOH;,;9DVHUVHXGHOD&17XQ
IRUQFROOHFWLXO¶DQ\OODUGHGLYHUVHV
IDPtOLHV L WDPEp HGL¿FL GH O¶DX[LOL VRFLDO
GXUDQWHOIUDQTXLVPH
/D&*7D5XEtKDPRVWUDWO¶DVSHFWHGH
ODVHYDQRYDIDoDQDTXHKDHVWDWUHKDELOLWDGDLHQODTXDOQRV¶KDYLHQIHWREUHV
GHVTXHHOVLQGLFDWYDUHFXSHUDUO¶HGL¿FL

HO'HIHWOD&*7D5XEtHVYDIHU
FjUUHFGHO¶HGL¿FLDFDQYLGHIHUREUHVGH
UHKDELOLWDFLyLUHVWDXUDFLyXQFRPSURPtV
TXHKDDQDWFRPSOLQWDPEHOVDQ\VLTXH
KD¿QDOLW]DWDPEOHVREUHVGHODIDoDQD
HQODTXDOV¶KDSRVDWXQDSODFD
'XUDQW DTXHVWV DQ\V OD &*7 KD LQYHUWLW
HQ O¶HVWUXFWXUD GH O¶HGL¿FL DUUHJODQW OD
WHXODGDLHOVRVWUHLDFRQGLFLRQDQWWRWDOPHQWHOORFDO
/D UHVWDXUDFLy GH OD IDoDQD KD HVWDW OD
GDUUHUD IDVH GH OD UHKDELOLWDFLy G¶DTXHVW
HGL¿FL KLVWzULF GH 5XEt TXH ID  DQ\V
TXHpVODVHXORFDOGHOD&*7(QODSODFD
FROORFDGDDODIDoDQDLKDYLDHOVHJHQW
WH[W
³$TXHVW HGL¿FL pV SDWULPRQL KLVWzULF GH
O¶DQDUFRVLQGLFDOLVPH $GTXLULW HQ 
SHO *UXS 3UR(VFROD 5DFLRQDOLVWD GH
5XEtDVVRFLDFLyTXHSURSRVDYDO¶(VFROD
0RGHUQD GH )HUUHU L *XjUGLD SURMHFWH
SHGDJzJLFG¶(VFRODOOLEHUWjULD'XUDQWOD

*XHUUD&LYLOYDVHUVHXGHOD)HGHUDFLy
/RFDO GH VLQGLFDWV FRQVWUXLQWVH HQ HO
FDUUHU&RORPHOIRUQGHSD)RUQGHSD
FROOHFWLYLW]DW GH OD LQG~VWULD IRUQHUD GH
5XEt $O JHQHU GH  OHV WURSHV GH
)UDQFR KR YDQ
RFXSDU L YDQ
HVSROLDU VHQW
UHFXSHUDW HO 
GH JHQHU GH
 1R KHP
G¶REOLGDU WRW HO
EDJDWJH TXH
HQV SUHFHGHL[
GH OOXLWHV L H[SHULqQFLHV OOLEHUWjULHVGXUDQW
PpVG¶XQVHJOH
GH SUHVqQFLD
RUJDQLW]DGD D
5XEt (VSHFLDOPHQWDOVKRPHV

LGRQHVODWHQDFLWDWGHOHVTXDOVDOOODUJ
GH OD KLVWzULD GH GqFDGHV G¶H[LOL GH OD
SUHVyLGHODUHSUHVVLyHQVKDQVHUYLWGH
UHIHUqQFLDGHJXLDG¶H[HPSOHGHGLJQLWDW
LG¶LOOXVLy´
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De l’olla i
la llana al
clatell

Llibres
Els Comitès
de Defensa
de la CNT a
Barcelona
(1933-1938)
Dels quadres
de defensa
als Comitès
revolucionaris
de barriada, les
Patrulles de control
i les Milícies
Populars.

O¶HVVqQFLDPDWHL[DGHOD5HYROXFLyOOLEHUWjULD HQ HO VL GHO PRYLPHQW DQDUFRVLQGLFDOLVWDGHO¶qSRFD$TXHVWHVGLIHUqQFLHV
DOOODUJGHOSHUtRGHUHSXEOLFjLGXUDQWOD
*XHUUD&LYLOYDQSURGXLUQRPEURVRV[RFV
HQWUH HOV GHIHQVRUV LQWUDQVLJHQWV GH OD
UHYROXFLyGHVGHOVFRPLWqVGHEDVHLHOV
TXH HQWHQLHQ OD &17)$, FRP XQ SDUWLW
PpV GHO FDPS DQWLIHL[LVWD VHPSUH DPE
ODH[FXVDGHODJUDYHWDWGHOPRPHQW
)LQDOPHQW WDQW XQV FRP DOWUHV YDQ VHU
GHUURWDWVSROtWLFDPHQWDOOODUJGHODJXHUUD (V GHL[D HQWUHYHXUH OD PDQHUD TXH
SRGULD KDYHU DGRSWDW OD VRFLHWDW OOLEHUWjULD HQ XQD %DUFHORQD FRKHVLRQDGD
L YHUWHEUDGD D WUDYpV GHOV FRPLWqV GH
EDUULDGD SURWHJLWV SHOV &RPLWqV GH 'HIHQVD
/HVUHYROXFLRQVVRFLDOVDTXHVWHVWHPSWDWLYHVGHUHRUJDQLW]DFLyGHODSURGXFFLy
L GH OD VRFLHWDW VREUH QRYHV EDVHV VyQ
H[WUHPDGDPHQWUDUHVHQODKLVWzULD0pV
HQOOj GH OHV FLUFXPVWjQFLHV SDUWLFXODUV
HQ TXq YDQ VRUJLU HQV DSRUWHQ VHPSUH
XQD H[SHULqQFLD LQVXEVWLWXwEOH WDQW HQ
HOVVHXVq[LWVFRPVREUHWRWHQHOVVHXV
IUDFDVVRV (O JUDQ HQVHQ\DPHQW GH OD
UHYROXFLy GH  YD VHU OD QHFHVVLWDW
LQHOXGLEOHGHODGHVWUXFFLyGHO¶(VWDW

El Movimiento
2 de junio

Agustín Guillamón
Aldarull edicions, 2011
/DGHUURWDGHO¶([qUFLWIHL[LVWDSHOSREOH
GH%DUFHORQDHOGHMXOLROGHpV
XQGHOVPLWHVPpVDUUHODWVGHODKLVWzULD
GH OD 5HYROXFLy VRFLDO HVSDQ\ROD /D
³HVSRQWDQHwWDW´GH OD UHVSRVWD REUHUD L
SRSXODUDO¶DL[HFDPHQWPLOLWDUYDVHUFDWDOLW]DGD L FRRUGLQDGD SHOV &RPLWqV GH
'HIHQVDGHOD&17$TXHVWVFRPLWqVYDQ
VHUHOVQXFOLVGHO¶H[qUFLWGHPLOtFLHVTXH
YDQGHOLPLWDUHO)URQWG¶$UDJyHQHOVGLHV
VHJHQWV 7DPEp YDQ SRVDU OHV EDVHV
GHOV QRPEURVRV FRPLWqV UHYROXFLRQDULV
GHEDUULDGDTXHFRQWURODULHQ%DUFHORQD
¿QV D OD UHLQVWDXUDFLy GHO SRGHU EXUJqV
GHOD*HQHUDOLWDWDPEHOVXSRUWLPSUHVFLQGLEOH GHOV FRPLWqV VXSHULRUV GH OD
&17LGHOD)$,/DLQVXUUHFFLy³HVSRQWjQLD´GHPDLJGHFRQWUDODFRQWUDUHYROXFLyGLULJLGDSHUO¶HVWDOLQLVPHWDPSRF
SRWH[SOLFDUVHVHQVHHOV&RPLWqVGH'HIHQVDGHOVEDUULVGH%DUFHORQD
$TXHVWOOLEUHSRVDGHPDQLIHVWO¶H[LVWqQFLD
GHGLYHUVHVIRUPHVG¶HQWHQGUHOD&17L

Conversaciones
sobre los Rebeldes
del Hachís, el
secuestro de Lorenz
y la cárcel

Ralf Reinders i Ronald Fritzsch
Virus editorial, 2011
$SHVDUGHODVHYDFXUWDDFWLYLWDWGHVGH
O¶DQ\¿QVDTXDQFDXHQ SUH-

VRVHOV~OWLPVDFWLYLVWHVGHOJUXSHO0RYLPHQWGH-XQ\YDWHQLUXQDLPSRUWDQW
LQÀXqQFLD HQ HOV GHEDWV GH O¶HVTXHUUD
DQWLDXWRULWDULD9DQDGRSWDUDTXHVWQRP
SHUDUHFRUGDUO¶DVVDVVLQDWSHUSDUWGH
ODSROLFLDGHO¶HVWXGLDQW%HQQR2KQHVRUJ HO  GH MXQ\ GH  HQ HO FXUV
G¶XQD PDQLIHVWDFLy FRQWUD OD YLVLWD GHO
VKDGH3HUVLD
/D KLVWzULD G¶DTXHVW JUXS pV LQVHSDUDEOHGHODUXSWXUDGHODMRYHQWXWDOHPDQ\DGHO¶qSRFDDPEODYHOODHVTXHUUD'H
PDUFDW FDUjFWHU OOLEHUWDUL D GLIHUqQFLD
G¶DOWUHVRUJDQLW]DFLRQVDUPDGHV²FRP
OD5$)²HO0RYLPHQWGH-XQ\VHPSUHYDGHIHQVDUODQHFHVVLWDWGHPDQWHQLUHOVYLQFOHVDPEO¶HVTXHUUDOHJDOD¿
GHVHUYLUOLGHUHFRO]DPHQWHQOHVVHYHV
OOXLWHVLQRSHUGUHHOVHQWLWGHODUHDOLWDW
(QHO0RYLPHQWGHMXQ\YDQFRQÀXLU
ERQDSDUWGHOVFROOHFWLXVGLVSHUVRVGH
FDUjFWHU FRPEDWLX TXH HV YDQ IRUPDU
D$OHPDQ\D2FFLGHQWDODODFDORUGHOV
PRYLPHQWV FRQWUDFXOWXUDOV GH ¿QDOV
GHOV VHL[DQWD L SULQFLSLV GHOV VHWDQWD
GHV GHO &RQVHOO &HQWUDO GHOV 5HEHOV
1zPDGHVGHO¶+DL[L[¿QVDJUXSVFRP
7XSDPDURV GH 0XQLF R /¶([qUFLW 9HUPHOOGHO5XKU
(OSDVG¶DOJXQVGHOVVHXVPHPEUHVSHU
OHV PtWLTXHV FRPXQHV . L . YD VHU
GHWHUPLQDQW SHUTXq VL HVFDX O¶DFFLy
DUPDGDDGTXLUtVXQOOHQJXDWJHUDGLFDOPHQWGLIHUHQWDODVROHPQLWDWPLOLWDULVWD
GH OHV DXWRLQVWLWXLGHV DYDQWJXDUGHV
DUPDGHV (O 0- HV YD FDUDFWHULW]DU
SHU OD VHYD UXSWXUD DPE HOV VtPEROV
FOjVVLFV GH OD OOXLWD DUPDGD DSOLFDQW
O¶HVSHULW VXEYHUVLX TXH SUHGLFDYHQ HOV
VHXVPHPEUHVDOFRUPDWHL[GHO¶DFFLy
GLUHFWD&RQHJXWVSHUUHSDUWLUERPERQV
GH PHUHQJD GXUDQW HOV DWUDFDPHQWV
EDQFDULVYDQDUULEDUDUHDOLW]DUDFFLRQV
GHJUDQHQYHUJDGXUDFRPHOVHJUHVWGHO
FDQGLGDW GH OD 8QLy &ULVWLDQR'HPzFUDWD &'8  D O¶DMXQWDPHQW GH %HUOtQ
3HWHU/RUHQ]DPEHOTXDOYDQDFRQVHJXLUO¶DOOLEHUDPHQWGHFLQFSUHVRVSROtWLFV /D GHO 0- pV HQ GH¿QLWLYD XQD
KLVWzULD TXH HVFDSD D TXDOVHYRO GHOV
WzSLFVHQHOVTXDOVVHVROHQFDVHOODUD
O¶HVFDPRWXUEj

Xavier Roijals

/

Eva Lega, Javi López, Jordi
Soldevila, Jordina Rivas
CGT Lleida, 2011

100 anys de
moviment llibertari
a Lleida

$TXHVW WUHEDOO SUHWpQ UHFROOLU OD KLVWzULD
GHOPRYLPHQWOOLEHUWDULD3RQHQWMXVWO¶DQ\
HQTXqHVFRPPHPRUDHOFHQWHQDULGHOD
&17 (O WUHEDOO KD FRQVLVWLW HQ XQD VtQWHVL ELEOLRJUj¿FD XQ UHFXOO GH WHVWLPRQLVRUDOVLSHWLWHVLQFXUVLRQVG¶DU[LX/D
YROXQWDWGHOVDXWRUVpVSRVDUODSULPHUD
SHGUD D XQ HVWXGL PpV SURIXQG VREUH
O¶DQDUTXLVPHHQDTXHVWHVFRPDUTXHV
³0HPzULD/OLEHUWjULD´FRPHQoDDPEOHV
SULPHUHVQRWtFLHVGHODSUHVqQFLDDQDUTXLVWD D 3RQHQW GXUDQW OD GqFDGD GH
 ¿QV DO  SUjFWLFDPHQW FHQW
TXDUDQWDDQ\V
8QDFURQRORJLDTXHHVSUHVHQWDGLYLGLGD
HQ WUHV SDUWV UHPDUFDQW HO EXLW GH OHV
WUHV GqFDGHV GH OD GLFWDGXUD IUDQTXLVWD3DUW0RYLPHQWOOLEHUWDULD3RQHQW
  3DUW  (OV OOLEHUWDULV D OD
FLXWDWUHYROXFLRQjULDGH/OHLGD3DUW(O
PRYLPHQWOOLEHUWDULDSDUWLUGHODGqFDGD
GHOV
6¶KD IHW XQ ZHE VREUH HO OOLEUH  KWWS
FJWOOHLGDRUJPHPRULDZRUGSUHVV  HQ
HOTXDOKLSRGHXWUREDUPpVLQIRUPDFLy
VREUHOHVWUHVSDUWVGHOWUHEDOO
$ PpV KL WUREDUHX HO YtGHRGRFXPHQWDO
TXH V¶KD UHDOLW]DW DPE HOV WHVWLPRQLV
G¶DTXHVWV  DQ\V GH PRYLPHQW OOEHUWDUL XQ UHFXOO KLVWzULF GH IRWRJUD¿HV L
FDUWHOOVL¿QDOPHQWXQHVSHFLDODPEOHV
LOOXVWUDFLRQV GHO SLQWRU OOHLGDWj $QWRQL
*DUFLD/DPROOD
6L YROHX XQ H[HPSODU GHO OOLEUH SRVHX
YRVHQFRQWDFWHDPEOD&*7GH/OHLGD

Memòria
Llibertària

Revistes
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5HYLVWDWULPHVWUDOGHGHEDWLUHÀH[LyGH
OD&*7Q~PGRVVLHUGHGLFDWDOFHQWHQDUL GHO QDL[HPHQW GH OD &17 ZZZ
OLEUHSHQVDPLHQWRRUJ

3XEOLFDFLy ELPHVWUDO G¶jPELW FLXWDGj
IHWD GHV GHOV EDUULV SHU OD )HGHUDFLy
G¶$VVRFLDFLRQV GH 9HwQV GH %DUFHORQD
ZZZIDYEFDW

5HYLVWD VHWPDQDO HGLWDGD SHU OD )HGHUDFLy$QDUTXLVWDIUDQFHVDOHVOOXLWHVGHO
PRYLPHQW OOLEHUWDUL L O¶DFWXDOLWDW SROtWLFD L
VRFLDOZZZPRQGHOLEHUWDLUHIU

6HWPDQDULHQFDWDOjSHQVDWGLULJLWLVRVWLQJXW GHV GHOV PRYLPHQWV VRFLDOV L SHU
DOVPRYLPHQWVVRFLDOVZZZVHWPDQDULGLUHFWDLQIR

Juliol de 2011

OHJHL[RXQDFROXPQDG¶HQ-DXPH
&ORWHW SXEOLFDGD D (O 6LQJXODU
'LJLWDO RQ DTXHVW SHULRGLVWD L KLVWRULDGRU DL[z KR VDEHP JUjFLHV D
XQ FXUUtFXOXP DGMXQW JDLUHEp WDQW
OODUJFRPODFROXPQDSXEOLFDGDFDUUHJDSURIXQGDPHQWFRQWUDHOVDQRPHQDWV ³LQGLJQDWV´ EDVDQWVH HQ
IUDJPHQWV GH OHV LPSUHVFLQGLEOHV
HQ DL[z HVWHP G¶DFRUG ³&DUWHV D
0jULXV7RUUHV´GH-RDQ6DOHV
eV HYLGHQW TXH XQ SRW HVWDU R QR
G¶DFRUGDPEHOVDQRPHQDWV³LQGLJQDWV´ L FULWLFDU R QR GHWHUPLQDGHV
DFWXDFLRQVPpVRPHQ\VDIRUWXQDGHV R QR  GHOV PDWHL[RV 1RPpV
IDOWDULD 3HUz IHU VHUYLU GHWHUPLQDGHV RSLQLRQV GH O¶HVFULSWRU L PpV
FRVHV -RDQ 6DOHV HPHVHV DUD ID
PpVGHDQ\VSHUFDUUHJDUFRQWUD XQ GHWHUPLQDW PRYLPHQW SROtWLF
DFWXDOGHSURWHVWDpVFRPDPtQLP
GHVDIRUWXQDW
0ROWHV D¿UPDFLRQV PROWHV PROW
GXUHVHQDTXHOODFROXPQHWDSHUzKL
KDXQDTXHGLXDTXHVWVHQ\RUTXH
KD HVWDW LPSOtFLWDPHQW HTXtYRFDPHQWDO¶DLUH¿QVLWRWDO¶DQRPHQDW
0HPRULDO'HPRFUjWLFTXHHOVTXH
YDQSHUGUHODJXHUUDKRYDQIHUSHU
GHIHQVDUOHVLQVWLWXFLRQVGHPRFUjWLTXHV,VREUHDL[zHVSRWGLUTXHOD
JXHUUDODYDQIHUPLOHUVGHFDWDODQV
DOVGRVEjQGROVLGLQVGHOTXH VXSRVR  QRVWUH QR QHJR TXH PROWV
OD IDULHQ SHU GHIHQVDU OHV OOLEHUWDWV
GHPRFUjWLTXHVLOHVLQVWLWXFLRQVGH
O¶DXWRQRPLD 3HUz PROWV OD YDQ IHU
SHU GHIHQVDU XQ QRX RUGUH HFRQzPLFLVRFLDO,PROWVSHUFHUWSRVVLEOHPHQW SHU GHIHQVDU WRWHV GXHV
FRVHV OHV LQVWLWXFLRQV GHPRFUjWLTXHV L DTXHVW QRX RUGUH VRFLDO  ,
PROWV PpV WDPEp SHU XQD VLPSOH
THVWLy G¶DGVFULSFLy WHUULWRULDO &DGDVF~SRWYROHUFRQVWUXLUODKLVWzULD
DOVHXJXVWTXLSDJDPDQDSHUz
HOFDVpVTXHHOVIHWVVXSHUHQWRWV
DTXHVWVLQWHQWV,QFORVRVSHUFHUW
HOVQRVWUHV
(Q-RDQ6DOHVHUDXQKRPHG¶DFFLy
L SUREDEOHPHQW HOO QR KDXULD HVWDW
JDLUH G¶DFRUG DPE O¶LQWHQW GH EORTXHLJGHO3DUODPHQW$L[zHVWjIRUD
GHGXEWH3HUzMRSHUVRQDOPHQWWLQF
PROWVGXEWHVTXHHVWLJXpVG¶DFRUG
DPE WRW HO VHJXLW GH GHVDIRUWXQDGHV UHWDOODGHV G¶DTXHVW JRYHUQ
,JXDO TXH HO WDO &ORWHW YRO MXVWL¿FDU
ODVHYDOODQDDOFODWHOOYLDHOVHVFULWV
GHO 6DOHV QRVDOWUHV SRGUtHP IHU
VHUYLUDTXHOOVGHOHVPDQLIHVWDFLRQV
FDWDODQLVWHVSHUSRVDUXQH[HPSOH
GHODQRYHOODGH-RDQ6DOHV
(O 9HQW GH OD 1LW TXDUW OOLEUH
G¶,QFHUWD*OzULD SHUWDOGHMXVWL¿FDU
O¶ROOD 3HUz UHFRQHL[HP TXH VHULD
WUHXUH OHV FRVHV GH FRQWH[W WDO L
FRPKDIHWSUHFLVDPHQWHOWDO&ORWHW
0LOORU VHULD HQ WRW FDV UHÀH[LRQDU
VREUH OD FRPSOH[LWDW GHOV HVFULSWRUVLGHOHVJUDQVQRYHOHVLUHOOHJLU
,QFHUWD *OzULD L SRWVHU OHV DSRORJLHV GHO FRRSHUDWLYLVPH GHO SDFL¿VPH GH O¶LQWHUQDFLRQDOLVPH L GH
O¶HFRQRPLD VRFLDO TXH D OD QRYHOD
HQ IHLD HO YHOO 0LOPDQ\ 4XH DL[z
WDPEpKRYDHVFULXUHHO6DOHV
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“La força de les consumidores
SRWFDQYLDUOHVFRVHV´
“L’associació s’encarrega de sensibilitzar, d’informar a les treballadores dels seus
GUHWVLGHFRPHOVSRGHQGHIHQVDUSHUDFRQVHJXLUPLOORUHVODERUDOV´

> LA FRASE...

Fatima Lamah és una activista
PDUURTXLQD GH O¶DVVRFLDFLy$WWDZDVsoul. Setem, amb la Campanya Roba
Neta, la va portar a Catalunya el març
de 2011 per explicar la seva lluita
per unes condicions laborals dignes.
L’entrevista ha estat publicada a Canal Solidari i al Setmanari Directa.
- Abans d’entrar a treballar en
una fàbrica, vas estar a la universitat. Com recordes aquesta
experiència?
$UULEDUDODXQLYHUVLWDWYDVHUXQSXQWFXOPLQDQWDODPHYDYLGD$OOjHPYDLJSROLWLW]DULHPYDLJD¿OLDUDOVLQGLFDWG¶HVWXGLDQWV
9DLJGHVFREULUTXLQDHUDUHDOPHQWODVLWXDFLyGHO0DUURFLTXLQDHUDODKLVWzULDTXHQR
V¶H[SOLFDYDDOVOOLEUHVGHWH[W
- Per què vas començar a treballar en una fàbrica tèxtil?
$O 0DUURF KL KD PROWHV IDEULTXHV Wq[WLOV
(OVPHXVJHUPDQVMDHVWDYHQWUHEDOODQWDOOj
LYDVHUXQSDVQDWXUDO'HIHWHOSUREOHPD
pV TXH pV PROW FRPSOLFDW WUHEDOODU HQ DOOz
TXHKDVHVWXGLDW7HQLPDWXUDWV$O
0DUURFVHQVHERQVFRQWDFWHVQRYDVHQOORF
- Quins van ser els teus primers
passos en el món del sindicalisme?
'HODOYDLJHVWDUWUHEDOODQWHQXQD
IjEULFDTXHYDDFDEDUWDQFDQWSHUTXqOHV
WUHEDOODGRUHVYDQRUJDQLW]DUVHHQXQVLQGLFDW$ PL HP YDQ IHU IRUD L WDPEp D OHV
FRPSDQ\HVTXHHVYDQVROLGDULW]DU'XUDQW
GRV DQ\V QR YDLJ SRGHU WUHEDOODU SHUTXq
TXDQHWIDQIRUDSHUPRWLXVVLQGLFDOVHVWjV
HQ XQD HVSqFLH GH OOLVWD QHJUD L FDS DOWUH
HPSUHVDULW¶DJDID
- Quines condicions laborals
creus que s’haurien de millorar?
(OSULPHUTXHV¶KDGHFDQYLDUpVHOVDODUL
MDTXHHOPtQLPLQWHUSURIHVLRQDOpVGH
HXURVSHUzODPDMRUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV
QLWDQVROVKLDUULEHQ7DPEpODMRUQDGDODERUDOOHJDOPHQWVyQYXLWKRUHVSHUzQLQJ~
OHVUHVSHFWD)LQVLWRWKLKDGRQHVTXHWUHEDOOHQTXLQ]HKRUHVGLjULHV(QOHVSHWLWHV

Chomsky, ni
democràcia
ni
socialisme
-RUGL0DUWt)RQW

egoQV 1RDP &KRPVN\
  ³XQ GHOV SHQVDGRUV PpV LQÀXHQWV GHO PyQ
HQ O¶DFWXDOLWDW´ HO VRFLDOLVPH
YD VHU GHVWUXwW HO  DPE
O¶DUULEDGD GHOV ERO[HYLFV DO
SRGHU/HQLQL7URWVN\TXHQR
HV¿DYHQGHOSDtVGHFDPSHrols que havia fet la revolució,
fora de les prediccions de
papa Marx que havia predit
que la primera revolució soFLDOLVWD V¶HVGHYLQGULD HQ XQ
país industrialitzat, van fer
desaparèixer els consells de
IjEULFDLHOVVzYLHWVOHV³LQVWLWXFLRQVUHYROXFLRQjULHV´TXH
HOVKDYLHQSRUWDWDOSRGHU8Q
FRSLQVWDOODWVHQDTXHOOSRGHU
nou de trinca, es van afanyar
a construir un capitalisme
G¶HVWDWTXHDUULEDULDDODVHYD
màxima expressió amb StaOLQLTXHHVGH¿QLDDPEGXHV
SDUDXOHV FRQFUHWHV ³GHPRFUjWLF´L³VRFLDOLVWD´
/DSURSDJDQGDRFFLGHQWDOYD
FHQWUDU OD VHYD IRUoD D DWDFDUHOFRQFHSWH³GHPRFUjFLD´
DSOLFDW D O¶RUJDQLW]DFLy VRFLDO
GHOD8566LGHOVVHXVHVWDWV
VDWqOOLWV SHUz PDL YD SRVDU
objeccions en el fet que es
GLJXHVVLQ³VRFLDOLVWHV´7RWHO
contrari, la propaganda occiGHQWDOGHLD³6tDL[zpVVRFLDOLVPH´ L GLVSRVDYD DL[t G¶XQD
poderosa arma per frustrar
les temptatives o intencions
de llibertat i justícia de la resWDGHVRFLHWDWVGHOPyQ

S

“Les dones
estan cada
cop més
informades
dels seus
GUHWV´
Vet Robirosa, Fundació
$XWzQRPD6ROLGjULD

> LES PARAULES SÓN PUNYS

IjEULTXHV HOV SDWURQV GLXHQ TXH HO FOLHQW
pVHOTXHPDQD$L[zYROGLUTXHVLHOFOLHQW
IDXQDFRPDQGDSHUXQGLDGHWHUPLQDWOD
VHYDQHFHVVLWDWSDVVDSHOGDYDQWGHOVQRVWUHVGUHWVODERUDOV
- Quines conseqüències té treballar en aquestes condicions?
$FDXVDGHOHVOODUJXHVMRUQDGHVODERUDOV
OHV GRQHV QR WUREHQ WHPSV SHU FXLGDU DOV
VHXV ¿OOV L SHU HVWDU DPE OHV VHYHV IDPtOLHV 0ROWHV G¶HOOHV DFDEHQ DPE GHSUHVVLRQVLDOWUHVPDODOWLHV7DPEpKLKDFDVRV
G¶DYRUWDPHQWVHVSRQWDQLVGLQVOHVIjEULTXHV
SHUTXq OHV GRQHV HPEDUDVVDGHV WUHEDOOHQ
DPEODPDWHL[DLQWHQVLWDWTXHODUHVWD
- Hi ha diferències entre les condicions de treball d’homes i de
dones?
 6t /D PHQWDOLWDW PDVFOLVWD GHO 0DUURF
TXHGDSDWHQWWDPEpDODIHLQDHQTXqHV
FRQVLGHUDTXHHOWUHEDOOGHODGRQDpVVHFXQGDUL(OVDODULHQSULQFLSLpVLJXDOSHU
OOHL SHUz VyQ HOV KRPHV HOV TXH DFDEHQ
FREUDQWPpVD¿QDOGHPHVDWUDYpVGHOHV
SULPHV7DPEppVPpVFRPSOLFDWTXHXQD
GRQDDVFHQGHL[LGLQVGHOVHXOORFGHWUHEDOO
- Com va néixer l’organització
que vas cofundar, l’associació
Attawassoul?
 3ULPHU YDP HQWUDU HQ FRQWDFWH DPE OD
&DPSDQ\D 5RED 1HWD L GHVSUpV HV YD
FUHDU $WWDZDVVRXO 'H IHW YD VHU D DUUHO
G¶XQD WUREDGD LQWHUQDFLRQDO GH OD &DPSDQ\DTXHXQFRPSDQ\YDSRUWDUXQDLGHD
LQQRYDGRUD TXH MD HVWDYD IXQFLRQDQW D
0q[LFRQQRWHQHQVLQGLFDWVSHUzVtXQHV
DVVRFLDFLRQVTXHV¶HQFDUUHJXHQG¶LQIRUPDU
DOVWUHEDOODGRUV9DPFUHDUXQDDVVRFLDFLy
VLPLODUDO0DUURF
- Quin és el vostre objectiu principal com a entitat?
4XDQKLKDYLDDFRPLDGDPHQWVPROWVRYLQWOHVWUHEDOODGRUHVSHQVDYHQTXHODFDXVDHUDHOVLQGLFDOLVPHTXHODOOXLWDVLQGLFDO
HUDSDUWGHOSUREOHPD7HQLHQSRU$OKRUD
QRVDELHQJDLUHEpUHVGHOVVHXVGUHWVGHVFRQHL[LHQ VL FRWLW]DYHQ R QR /¶DVVRFLDFLy
V¶HQFDUUHJD GH VHQVLELOLW]DU G¶LQIRUPDU D
OHVWUHEDOODGRUHVGHOVVHXVGUHWVLGHFRP
HOV SRGHQ GHIHQVDU D WUDYpV GH VLQGLFDWV
3UHSDUHPHOFDPtDO¶D¿OLDFLySHUDFRQVH-

JXLUPLOORUHVODERUDOV
- Què feu per sensibilitzar sobre
els drets laborals?
)HP[HUUDGHVVREUHHOFRGLODERUDO(QFDUDTXHQRHVWLJXHPG¶DFRUGDPEDTXHVWHV
OOHLV OHV KHP G¶H[SOLFDU GH PDQHUD TXH
WRWKRPOHVFRQHJXLOHVGHL[HPSHUHVFULW
WHQLP YHUVLRQV VLPSOL¿FDGHV OHV H[SOLTXHPGHYLYDYHX7DPEpLPSDUWLPFXUVRV
G¶DOIDEHWLW]DFLy G¶HVSDQ\RO L IHP VRUWLGHV
XQFRSDOPHVSHUFUHDUOODoRVGHFRQ¿DQoD
LVROLGDULWDW$PpVHVWHPDPEHOV¿OOVGHOHV
WUHEDOODGRUHVHOVIRUPHP
- En quin àmbit treballa Attawassoul?
$FWXHPGLQVGHOVEDUULVSRSXODUVGH7jQJHU
$OSULQFLSLQRPpVWUHEDOOjYHPGLQVGHOHVIDEULTXHVWq[WLOVSHUzDUDKHPDPSOLDWDOHVWUHEDOODGRUHVGHOHVIjEULTXHVGHJDPEHV/HV
FRQGLFLRQVODERUDOVG¶DTXHVWHVGDUUHUHVVyQ
HQFDUDSLWMRUWUHEDOOHQPpVKRUHVHQFjPHUHVIULJRUt¿TXHVHVWDQPpVGHVSURWHJLGHV$
PpVTXDQKLKDDWXUDGHVHQDOWUHVIjEULTXHV
HQVLQIRUPHQSHUFUHDUXQD[DU[DVROLGjULD
Com
veus
l’evolució
d‘Attawassoul?
$OOODUJG¶DTXHVWVDQ\VKDQDQDWDUULEDQW
D PpV L PpV WUHEDOODGRUHV 3RF D SRF OD
JHQW KD DQDW SHUGHQW OD SRU L GLIHUHQFLDQW
OµDVVRFLDFLyGHOVVLQGLFDWV/HVGRQHVHVWDQ
FDGDFRSPpVLQIRUPDGHVGHOVVHXVGUHWV
$TXHVWHVGRQHVQ¶DWUHXHQG¶DOWUHVLDFDEHQ
FUHDQWFRPLVVLRQVHQVGLIHUHQWVIjEULTXHV
GHOHJDFLRQVGHO¶HQWLWDWeVGXUSHUTXqXQD
WUHEDOODGRUD TXH WUHEDOOD  KRUHV Wp SRF
WHPSVSHUPLOLWjQFLDSHUzDQHPDYDQoDQW
- Treballeu en xarxa amb altres
entitats i organitzacions?
6tWUHEDOOHPDPEO¶DVVRFLDFLyPDUURTXLQD
GHGUHWVKXPDQVPpVJUDQGHOSDtV'RQHQ
FXUVRVD$WWDZDVVRXOHQTXqHVFRPSDUHQ
OHVQRUPDWLYHVLQWHUQDFLRQDOVDPEOHVPDUURTXLQHV SHUTXq OHV GRQHV WLQJXLQ XQD
DOWUDSHUVSHFWLYDGHODVLWXDFLyGHO0DUURF
7DPEp WUHEDOOHP DPE VLQGLFDWV L DL[t OHV
GRQHVHOVFRQHL[HQGHSULPHUDPjLDPEOD
[DU[DG¶DVVRFLDFLRQVGHO1RUGTXHVyQWRW
XQVHJXLWG¶DVVRFLDFLRQVIHPLQLVWHV
&RPpVODFROODERUDFLyDPEOD
Campanya Roba Neta?

$PEOD&DPSDQ\DWUHEDOOHPGHODVHJHQW
PDQHUDQRVDOWUHVIHPXQVHVWXGLVGHOHV
FRQGLFLRQVODERUDOVDOHVQRVWUHVIjEULTXHV
TXHHVSDVVHQD6HWHPSHUTXqDPEDTXHVWDLQIRUPDFLyLG¶DOWUDTXHUHFRSLOHQSXJXLQIHU
VHQVLELOLW]DFLyDOVFRQVXPLGRUVGHO1RUG$OKRUD6HWHPYHDTXtDIHUIRUPDFLy
- Han empitjorat les condicions
laborals al Marroc amb l’arribada
de la crisi?
 +DQ WDQFDW PROWHV IjEULTXHV (Q OD TXH
WUHEDOOR MR YDQ IHU IRUD D  SHUVRQHV
$TXHVWHV GRQHV DFRPLDGDGHV WHQLHQ FRQWUDFWHVWHPSRUDOVWRWLSRUWDUPpVGHWUHVDQ\V
WUHEDOODQWDOOj0ROWHVQRWRUQHQDWUREDUIHLQD
L DFDEHQ VHQW YtFWLPHV GHO VRPQL HXURSHX
XQFRSD(VSDQ\DSRGHQDFDEDUHQPDQV
GHSUR[HQHWHV$OJXQHVRSWHQSHUOHVIHLQHV
DMRUQDOVHQVHVDEHUVLWUHEDOODUDQDOGLDVHJHQWQLHQTXqQLHQTXLQHVFRQGLFLRQV
- Què li diries a un consumidor
de roba del Nord?
/LGLULDTXHV¶LQIRUPpVEpG¶DOOzTXHFRPSUDG¶RQYHGHTXLQSDtVHQTXLQHVFRQGLFLRQVV¶KDIHWDTXHOODSHoD-DTXHSDJXHV
SHUXQVSDQWDORQVRXQDVDPDUUHWDH[LJHL[
TXHHVFRPSOHL[LQHOVGUHWVODERUDOVTXHKL
KDJLXQVVDODULVGLJQHV7DPEpTXHSHQVL
TXHGDUUHUHGHOHVJDPEHVKLKDXQDGRQD
TXHHVSDVVDDOOjKRUHVLKRUHVSHODQWOHV
+LKDGRFXPHQWDOVVREUHOHVWUHEDOODGRUHV
GHOWq[WLOLG¶DOWUHVVHFWRUVHQSRFPpVGH
PLWMDKRUDFRQHL[HVODQRVWUDUHDOLWDW&UHF
HQODIRUoDLHQO¶HPSHQWDGHOVFRQVXPLGRUVSHUFDQYLDUOHVFRVHV

- El que ha passat a Tunísia i
Egipte creus que és exportable
al Marroc?
6tSHUTXqWRWVYLYLPHQFRQGLFLRQVVLPLODUV /D YLGD V¶KD HQFDULW D WRW HO 0DUURFVREUHWRWD7jQJHUHQTXqODUHFHQW
FUHDFLyGHOSRUWPpVJUDQGHO0HGLWHUUDQL
KD SURYRFDW XQD JUDQ VHSDUDFLy HQWUH
OD JHQW TXH V¶KD EHQH¿FLDW G¶DTXHVWHV
LQIUDHVWUXFWXUHVLODUHVWDGHODSREODFLy
7HQLP tQGH[V G¶DWXU L G¶DQDOIDEHWLW]DFLy
PROW DOWV (OV KRVSLWDOV SUHVHQWHQ JUHXV
GH¿FLqQFLHVGHIHWHQVYDPPDQLIHVWDU
QRIDJDLUHSHUDTXHVWPRWLX(O0DUURF
Wp JUHXV PDQFDQFHV DPROWV QLYHOOV 1R
pVIjFLOYLXUHKL

Kapuscinki,
paraula de guerra
³/DJXHUUDQRFRPHQoDDPE
HO SULPHU WUHW /D JXHUUD FRPHQoDDPEHOFDQYLGHOOHQJXDWJH´$L[tGHFODULGLUHFWH
ho explicava el periodista
polonès Ryszard Kapuscinki
 &RPDSRORQqV
que va viure la segona guerra mundial en la seva pròpia
carn sabia que el dia que
+LWOHU YD FRPHQoDU D SDUODU
G¶´HVSDL YLWDO´ HOV VHXV YDQ
HVGHYHQLU ³HQHPLFV´L SHU
WDQW REMHFWLX GH JXHUUD /D
seva feina com a corresponsal de guerra en múltiples
fronts el van corroborar en la
seva opinió que la creació de
les condicions necessàries
RQO¶H[WUDRUGLQDULSDVVDDVHU
normal, lògic i compartit per
la majoria passa pel domini
absolut damunt de les paraules que tenen els estats
contemporanis i les classes
GLULJHQWV HOV DPRV HQ GH¿QLWLYD  DPE WRWV HOV PLWMDQV
de propaganda que els són
SURSLVLTXHGRPLQHQ(OVHX
WDOFRPGLXHOOpVVHPSUH³HO
OOHQJXDWJH GH O¶DJUHVVLy L GH
O¶DUURJjQFLD´

