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“Vivim en una societat relativament rica que, si distribueix bé el que produeix, 
pot permetre viure decentment a tota la seva població” 

Miren Etxezarreta, economista i membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Contra les imposicions del neoliberalisme
IDREN

Des dels governs neoliberals de 
tota Europa i les seves polítiques 
autoritàries i de retallades impo-
sades a les classes assalariades, 
des de fa 10 anys, en nom de 
l’economia i el creixement, s’ha 
transformat de manera radical la 
mal anomenada “societat del be-
nestar” o el denominat “model 
social europeu”, fins a convertir 
l’estructura social d’aquestes so-
cietats, en un simple “mercat de 
tot”, incloses les persones, des-
apareixent de la seva estructura 
valors constitutius de la socia-
bilitat: l’equitat, la redistribució 
de la riquesa, la solidaritat, la 
llibertat i la recerca de la igualtat 
com a senyals d’identitat del que 
se sol denominar justícia social.

Les classes assalariades de les 
societats europees hem supor-
tat, a través de polítiques pres-
supostàries comunes de l’UE 

pels 28 estats membres, que 
desapareguessin drets laborals: 
ocupació i salaris dignes, no ser 
acomiadades sense causa, ne-
gociació col·lectiva i llibertat de 
fer vaga…; que desapareguessin 
drets socials essencials per a la 
vida: habitatge, hàbitat per a 
l’existència diària, pensions su-
ficients, prestacions socials en 
els casos de desocupacions, de-
pendències, etc. i que la nostra 
salut sigui atesa sempre i a tot 
moment…; que desaparegues-
sin les llibertats essencials in-
herents a tots els éssers humans: 
llibertat d’expressió i crítica, de 
manifestació, de vaga real, de 
desobediència…

Com a conseqüència d’aquestes 
polítiques pressupostàries co-
munes a tota l’UE, les societats 
europees, de manera més aguda 
en les societats del sud, s’han 

convertit en societats molt des-
iguals, on les grans corporacions 
(transnacionals) i els seus exe-
cutius i consellers, alhora que 
les oligarquies i els seus polítics 
i polítiques que els representen, 
no solament han acaparat cotes 
de major riquesa que abans de 
la seva estafa que va començar 
en el 2007, sinó que aquesta aca-
paració s’ha incrementat perquè 
han espoliat els recursos públics 
de tots i de totes: energia, aigua, 
pensions, sòl, espai, transports, 
comunicacions, terra…

Des de la CGT seguirem lluitant 
per una societat igualitària i au-
togestionada per les persones, 
per tal de poder VIURE amb 
dignitat i amb respecte al medi 
ambient on habitem.
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El 2002, dos anys després que a la resta de la UE, el Govern es-
panyol va formalitzar la prohibició de la producció i la comer-
cialització de productes fets amb amiant. Tres lustres després, la 
petjada d’aquest material blanquinós és ben fosca. Anualment, 
més de 2.000 persones moren a l’Estat com a conseqüència 
d’haver-hi estat en contacte i la xifra total de víctimes seguirà 
incrementant-se en les properes dècades. Amb l’antiga Urali-
ta, durant mig segle controlada per la família March, com a 
màxim exponent, la de l’amiant és una història d’abusos em-
presarials, facilitada per la connivència de l’Administració. I, 
com sempre, amb unes víctimes innocents que, massa sovint, 
s’hi han deixat la vida.

Migdia d’un dia laborable qualsevol d’aquest novembre. El 
trànsit no és especialment dens a la carretera de Barcelona al 
seu pas per Cerdanyola del Vallès. Encara avui, la via és un eix 
important en les comunicacions d’una ciutat que s’apropa als 
60.000 habitants, tot i que el seu pes s’ha esmorteït comparat 
amb el que tenia dècades enrere. Al número 135 s’hi alça im-
ponent la fàbrica d’Uralita, una empresa que ha condicionat 
com poques la història del municipi. Tancada el 1997, avui 
transmet la decadència pròpia de qui s’ha convertit en un 
vestigi del passat i que després de marcar, en part, la vida de 
Cerdanyola avui fonamentalment és recordada per escampar 
la mort. I no, no és una exageració.

Oberta el 1907, quan l’aleshores poblet no sumava ni 1.000 
habitants, el seu creixement demogràfic no s’entendria sen-
se la presència de l’empresa. Durant nou dècades, hi van tre-
ballar milers de veïns de Cerdanyola i dels nuclis veïns, com 
Barberà o Ripollet. En tot aquest temps, l’amiant va ser una 
matèria primera imprescindible per a Uralita. I és el contacte 
amb aquest material, bàsicament el fet de respirar-ne la pols, 
el que ha convertit Cerdanyola en la ‘zona zero’ d’un “ge-
nocidi laboral”, en paraules de Marta Barrera, advocada del 
Col·lectiu Ronda. Només entre el municipi i Ripollet s’han 
detectat els darrers anys un miler de persones afectades per 
malalties relacionades amb l’amiant. Una bona part d’aquestes 
persones han mort i la xifra seguirà augmentant les properes 
dècades.

Considerat una espècie d’assassí silenciós, perquè mata len-
tament, ja que les patologies que provoca triguen dècades a 
aparèixer, l’impacte de l’amiant va molt més enllà de Cerdan-
yola i només a Catalunya té altres focus destacats a Castell-
defels, a Santa Perpètua de Mogoda, al Prat de Llobregat o 
al port de Barcelona. A l’Estat espanyol, el nombre de morts 
anuals s’enfila als 2.300. Segons l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), l’amiant és responsable anualment de més 
de 100.000 morts arreu del món. La UE estima que el 2030 
n’haurà provocat mig milió, només en territori comunitari.

La negra història de l’amiant, un 
‘genocidi laboral’ que no s’acaba

Per què és letal l’amiant?
L’amiant és un producte mineral d’una gran durabilitat i de 
cost reduït, molt resistent a la calor, a l’abrasió i a la tracció. 
Les seves característiques el van convertir en un material molt 
utilitzat en la construcció i en la indústria i avui encara se’n 
fa un ús habitual en països del sud. Alguns dels seus derivats, 
com el fibrociment, van fer-se omnipresents durant dècades 
a casa nostra. El 2000, la UE va decretar la prohibició de la 
producció i la comercialització de l’amiant i de productes que 
en continguin, però el Govern d’Aznar va demanar una mo-
ratòria de dos anys i a l’Estat espanyol no va aplicar-se fins 
al 2002. Ara bé, encara avui arreu es troben productes que 
contenen amiant.

Els riscos per a la salut apareixen amb la inhalació de les fi-
bres d’amiant (o asbest), un fet que es dóna quan aquestes es 
desgasten o quan es trenca un producte fet amb el material i 
se n’escampa la pols. Les afectacions que provoca són fona-
mentalment respiratòries i les principals poden agrupar-se en 
tres tipus: l’asbestosi o fibrosi pulmonar, que és una malaltia 
dels pulmons d’evolució lenta i que ocasiona insuficiència res-
piratòria; el mesotelioma o tumor de pleura, que és un càncer 
exclusivament derivat de l’amiant i que té una esperança de 
vida molt curta, i el càncer de pulmó. Ara bé, nombrosos ex-
perts també vinculen l’amiant amb l’aparició d’altres formes 
de càncer. Les fibres d’asbest poden estar dècades allotjades 
a l’organisme abans que es desenvolupi una d’aquestes pato-
logies, que tenen un període de latència d’entre 20 i 40 anys. 
Això explica per què encara avui apareixen nous casos de per-
sones afectades. I el goteig seguirà durant força anys.

Les víctimes es divideixen entre les laborals, és a dir, persones 
que van treballar directament en contacte amb el material, i 
les passives, que es reparteixen entre les domèstiques, que han 
conviscut amb treballadors de l’amiant i han emmalaltit com 
a conseqüència de l’exposició a les fibres d’asbest que els tre-
balladors portaven a casa, adherides sobretot a la roba; i les 
ambientals, que fonamentalment han viscut en un radi pro-
per (de dos o tres quilòmetres) d’algun punt emissor de fibres 
d’amiant o n’han patit exposicions accidentals. A Catalunya 
hi ha víctimes dels tres tipus i la seva situació judicial canvia 
totalment.

Víctimes sense informació 
prèvia
Julián del Amo Ochoa té 69 anys i viu a Cerdanyola des que en 
tenia 11, quan va arribar-hi provinent d’un poble de Guada-
lajara. “En aquella època, els carrers s’asfaltaven amb uralita”, 
recorda. Durant la dècada dels setanta, va treballar prop de 
set anys a Uralita, en aquell moment la gran factoria del mu-
nicipi. “Jo feia la càrrega i descàrrega dels camions que venien 
a la fàbrica; era una feina a l’aire lliure. A l’interior, l’ambient 

sempre era ple de pols i, per exemple, una de les tasques era 
omplir amb la mà sacs d’amiant. L’única mesura de protecció 
que teníem eren uns guants de plàstic, però no ens donaven 
mascareta. La roba de feina me la rentava a casa, tot i que 
anys més tard ja es va rentar a la fàbrica. Mai ens van parlar 
de qüestions de seguretat o salut laboral”, explica a CRÍTIC. 
Del Amo resideix a centenars de metres de la històrica fac-
toria d’Uralita i té asbestosi des de fa anys: “Em canso molt i 
gairebé sempre estic refredat”. Bona part dels seus companys 
a l’empresa han mort de malalties relacionades amb l’amiant.

Maria García viu a Barberà del Vallès des que fa 35 anys va 
casar-s’hi. A mitjan 2016 va morir el seu marit, Agustín Me-
dina, víctima d’un mesotelioma molt agressiu. Medina mai 
no va treballar a Uralita, però durant els primers 25 anys de la 
seva vida va viure a Cerdanyola i, concretament al carrer de 
Barberà, paral·lel a la carretera de Barcelona, on s’ubicava la 
factoria. També va treballar molt a prop de la planta. “Del seu 
carrer han sortit bastants casos d’afectats per l’amiant”, apunta 
Maria. Mesos després de desenvolupar la malaltia, Agustín 
Medina va escriure una carta que la seva dona ha facilitat a 
CRÍTIC. Hi recorda que, quan era nen, “construíem les nos-
tres pròpies joguines amb retalls d’uralita, així com gronxa-
dors amb lianes d’amiant. Mai ningú ens va comentar que allò 
fos perillós o ocasionés un risc per a la nostra salut”. Medina 
també comenta que els carrers, aleshores de terra, sempre te-
nien una lleugera capa de pols blanca provocada pels camions 
que transportaven l’amiant. Ell és un exemple de víctima am-
biental de l’amiant.

Federal Mogul és una companyia que fabrica components per 
a l’automòbil i que té una planta a la Zona Franca de Barce-
lona especialitzada en la producció de pastilles de frens. La 
factoria ha passat per diverses mans, prèviament ha tingut 
noms com Honeywell, Allied Signal, Jurid Ibérica o Drim i 
tenia la fàbrica al Prat de Llobregat. Fins a la prohibició de 
l’amiant a l’Estat espanyol, aquest material era un component 
bàsic de les pastilles. Salva Campos recorda que va començar 
a treballar-hi el 1986 i en aquella època “tot just ens donaven 
una mascareta de protecció per a la pols, però era impossible 
posar-se-la tot el dia i acabaves respirant amiant. Ens donaven 
molt poca informació sobre els riscos per a la salut, i les mesu-
res de protecció eren molt limitades. De fet, els primers anys 
la roba que portava la rentava a casa”.

José Luis Gómez treballava a la mateixa empresa i és el vice-
president de l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant 
a Catalunya (AVAAC), sorgida el 2009 al Prat i constituïda en 
l’àmbit català fa un parell d’anys. Al costat d’en Salva, comenta 
a CRÍTIC que “quan venia la inspecció de treball, els filtres 
per fer els mesuraments [sobre el volum de pols d’amiant a 
l’ambient] se saturaven”. “Durant anys vam veure com com-
panys emmalaltien de càncer, però des de l’empresa sempre 
s’atribuïa al tabac o altres raons; mai es deia que fos a causa 
del contacte amb l’amiant. Com que mai se’ns ha explicat res, 
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ens hem vist obligats a aprendre nosaltres mateixos sobre els 
riscos per a la salut de l’amiant i ara vivim amb una espasa de 
Dàmocles a sobre, sabent que en qualsevol moment podríem 
desenvolupar una malaltia”, hi afegeix. D’aquesta situació va 
néixer l’AVAAC.

El problema de la infradiagnosi
Julián Medina, Agustín Medina, Salva Campos i José Luis Gó-
mez són persones que tenen en comú haver estat en contacte 
amb l’amiant en una època en què la producció i la comer-
cialització del material no eren prohibides. Tots han denun-
ciat que pràcticament no se’ls va donar informació sobre els 
riscos per a la salut que implicava aquest contacte, malgrat 
que ja en aquella època se sabia que l’amiant era especialment 
lesiu. L’advocada del Col·lectiu Ronda Raquel Lafuente recal-
ca que, des del 1947, en plena dictadura franquista, existia 
una ordre del Ministeri de Treball que reconeixia l’existència 
de malalties professionals derivades de feines exposades a la 
inhalació de pols d’amiant. La normativa ja establia mesures 
preventives, com, per exemple, realitzar controls dels nivells 
d’exposició dels treballadors al material.

Quin és el problema? Que sistemàticament les empreses la 
incomplien i ni tan sols facilitaven un mínim d’informació 
als treballadors. “Tenim informes del 1977 en què es diu que 
les companyies [com Uralita] no han complert la normativa 
en res durant els 30 anys anteriors”, subratlla. En l’àmbit judi-
cial, la responsabilitat empresarial en les malalties derivades 
de l’amiant a l’Estat espanyol no va començar a reconèixer-se 
fins a una data tan recent com el 2009, quan es guanyen els 
primers judicis, tot i que les primeres demandes daten de la 
dècada dels setanta.

Si un tret defineix la relació de l’Estat espanyol amb l’amiant, 
sobretot si es compara amb altres països europeus, és l’enorme 
infradiagnosi de les malalties provocades per l’amiant. La UE 
va publicar el 2000 l’informe ‘Eurogip’, en què assenyala Es-
panya com l’Estat de la unió que menys casos d’asbestosi i 
càncers provocats per l’amiant registra com a malaltia pro-
fessional, amb uns volums molt inferiors als d’Alemanya, 
França, Itàlia i Bèlgica. Un altre estudi, elaborat per Alfredo 
Menéndez Navarro, catedràtic d’història de la ciència de la 
Universitat de Granada, i Montserrat García Gómez, espe-
cialista en medicina del treball, salut pública i medicina pre-
ventiva, assegura que només el 6,4% dels homes i el 4,4% de 
les dones que van finar a Espanya entre el 2007 i el 2011 per 
mesotelioma pleural atribuïble a exposició laboral a l’amiant 
han estat reconeguts com a malalts d’origen professional per 
la Seguretat Social.

A què respon aquesta infradiagnosi? Per a l’advocada Marta 
Barrera, “té a veure amb les deficiències del nostre sistema 
de compensació. En el cas concret de l’amiant, s’hi afegeix la 
voluntat de no reconèixer una culpa històrica, perquè a l’Estat 
hi ha hagut una regulació més laxa que en altres països sobre 
l’ús de l’amiant“. “La infradiagnosi és una forma de no ad-
metre la deixadesa de funcions per part de l’Administració. 
Malgrat que no has imposat sancions durant dècades si des-

prés admets la magnitud del problema, també admets la mag-
nitud de la culpa”, subratlla Barrera, que tampoc no s’està de 
recordar “la importància del sector de la construcció, que és 
un lobi molt potent i que tenia en l’amiant una panacea”. Tam-
poc no pot obviar-se l’impacte econòmic, perquè un volum 
major d’afectats reconeguts també implica un increment de 
la despesa en pensions i indemnitzacions, assumides per la 
Seguretat Social i per les empreses responsables.

Uralita, una empresa lligada al 
banquer de Franco
Uralita va ser la principal productora d’amiant de l’Estat es-
panyol. La companyia, fundada el 1907 pels germans Josep 
Maria i Manuel Roviralta, va emprar-lo des del primer mo-
ment. Col·lectivitzada durant la Guerra Civil per la CNT-FAI 
(va anomenar-se temporalment Uralita Empresa Obrera Co-
lectivizada), en acabar el conflicte bèl·lic va tornar a les mans 
dels seus fundadors, però per poc temps. El 1943 la van haver 

de malvendre al financer mallorquí Joan March, estretament 
vinculat al nou règim dictatorial, fins al punt que se’l consi-
derava el banquer de Franco. La família March va controlar 
l’empresa —que arribaria a ocupar 12 naus industrials— du-
rant cinc dècades, i la bona connexió amb les autoritats polí-
tiques en facilitava la impunitat.

La societat va passar a les mans de la família valenciana Serra-
tosa el 2002, que en manté el control actualment a través del 
hòlding Nefinsa. Presidida des del 2015 per Javier González, 
aquell mateix any Uralita va canviar-se el nom pel de Corpo-
ración Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac). 
Va facturar més de 130 milions d’euros l’any passat i concen-
tra el 75% de les vendes a Espanya. Malgrat les nombroses 
sentències que l’han obligat a indemnitzar antics treballadors, 
l’empresa mai no ha admès la seva responsabilitat i encara 
avui esgota tots els recursos per allargar els processos judi-
cials i intentar estalviar-se el pagament d’indemnitzacions. 
CRÍTIC ha contactat amb la responsable de comunicació de 
Coemac per conèixer la seva versió dels fets, però no n’ha re-
but resposta.

El reclamat fons 
d’indemnització
A Espanya no existeix un fons de compensació —o indemnit-
zació— automàtic per a les persones afectades per l’amiant. 
Marta Barrera explica que altres països, com França, Holanda 
o Bèlgica, n’han creat, com a mecanisme pel qual “s’intenta 
compensar les víctimes que han patit una situació de greuge, 
sense obligar-les a passar per un procés judicial. Es genera un 
automatisme que estalvia temps i patiment a les víctimes”. Al 
cap i a la fi, recórrer als tribunals implica “que encara avui has 
de justificar que l’amiant t’ha afectat, quan s’hauria de posar 
la càrrega de prova en l’empresa. Hauria de demostrar que el 
que fa servir no afecta el treballador”. I no parlem de proces-
sos judicials curts, sinó que poden passar set o vuit anys fins 
que s’arriba a cobrar una indemnització. “L’últim gran acte de 
crueltat és negar a la víctima el gaudi de la indemnització”, 
denuncia l’advocada, perquè en molts casos, quan s’acaba el 
procés, la persona afectada ja ha mort.
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La negra història de l’amiant

El vicepresident de l’AVAAC, José Luis Gómez, explica que, 
a l’octubre, l’estatal Federació d’Associacions de Víctimes i 
Col·lectius de Víctimes de l’Amiant (Fedavica) va presentar 
al Congrés el projecte de proposició de llei per crear aquest 
fons d’indemnització. La proposta, que va sumar el suport de 
totes les formacions amb l’excepció del PP, implicaria garan-
tir “l’accés universal de totes les persones afectades per qual-
sevol patologia produïda per l’amiant, i solucionaria així el 
problema que tenen aquells malalts que no poden reclamar 
judicialment els seus drets en haver desaparegut ja les em-
preses en què van treballar, o de les persones que han em-
malaltit per viure o treballar a prop dels llocs amb una gran 
presència d’amiant en l’ambient”. Gómez recalca que la fede-
ració reclama participar en el fons, juntament amb les admi-
nistracions, els sindicats o les mútues, i que recórrer-hi no 
hauria d’impedir a les víctimes acudir també a la via judicial 
per obtenir una major indemnització. En tot cas, la mateixa 
Fedavica admet que encara s’està lluny que la llei que creï el 
fons sigui una realitat.

Processos judicials que 
s’eternitzen
Què es reclama? Bàsicament, que la malaltia ha estat causada 
per l’exposició a l’amiant al lloc de treball i que l’empresa va 
incomplir el deure de protegir la seva salut. La rèplica em-
presarial acostuma a ser que no van incomplir res perquè no 
existia cap normativa específica sobre l’exposició a l’amiant, 
un argument que el Tribunal Suprem ja ha demostrat que és 
fals, però que no impedeix que es mantingui el cicle de recur-
sos que eternitzen les resolucions judicials. En el cas d’una 
víctima laboral, el procés arenca amb la sol·licitud de la pen-
sió per contingència —o malaltia— professional. “Si tens sort, 
te la donen de sortida; però, si no és així, cal demandar i anar 
a judici, i normalment es triga un any i mig o dos per tenir 
la sentència”, explica Marta Barrera. Un cop reconeguda, cal 
anar a la Seguretat Social a reclamar un recàrrec a la pensió 
—que oscil·la entre el 30% i el 50%— i alhora presentar una 
demanda de danys contra l’empresa per rebre la indemnitza-
ció. En casos com l’asbestosi, matisa Raquel Lafuente, però, 
“costa molt que et reconeguin una pensió automàtica si no 
tens una pèrdua greu de capacitat pulmonar”.

La invalidesa i la pensió a treballadors d’Uralita o del port 
de Barcelona ja s’aconseguia el 2000, però aleshores no es re-
coneixia la inexistència de mesures de seguretat per part de 
l’empresa ni l’incompliment de la normativa, cosa que impe-
dia rebre una indemnització. És a partir del 2009 quan això 
canvia. En molts dels casos, però, la víctima havia treballat en 
una empresa que ja no existeix, i això dificultava la reclama-
ció. Això va canviar fa dos anys, quan el Tribunal Suprem va 
dictaminar que les companyies que en van absorbir d’altres 

han d’assumir les negligències prèvies a la fusió. La sentència 
crea jurisprudència i beneficia, per exemple, els afectats de 
Rocalla, tancada el 1994 i absorbida el 1982 per Uralita, o els 
de Macosa (a Santa Perpètua de Mogoda), que va acabar en 
mans d’Alstom.

“Un gran problema és el dels autònoms, com electricistes o 
lampistes que treballaven en la construcció i no tenien pro-
tecció davant les contingències comunes. No poden reclamar 
una indemnització perquè no hi ha cap empresa que en res-
pongui i ells serien dels més beneficiats per la creació del fons 
de compensació”, comenta l’advocada Raquel Lafuente.

El difícil reconeixement de les 
víctimes passives
El procés judicial es complica molt més per a les víctimes 
passives. En el cas del Col·lectiu Ronda, la primera macro-
demanda col·lectiva contra Uralita per aquest tipus de vícti-
mes data del 2012 i va representar 43 persones. La sentència 
en primera instància va arribar al febrer del 2015 i va donar 
la raó als demandants que són víctimes domèstiques, fixant 
una indemnització global de 700.000 euros, però no als am-
bientals. El procés judicial, però, no ha acabat, ja que Uralita 
ha recorregut contra la sentència en contra seu i les víctimes 
ambientals també ho han fet.

L’advocada Esther Pérez, també del Col·lectiu Ronda, subrat-
lla que, en el cas de les passives, “només tenim un any per 
reclamar” des del diagnòstic o la mort de la persona afectada. 
“El termini és molt breu i el que han de fer les víctimes és 
informar-se i reclamar un cop han estat diagnosticades. En 
aquests casos, la demanda ha de ser contra l’empresa; però, si 
aquesta ha desaparegut, no es pot reclamar”, explica. Les víc-
times passives poden reclamar una indemnització per danys 
i perjudicis que, si guanyen el cas, ha de pagar l’empresa. Si, 
com ha passat en molts casos, la persona afectada mor, la re-
clamació la poden presentar els seus descendents, també dins 
el termini límit d’un any.

Amb les ambientals, “l’acreditació causa-efecte” entre el con-
tacte amb l’amiant i la malaltia és més difícil de demostrar, 
excepte si la persona ha desenvolupat un mesotelioma, una 
afectació bàsicament conseqüència del contacte amb l’amiant. 
En aquest sentit, Maria García explica que, en el cas del seu 
marit, van presentar la demanda perquè era el seu desig, però 
pensa que no serà fàcil rebre una indemnització. Ara bé, de-
fensa la necessitat de recórrer a la justícia “perquè es faci visi-
ble el problema, perquè es creï consciència i es posi de mani-
fest que hem patit una injustícia”.

Demanda per ansietat
Treballadors que han estat en contacte directe amb l’amiant se 
sotmeten anualment a revisions, sempre amb la por que apa-
regui algun greu problema pulmonar. Això els genera trastorns 
d’ansietat i depressió. Per deixar de silenciar aquesta situació, un 
grup d’antics treballadors de la planta de Honeywell del Prat de 
Llobregat —avui treballadors de Federal Mogul, a Barcelona— 
presentaran, amb el suport del Col·lectiu Ronda, una demanda 
en què reclamaran el reconeixement de l’origen laboral d’aquests 
problemes. José Luis Gómez és un d’aquests treballadors. Co-
menta que “amb un simple refredat ja pateixes. Es converteix 
una mica en un tema tabú, perquè sabem que en qualsevol mo-
ment pot aparèixer un problema greu”. També aquí, el contrast 
amb altres països fa feredat. A França, per exemple, “pel simple 
fet d’haver treballat amb amiant ja es considera que has patit un 
dany moral i es paga. I la llei va sortir el 1999”, lamenta Gómez.

Salva Campos, company de José Luis Gómez a l’antiga Ho-
neywell, reflexiona que de tot plegat “et queda una descon-
fiança cap a l’empresa, que mai s’ha disculpat ni ha tingut un 
reconeixement explícit de la seva responsabilitat”. “Era una 
aberració treballar en aquelles condicions; hi havia molta 
calor a la nau, molta pols”, rememora Gómez. Maria García 
es pregunta “com és possible que això succeeixi?” i reconeix 
que, quan el seu marit va emmalaltir, “ens vam sentir molt 
impotents”. “Aquí ja no es produeix amiant, però sí en altres 
països. Tot és un pur negoci: no importa que mori la gent 
amb la condició de fer-se ric”, subratlla. “Érem carn de canó 
perquè la família March guanyés milions i milions”, lamenta 
Julián del Amo. I tots, paral·lelament, denuncien el paper de 
connivència que hi va tenir l’Administració estatal.

Encara avui queden moltes qüestions pendents de resoldre al 
voltant de l’amiant. Per exemple, les advocades Marta Barrera i 
Raquel Lafuente apunten que els treballadors que van estar-hi 
en contacte haurien de tenir dret a jubilar-se anticipadament. 
No existeix un fons de compensació. No hi ha hagut un reco-
neixement definitiu per a les víctimes domèstiques, ni inicial 
per a les ambientals. I queda molt, però molt, d’amiant arreu. 
“Una gran part de l’amiant que hi ha a Espanya està caduc, per-
què es va desgastant”, explica José Luis Gómez, de l’AVAAC, i 
a l’anar-se fent malbé desprèn les fibres que poden ser letals. 
Alguns ajuntaments, com el del Prat, han aprovat mocions 
per retirar el material de les instal·lacions municipals, però la 
desamiantació és molt lluny de ser un procés generalitzat.

Cada mes, cada setmana, apareixen noves víctimes. I, en pas-
sar per la carretera de Barcelona de Cerdanyola i veure l’encara 
imponent fàbrica d’Uralita, un no pot deixar de pensar que, 
un cop més, la prosperitat d’alguns —molt pocs— només ha 
estat possible a partir de la condemna dels altres, molts més.

* Article publicat a Crític, periodisme d’investigació



CatalunyA ABRIL DE 2018 
Treball · Economia  -  6

SP Comitè Confederal CGT

Es compleixen ara 10 anys d’aquesta crisi del 
sistema capitalista, una crisi que no és més 
que una altra eina de la gran patronal, de les 
multinacionals i dels amos de la banca, amb la 
complicitat d’un sistema polític corrupte, per 
augmentar els seus enormes beneficis sempre 
a costa dels drets de la ciutadania i especial-
ment de la classe treballadora. Aquesta crisi és 
en realitat una gran estafa.

Portem 10 anys en una situació d’emergència 
social, on ja no solament les persones sen-
se treball estan sota el llindar de la pobresa, 
sinó que més del 14% de les persones amb 
treball són pobres com a conseqüència de la 
precarietat dels nous contractes de treball, 
amb contractes parcials i sous de supervivèn-
cia, que constitueix la nova realitat laboral 
d’indignació. A això se suma la reculada en el 
poder adquisitiu que han sofert les pensions, 
ocasionant que un de cada tres pensionistes 
estigui per sota d’aquest llindar de pobresa, 
alhora que ha augmentat la bretxa salarial de 
gènere, tant en els salaris com en les pensions.

Ens enfrontem a un atac ideològic i estratègic 
que pretén que el que fins fa poc temps eren 
drets siguin ara negoci: l’educació, la sanitat, 
les pensions… tot allò que en suma és nostre, 

L’estafa continua, hem de seguir als carrers

de tots i totes, s’està convertint en dividends 
per a les grans corporacions empresarials. A 
canvi ens obliguen a rescatar bancs i autopis-
tes, pagant un deute que no és nostre, pagant 
un deute que és il·legítim i que en gran part 
procedeix de la corrupció. Ens estan estafant.

Des de la CGT diem que no anem a resignar-
nos al fet que els bancs siguin més importants 
que les persones; des de la CGT ens neguem 
al fet que bona part dels serveis públics se-
gueixin sent privatitzats i precaritzats; des de 
la CGT no consentirem que es desmantelli el 

sistema públic de pensions; en la CGT no ac-
ceptem que la classe treballadora vegi reduïts 
els seus drets tots els dies amb noves reformes 
laborals. 

És hora que es produeixi un repartiment del 
treball reduint la jornada laboral, acabant amb 
les hores extres i avançant l’edat de jubilació 
perquè tots i totes puguem tenir treball. Han 
de recuperar-se els serveis públics privatitzats, 
on solament sigui important l’eficiència dels 
mateixos perquè de debò existeixi una protec-
ció social que sigui pública i universal, per to-
tes i tots. És imprescindible repartir la riquesa 
a través d’una reforma fiscal que faci que els 
qui suportin la major part de la despesa siguin 
les grans fortunes i corporacions, que són les 
que han vist incrementats els seus beneficis 
amb aquesta crisi-estafa. Cal acabar amb el 
frau i els paradisos fiscals.

Per a la CGT la resignació no és una opció, és 
hora d’ocupar de nou els carrers, és més neces-
sari que mai que la CGT estigui present allí on 
es produeixen situacions d’injustícia social, és 
necessària una mobilització permanent de la 
CGT contra aquest sistema corrupte, convo-
cant i participant en quantes mobilitzacions 
siguin necessàries per aconseguir una societat 
autogestionària, antipatriarcal, ecologista, no 
racista ni xenòfoba... llibertària.

Secretariat Permanent del Comitè 
Confederal de la CGT de Catalunya

Fa ja un any que les hores de vaga realitzades a Catalunya estan 
creixent. De fet, el darrer any van duplicar les de l’anterior. I 
tot això sense tenir en compte l’impacte de les 3 darreres va-
gues generals realitzades i sense que la presa de pèl de la falsa 
recuperació que ens venen ho impedeixi. Com ja vam dir en 
el darrer 1er de maig, calia passar a l’ofensiva per trencar un 
cicle de resistencialisme esgotat. Val a dir que, a cop de lluita, la 
tendència s’està revertint.Vagues llargues han tombat el braç de 
diferents patronals. Exemples en tenim a Metro, Bicing i Telefè-
ric de Barcelona, a les sitges de Coca-Cola, empreses de neteja, 
estibadors i un llarg etcètera. A data d’avui, i des del 15 de març, 
la plantilla de Funosa segueix en vaga indefinida dos dies a la se-
tmana contra la precarietat, amb seguiment del 100%. El carrer 
s’està tornant a omplir amb lluites en defensa de les pensions, de 
les llibertats i dels drets civils i contra la repressió cada vegada 
més descarnada de l’Estat. I fa poques setmanes amb una vaga 
general feminista que ha fet esclatar la força acumulada per ge-
neracions de dones sotmeses pel patriarcat.

En un context on les lleis són paper mullat en el millor dels ca-
sos, i cadenes en l’habitual, només l’expressió del conflicte pot 
reequilibrar la balança. Un conflicte que no és ni bo ni dolent. 
Simplement existeix. Hi ha conflicte quan caduquen convenis 
col·lectius per la darrera Reforma Laboral, quan es fa xantatge 
des de posicions de poder, quan ens acomiaden, quan paguem 
per un lloguer dues terceres parts del nostre sou, quan hem de 
combinar diverses feines per poder sobreviure, quan no podem 
plantejar un projecte vital per la inseguretat laboral a la que ens 
condemnen, quan després de treballar tota la vida se’ns con-
demna a pensions de misèria. Aquells que estan guanyant volen 
que acotem el cap acceptant el paper de perdedors en aquest 
conflicte quotidià i permanent. I ens plantegen la seva pau so-
cial com el silenci dels i les oprimides.

No. No volem cap pau social de la derrota. Una pau que en si-
tuacions d’injustícia només és positiva per a qui ens explota. Cal 

Som força creixent
Comunicat del Primer de Maig de 2018

dir alt i clar que els models sindicals que fan bandera de la con-
certació són projectes esgotats i fracassats, sense capacitat per 
assolir les molles que governs i empreses oferien fa uns anys a 
canvi d’una contenció social que ja no controlen. L’experiència 
ens ho mostra clarament: els darrers anys només han pogut acu-
mular retrocessos en les condicions laborals de la majoria dels i 
les treballadores. Només les reivindicacions plantejades des de 
posicions de força i determinació, diverses i coordinades, són 
les que ofereixen millors condicions per poder aturar la voraci-
tat de beneficis capitalistes i la precarització de les nostres vides.

Davant la lluita de la classe treballadora o d’altres tipus de mo-
bilitzacions col·lectives el sistema alça, un cop més, els murs de 
la repressió per salvaguardar els seus privilegis i status quo: més 
vaguistes en processos penals, més acomiadaments disciplina-
ris per l’activitat sindical a les empreses, més autoritarisme, més 
criminalització i l’ús del codi penal d’enemic per normalitzar el 
dret de càstig del poder. En aquest escenari no hi ha cap altre 
camí que respondre solidàriament. Com hem fet sempre, sense 
importar el color de la bandera del govern que hi hagi al darrere 
d’aquests actes o el sector productiu on es trobi la darrera em-
presa que ha fet fora una companya.

Som força creixent: l’anarcosindicalisme està incrementant la 
seva presència cada vegada a més territori, a més empreses i 
amb més afiliació. Amb aquesta capacitat estem, dia rere dia, 
en millors condicions per defensar les nostres llibertats, els nos-
tres drets i les nostres reivindicacions. Aquest 1er de maig fem 
una crida a afiliar-se i organitzar-se al sindicalisme llibertari, a 
mantenir l’actitud de lluita a tots els espais, amb un orgull de 
pertànyer a la classe treballadora que ens permet mirar als ulls 
d’aquells que ens estan explotant fins que, un cop més, abaixin 
la mirada i els fem retrocedir cada vegada amb major intensitat.

Organitzem-nos, fem créixer la nostra força, plantem batalla a 
l’explotació.
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Ermengol Gassiot

En el món del treball és habitual que, quan 
l’empresa enuncia una mesura, des del sindica-
lisme (em refereixo al que lluita) ens la mirem, 
l’analitzem i acabem preguntant-nos “Ho po-
den fer?”. Sovint truquem a un advocat o advo-
cada o ens adrecem a un company/a que con-
siderem que coneix la normativa laboral per 
a que ens la contestin. Si la resposta insinua o 
planteja que algun aspecte de la iniciativa em-
presarial pot contradir alguna normativa legal, 
anem a inspecció de treballo directament a un 
jutjat. Si participem en els comitès d’empresa 
o estem en espais de negociació amb la pròpia 
empresa podem fer servir el recurs de la inter-
pretació de la norma per intentar, mitjançant 
l’amenaça de recórrer a accions judicials, que 
enretirin la mesura enunciada o que la modi-
fiquin en un o un altre sentit. Però fins i tot si 
no participem del comitè d’empresa, és també 
força freqüent que una resposta d’aquest tipus 
ens porti a inspecció i al jutjat. Tot plegat, amb 
l’esperança de poder revertir l’actuació que vol 
dur a terme l’empresa i defensar així els nostres 
interessos. I dic “esperança” de manera plena-
ment conscient.

En canvi, quan la resposta a “Ho poden fer?” 
és afirmativa, també és força freqüent que cai-
guem en una espècie de desànim i fatalisme. 
Assumim que no tenim eines per fer front a 
una acció de l’empresa que entenem, i tenim 
clar, que ataca els nostres drets i ens preparem 
per a minimitzar-ne les conseqüències. De ve-
gades, fins i tot establim també algun tipus de 
diàleg amb la pròpia empresa i cerquem que 
ella s’avingui amb nosaltres a negociar-ne al-
guns serrells. Aquí, no obstant, la nostra acti-
tud és menys desafiant i ens estem disposats 
a acceptar un escenari on el patró ens conce-
deixi alguna petita almoina. Novament amb 
l’”esperança”, aquest cop molt més modesta, de 
poder rascar alguna cosa en un tauler que sa-
bem que ens és desfavorable i que renunciem 
a intentar tombar. Si l’empresa és mínima-
ment intel·ligent, fàcilment s’avindrà a fer pe-
tites concessions perquè sap perfectament que 
així ens implica en el procés d’implementar la 
mesura que vol i, d’alguna manera, el validem. 
I un cop avalada pel sindicalisme, aquesta me-
sura implementada passa a ser una condició, 
una realitat, ja acceptada. Normalitzada.

La pregunta “Ho poden fer?” reflecteix di-
verses coses i d’una gran importància. Per 
una banda, ens mostra que acceptem com a 
marc de referència la legalitat vigent. El cor-
pus de normatives, decrets i lleis que ha dictat 
un estat, a través de les diverses administra-
cions, que des del sindicalisme combatiu i 
en concret l’anarcosindicalisme entenem que 
no és en absolut amic nostre. Al contrari, el 
sabem oposat a nosaltres i intuïm que la seva 
funció és enfortir i legislar a favor dels nos-
tres enemics de classe. Per una altra, el mateix 
sentit de la pregunta indica que renunciem a 
ser nosaltres qui donem una resposta que, en 
canvi, fiem a tercers. És la “llei”, és a dir, els/les 
inspectors/es, jutges, àrbitres, etc. qui resol la 
qüestió. En la mesura en que els i les treballa-
dores no tenim a penes capacitat per incidir 
en una legislació cada vegada més restrictiva 
en matèria laboral i de drets civils, a la pràc-
tica significa renunciar a la nostra capacitat 
d’actuació col·lectiva.

Sindicalisme i legalitat: com 
ens plantegem la qüestió?

Segur que es pot dir que la imatge que estic 
presentant és excessivament simplista, i amb 
certa raó. Però és igualment cert que molts lo-
cals sindicals quan reben més afluència és el 
dia que passa visita un jurista. I també és veri-
tat que moltes de les victòries que expliquem 
i reivindiquem els sindicats són victòries jurí-
diques. Victòries que depenen de la bona ca-
pacitat tècnica del company/a advocat/da que 
l’aconsegueix, de l’oportunitat de la seva acció 
i, sobretot, del que diuen unes lleis que les pro-
mulguen els mateixos parlaments que aproven 
les reformes laborals, les lleis “mordasses”, de 
desnonaments exprés, d’estrangeria, etc. Amb 
tot, tenim també altres victòries.

Per sort, també hi ha exemples on, quan un 
empresari anuncia una determinada mesura 
que ens afecta, la resposta la plantegem d’una 
altra manera: amb una pregunta del tipus 
“Deixarem que la faci?”. Pràcticament canviem 
només un verb respecte la manera anterior de 
formular la qüestió, però aquesta modificació 
comporta un canvi radical en la manera de 
definir el problema i la seva solució. Per co-
mençar, situa el focus en nosaltres, en la secció 

sindical, en el sindicat, en la nostra capacitat 
d’organització i d’acció col·lectiva. Esbossem 
que serem nosaltres, i no l’empresa o una ad-
ministració depenent de l’estat, qui decidirà 
si volem acceptar el que planteja l’empresari, 
quins són els aspectes innegociables i quin és 
el llindar d’allò que seria assumible. I, per tant, 
si som nosaltres qui hem de construir la res-
posta, promou la nostra acció col·lectiva fruit 
del nostre propi grau d’organització.

Això obre un altre aspecte, el que té a veure 
amb la nostra capacitat d’acció. En la prime-
ra pregunta, l’acció es traduïa en una actuació 
eminentment jurídica o, si m’apureu, adminis-
trativa. Fins i tot, en la relació amb l’empresa, 
es recorria a la norma, per exemple el dret a 
consulta, a emetre un informe, etc. i als termi-
nis que puguin dictar en cada cas la legislació 
vigent. Ara, en canvi, aquesta capacitat ens 
la reconeixem a nosaltres: en la nostra orga-
nització, en els debats i a les preses de deci-
sió col·lectives, sobre què acceptem i què no, 
sobre com responem i amb quines eines i en 
les accions que en derivem en cada moment. 
És aquí quan ens empoderem com a sindicat 

i utilitzem les eines que tradicionalment hem 
tingut la classe treballadora per a lluitar: les 
vagues, les manifestacions, els bloquejos,… 
en definitiva, l’acció directa per alterar la quo-
tidianitat. Fins i tot en aquest context també 
podem fer servir mecanismes legals en de-
terminats moments. Però, a diferència del cas 
plantejat primer, ho fem en funció de com no-
saltres mateixos/es hem definit un pla de llui-
ta i, per tant, som precisament nosaltres qui 
protagonitzem el procés.

Fórmules úniques per passar de la primera 
modalitat de resposta a la segona no n’hi ha. 
Suposo que cada lloc, a cada feina i en cada cas 
cal avaluar les condicions en les que ens mo-
vem per definir la nostra capacitat d’acció. No 
obstant, sí que crec que hi ha tres elements que 
són necessaris arreu: l’organització, la demo-
cràcia directa (assemblea) i l’acció directa. De 
fet, són eines tradicionals de la lluita obrera des 
de fa molt i molt temps. El que cal ara és acabar 
d’alliberar el sindicalisme del miratge institu-
cional que, ens agradi o no, el règim del 78 va 
introduir. Sense deixar de banda (necessària-
ment) tots els mecanismes legals existents ac-
tualment, des de les lleis als comitès d’empresa, 
és imprescindible situar en el centre la nostra 
capacitat d’acció i d’organització. Per definir en 
cada moment què volem i què farem. I, aquí, 
la llei deixa de ser el marc que defineix si té o 
no té sentit plantejar una exigència. Trenquem 
doncs la dictadura de la legalitat i passem un 
escenari que, en canvi, passa a ser directament 
el resultat de la nostra força. En definitiva, de 
nosaltres mateixos. Pensem què volem, quina 
força tenim i quins són els millors mitjans per 
aconseguir-ho. Recuperem, doncs, l’acció sin-
dical entesa com una eina d’ofensiva per rea-
litzar els nostres interessos, de conquesta de 
drets. A partir de nosaltres, en funció de nosal-
tres i en base les nostres mans. I ja veurem com 
encaixa tot plegat en la legalitat.

* Ermengol Gassiot és Secretari General de 
CGT Catalunya
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CGT València

En la teva relació amb l’empresa poden sorgir 
diverses situacions en les es demana la teva 
signatura. Sempre és convenient que actuïs 
amb cautela. Perquè aquestes situacions no 
comportin conseqüències imprevistes volem 
donar-te unes nocions bàsiques (vàlides no 
només en l’àmbit laboral, sinó també en el dia 
a dia) sobre com actuar.

Ordre
Igual d’important que cada acció individual, 
és important l’ordre en el qual es fa cada cosa.
Si vas a gravar la conversa, comença per aquí, 
així quedaran gravats la resta de peticions i 
accions. emana assistència d’un representant 
dels treballadors. Llegeix atentament el que 
t’estan lliurant i assegura’t que et donen una 
còpia amb el mateix contingut de tot el que 
et demanin signar. Si tens alguna cosa que es-
criure fes-ho, no ho deixis per més tard. Just 
abans de signar afegeix hora i data. L’últim que 
has de posar és la signatura, després d’haver 
afegit qualsevol tipus d’afegitó.

Còpia
Exigeix una còpia per a tu, signada per qui te 
la presenta i amb el segell de l’empresa. Mai 
signis res fins a tenir una còpia per a tu. En 
molts documents es requereix la signatura dels 
representants dels treballadors. Si és el cas, la 
teva còpia també hauria d’incloure aquesta 
signatura. És important que t’asseguris que et 
quedes una còpia de tots els documents que et 
demanen signar i que el contingut és el mateix.

Data i hora
Quan hagis de signar que t’han lliurat una 
comunicació, signa sempre escrivint del teu 
puny i lletra la data i fins i tot l’hora, sobretot 
si és tard i/o està fora d’horari laboral. Això 
és important perquè es pot haver incomplit 
algun marge en la comunicació que invalidi 
tot el procés, per la qual cosa és important que 
quedi clar quan s’executa realment.

He rebut
L’empresa té obligació legal d’informar al tre-
ballador de diferents situacions o esdeveni-
ments. Per acreditar aquesta comunicació es 
requereix la signatura del treballador. Això 
segurament serà aprofitat per l’empresa per in-
cloure, en un document que hauria de ser pu-
rament informatiu per al treballador, clàusules 
que suposen renúncies o acceptacions per part 
del treballador. Has d’estar molt atent a aquest 
tipus de clàusules. Empra el text “Rebut: No 
Conforme.” per evitar comprometre’t si no es-
tàs d’acord amb una part del que et presenten.

A més si en la carta apareix que et paguen 
alguna quantitat i no la tens ja en metàl·lic o 
en el teu compte, afegeix “Pendent de cobra-
ment”, encara que et donin un xec o et diguin 
que t’han fet una transferència.

Un exemple d’aquest tipus de situacions són 
els acomiadaments, no renovacions o rescis-
sions de contracte. L’empresa té l’obligació de 
presentar al treballador una proposta de les 
quantitats que li ha de (el conegut com a “qui-
tança”). Juntament amb el càlcul de les quan-

Què fer abans de signar un 
acomiadament?

titats podran aparèixer clàusules del tipus que 
“acceptes”, que “et dónes per indemnitzat per 
tots els conceptes”, que “renuncies a qualsevol 
tipus d’acció”, etc. Com signaràs una cosa sen-
se saber si et paguen el que correspon i afir-
mant que renúncies a possibles correccions? 
Series capaç de calcular el que et deuen al 
mateix moment que et presenten la comuni-
cació? En aquests casos empra la fórmula “He 
rebut la present comunicació. No Conforme“.

Assistència
Tens dret a reclamar l’assistència d’un repre-
sentant dels treballadors (un membre del co-
mitè). No ho dubtis, demana-ho, més val pre-
venir que lamentar. És el teu dret. És millor 
una petita confrontació en un moment donat, 
que una més gran més endavant o durant molt 
temps. És una mesura molt efectiva aplicable 
en pràcticament qualsevol situació/reunió.

Si estàs afiliat a un sindicat tens dret a reclamar 
l’assistència d’un representant del sindicat. 
Això té diversos avantatges i proteccions addi-
cionals. Per exemple, és necessari donar trà-
mit d’audiència/defensa prèvia al representant 
sindical. Una comunicació d’acomiadament 
és invàlida si no es fa en la seva presència.

En cas d’haver demanat la presencia/assistència 
d’un membre del comitè i/o representant del 
teu sindicat, si l’empresa es nega, o no es fa per 
qualsevol altre motiu, afegeix llavors el text:

“He sol·licitat la presència del meu represen-
tant dels treballadors i/o sindical. No es per-
met la seva assistència. Es realitza la comuni-
cació/acte sense la seva assistència.”

L’incompliment d’aquest tràmit fa que molts 
d’aquests actes siguin nuls. Com a mínim 
guanyaràs temps, que en molts casos és deci-
siu, podent passar que simplement no et re-
novin un contracte temporal al fet que t’hagin 
d’indemnitzar com a “indefinit”. El que podria 
suposar també una quantia mínima d’uns 3000 
euros en concepte d’indemnització. També po-
dries blindar el teu acomiadament, per exem-
ple, sol·licitant una reducció per guarda legal o 
posant una demanda judicial a l’empresa.

En moltes d’aquestes situacions, per no dir la 
majoria, és necessari que l’empresa hagi infor-
mat als representants dels treballadors (comitè 
i/o seccions sindicals) l’acció que pretén realit-
zar. En general no es compleix aquest tràmit. 
Pregunta al teu interlocutor si s’ha informat o 
no als representants dels treballadors. En fun-
ció de la seva resposta agrega al text annexe a 
la teva signatura: “L’empresa diu haver infor-
mat als representants dels treballadors”. En cas 
d’haver d’anar a judici això pot ser decisiu.

Termini
En els casos en què la comunicació té un 
caràcter d’acceptació, compromís o aprova-
ció per la teva banda com (per exemple, un 
canvi de condicions en el contracte) no tens 
obligació de signar-ho al moment que t’ho 
presenten. Pren el document i assessora’t amb 
calma. Ja ho lliuraràs signat quan ho enten-
guis íntegrament i estiguis d’acord. Si et sents 
molt coartat pots signar-ho amb el text “He 
rebut la present comunicació. No Conforme.” 
Per deixar clar que solament t’estàs donant per 
notificat, més endavant podràs o no acceptar 
el seu contingut.

Gravar la conversa
Valora gravar la conversa, no fa falta que ho 
avisis a ningú. Qualsevol conversa en la qual 
participis pot ser gravada, sobretot al món la-
boral. Hi ha jutges que les accepten com a pro-
va si es produeix alguna vulneració de drets. 
Com a mínim després podràs repassar com 
ha anat tot.

Si prefereixes avisar o s’adonen és possible que 
l’altra part et digui que és il·legal, que no et 
dóna el seu permís, que també la gravarà ell 
o qualsevol altra excusa perquè no ho facis, 
però pot ser una gran ajuda.

És important que gravis la conversa completa 
i quedin identificades cadascuna de les per-
sones que participen en ella. El millor és fer 
alguna prova abans i tenir alguna aplicació en 
el mòbil preparada per a la situació. (http://
laboro-spain.blogspot.com/2013/02/validez-
pruebas-grabaciones-ocultas-emails.html)

Informació
Si no has demanat l’assistència d’un represen-
tant dels treballadors (comitè o secció sindi-
cal), o no han pogut assistir per algun motiu, 
acudeix el més aviat possible a trobar-te amb 
un d’ells. T’ajudarem en el que puguem, sobre-
tot donant-te informació dels diferents passos 
que pots dur a terme i documentació si vas a 
denunciar.

Documentació lliurada
Documentació que t’han de lliurar obligatòria-
ment: Carta acomiadament, on vindran les 
causes per les quals t’acomiaden, és igual el que 
et diguin, el que està escrit és el que val. Això 
és important si vols denunciar. Cotització a 
la Seguretat Social per a l’atur. Recorda, tens 
màxim 15 dies per demanar cita en el SEPE.

Quitança (normalment ve tot en una nòmina). 
Són tots els imports del que et deu l’empresa, 
qualsevol cosa que t’hagin de liquidar.

Recorda que si no tens els diners àdhuc has 
de posar “Pendent de cobrament”, encara que 
ens donin un xec, ens facin una transferència 
que no s’hagi executat ja, o qualsevol excusa. 
D’igual manera hem d’assegurar-nos que no 
hi ha cap tipus de clàusules de renúncia a ac-
tuacions legals, NO SIGNAR MAI.

Següents accions
Des del moment de la notificació tens 20 
dies per presentar la papereta de conciliació i 
posterior demanda en el jutjat social. Això és 
recomanable fer-ho sempre amb un advocat, 
però la RLT pot ajudar-te, sobretot proporcio-
nant-te informació.

A Espanya la majoria dels acomiadaments són 
lliures, encara que no tots. Així i tot és neces-
sari que et paguin tot el que et correspongui. 
La demanda pot ser demanant la readmissió o 
simplement perquè no et quadra l’import. Per 
exemple, la majoria dels contracte per obra es-
tan en frau de llei, per la qual cosa se’ls ha de 
pagar com a contractes indefinits.

Per molt clar que ho vegis, assessora’t sempre 
per a presa una decisió tranquil·la, pensa que 
ja no tens res que perdre.
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Federació de Sindicats de la 
Indústria Metal·lúrgica de la CGT 
(FESIM-CGT)

Què fer si et fas mal 
en el treball, vas a la 
farmaciola o servei 
mèdic de l’empresa i 
t’envien a casa amb un 
‘permís retribuït’:
Des de CGT hem detectat que aquests casos 
es vénen produint molt freqüentment. Po-
sem un exemple: Estàs en el teu lloc de tre-
ball i pateixes una estirada a l’espatlla en fer 
un moviment. Demanes al teu encarregat que 
et deixi anar al Servei Mèdic o a la farmaciola, 
aquest et fa un paper perquè hi puguis anar 
(GUARDA UNA CÒPIA). Una vegada a la 
farmaciola, t’atenen i et posen una pomada 
perquè se t’alleugi el dolor, finalment et diuen 
que et vagis tres dies a casa per descansar amb 
un PERMÍS PAGAT, sense baixa mèdica.

Què has de fer?
1. Demanar el parte d’accident al teu cap.
2. Parte d’atenció a la farmaciola o Servei Mè-
dic de l’empresa.

Si no et donen de baixa 
i t’envien a casa amb 
‘permís pagat’:
a. Acudir al teu Metge de Capçalera i demanar 
la baixa per contingències comunes. Explicant 
al metge que has sofert un accident laboral, 
per iniciar així el canvi de contingències.

Com actuar en cas que l’empresa vulgui 
’camuflar’ un accident laboral

b. Acudir al INSS i sol·licitar un canvi de con-
tingències, aportant la documentació que et 
donin en l’empresa (parte d’accident del cap i 
parte d’atenció de la farmaciola) i el parte de 
baixa de Seguretat Social.

Per què és important 
fer tot això?
Bàsicament perquè depenent de la lesió, si 
no queda constància documental que l’origen 
és laboral, i posteriorment s’agreuja o has 
d’agafar una baixa, no podràs demostrar-ho. 
Està bé guardar tota aquesta informació per si 
en un futur la teva lesió s’agreuja, no et donen 
la baixa i vols reclamar.

Quin interès tenen 
les empreses i mútues 
en no reconèixer 
l’accident com a 
laboral:
Quan algun treballador o treballadora sofreix 
un dany en el seu lloc de treball, l’empresa està 
obligada a revisar l’avaluació del riscos i les 
mesures preventives d’aquest lloc de treball, 
amb la finalitat d’evitar que torni a succeir. 
En ocultar els accidents de treball i les con-
seqüències que aquests tenen per als treba-
lladors i treballadores, les empreses es lliuren 
d’haver de revisar les mesures preventives dels 
llocs on es produeixen accidents de treball o 
on es causa la malaltia laboral; d’aquesta ma-
nera no ha d’invertir a modificar aquests llocs 
de treball.

Al maquillar les dades de sinistralitat, es lliu-
ren de possibles seguiments que la Inspecció 
de Treball realitza a empreses d’alta sinistra-
litat. Com no es reconeix que el teu treball 

t’ha generat aquest problema de salut, no 
s’investigaran les causes ni es prendran mesu-
res preventives per evitar que torni a succeir-
te a tu o a una altra persona.

Les empreses i mútues amb això false-
gen les estadístiques, camuflen els casos 
d’accidentabilitat i són bonificades econòmi-
cament per l’administració pública.

D’altra banda, al no reconèixer-se els proble-

mes de salut derivats del treball, no es valora 
adequadament la seva importància real, ni se-
ran visibles per a la societat.

Moltes d’aquestes situacions acaben en una baixa 
que es deriva al sistema públic, comportant amb 
això un cost que suposa milions d’euros, els quals 
surten dels nostres impostos, quan en realitat dit 
cost hauria de ser empresarial.

Des del dia de la signatura tens un màxim de 15 
dies per demanar cita en el SEPE, és la manera 
de cobrar l’atur. Això és independent a si vas a 
denunciar o no l’acomiadament. No ho deixis 
per a l’últim dia que pot haver-hi sorpreses.

La quitança
La “quitança” (finiquito) és una proposta de 
l’empresa de les quantitats que deu al treballa-
dor. Ha d’oferir-la en acabar la relació laboral.

Segons indica l’Estatut dels Treballadors, “el 
treballador podrà sol·licitar la presència d’un 
representant legal dels treballadors al moment 
de procedir a la signatura del rebut de la qui-
tança. Si l’empresari impedís la presència del 
representant al moment de la signatura, el 
treballador podrà fer-ho constar en el propi 
rebut, als efectes oportuns”.

El normal és que quan et donen la quitança 
et donen una carta que has de signar i, si la 
signes, et donen el xec. Si no signes la carta, 
no et donen el xec. Però si la signes i després 
calcules el que et correspon i no coincideix, 
ho tindràs difícil per reclamar res. Així que et 
donem les següents recomanacions:

- Indica la data real en la signatura, sobretot si 
no coincideix amb la de l’encapçalat de la carta.
- Si sobre la signatura han posat un text de 
“Conforme”, és convenient ratllar-ho.
- En comptes de “Conforme”, es pot indicar 
“He rebut” o fins i tot “He rebut, no confor-
me”. Per si de cas.

- No signis cap document de renúncia, de no 
iniciar accions legals, que s’està al corrent de 
tot, cap tipus de compromís, condicions… Per 
exemple, en cas d’actualització de taules de 
conveni, pots reclamar en el futur a l’empresa 
que t’aboni les diferències que es generin.
- Si et paguen la quitança amb xec o taló i t’ho 
fan signar (a manera de rebut) és necessari 
indicar “pendent de cobrament”. Si et donen 
un sobre amb diners obre-ho i compta-ho per 

comprovar la quantitat, si no, després, no po-
dràs reclamar res. Els jutjats estan plens de tre-
balladors que no han cobrat la seva quitança.
- Pots decidir no recollir la quantitat deguda en 
la pròpia empresa. Quan es recull en l’empresa, 
aquesta sol aprofitar per dir que has de signar 
algun document renunciant a pràcticament tot 
per poder portar-te el xec. No tens obligació, 
però per a què has de discutir? L’empresa té obli-
gació de dipositar els diners en el jutjat, en un 

termini de 48 hores una vegada que expresses 
la teva preferència. Solament has d’anar al jutjat 
amb el teu DNI i ho retires sense problema.
- Si la baixa és voluntària, l’empresa no té obli-
gació de portar els diners al jutjat. Com se su-
posa que has avisat amb suficient antelació (se-
gons el conveni, 15 dies hàbils), l’endemà de la 
baixa ja haurien de donar-te els diners. Hauries 
d’haver calculat ja el que et correspon i com-
provar si coincideix amb el que et donen.
- Demana totes les nòmines que no tinguis. 
Com solament estan disponibles en format 
electrònic en la intranet, no podràs agafar-les 
una vegada que el teu compte deixi d’estar actiu.
En la quitança han d’incloure’t:
- La part proporcional del salari del mes en curs.
- Part proporcional de les vacances no gaudides.
- La part proporcional de la paga extra generada.
- La indemnització d’acomiadament si és el cas.
- Si no et preavisen (15 dies) te’ls deuen.
- Pot ser que et deguin el variable o el bo, o 
una part d’algun d’ells.
- Les hores extres i guàrdies pendents de gau-
dir o cobrar.
- Les despeses pendents d’abonar per l’empresa 
- L’empresa ha de regularitzar les cotitzacions 
a la seguretat social pendents, si les hi hagués. 
Això és rar que passada, però cal controlar-ho.
Recorda que davant qualsevol dubte, o vulne-
ració de dret com a treballador, pots acostar-
te al sindicat més proper de CGT, t’ajudarem 
a resoldre qualsevol incidència, t’informarem 
i et tirarem un cable en la defensa del teu cas.
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La catedràtica emèrita d’Economia Apli-
cada de la UAB i membre del Seminari 
d’Economia Crítica Taifa, Miren Etxezarre-
ta, apunta reflexions com aquestes: 
“El Govern no respon al quid de la qüestió, 
valoritzar les pensions com cal valoritzar-les”
“El sistema de repartiment ja no pot mante-
nir-se per la deterioració dels salaris i de la 
taxa d’activitat dels treballadors”
“Les pensions privades són molt arriscades 
perquè s’inverteixen en borsa i cada vegada 
valen menys. La borsa pot anar bé però pot 
anar malament”

Les reclamacions dels pensionistes espanyols es-
tan omplint els carrers aquestes setmanes. Per a 
la catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Miren Etxezarreta (Ordicia, Guipúscoa, 1936) 
les propostes esbossades fins ara el Govern són 
pegats que no aborden la reforma en profundi-
tat que requereix el sistema de pensions.

Etxezarreta, jubilada després de més de tres 
dècades en l’acadèmia i que ja va analitzar el 
futur dels pensionistes al llibre ‘Que pensiones, 
que futuro’ (Icària, 2010), es mostra molt crí-
tica amb els plans de pensions privats i aposta 
per una àmplia reforma fiscal que gravi els ca-
pitals per sostenir les pensions i el conjunt de 
serveis públics. Aposta a més per deslligar els 
drets socials com les pensions del treball: “Són 
un dret de ciutadania, hagis treballat o no”.

- El president del Govern va tornar a rebu-
tjar pujar les pensions segons l’IPC. És un 
error?
Era d’esperar i qui pensés que anava a ser 
diferent comet un error d’anàlisi. El PP està 
preocupat pel que pugui passar amb els pen-
sionistes, però el que no pot fer és demos-
trar-ho. Políticament no pot mostrar que els 
pensionistes li espanten i prendre mesures 
immediates. Segur que d’aquí a la campanya 
electoral el Govern fa alguna cosa, però no ho 
pot dir avui.

- L’Executiu ha esbossat rebaixes fiscals per 
a les pensions més baixes, però ho ha con-
dicionat a l’aprovació de nous pressupostos.
Si el Govern fa alguna cosa anirà en aquesta 
direcció perquè no respon al quid de la qües-
tió: valoritzar les pensions com cal valoritzar-
les. El Govern pretén trobar un camí tortuós 
pel qual sembli que fa alguna cosa però que 
en realitat costi molt pocs diners. La propos-
ta de rebaixar l’IRPF als pensionistes majors 
de 80 anys significa no fer pràcticament res. 
Molts pensionistes no arriben a tributar, gent 
de vuitanta anys no n’hi ha tanta i afavoriria 
als que paguen més IRPF. És una reforma que 
li vindrà molt bé a un senyor que tingui una 
pensió màxima i que a més tingui ingressos 
per capital.

- És un pegat regressiu, doncs?
Totalment, perquè és disminuir la tributació 
dels que més cobren.

- La recepta per millorar les pensions passa 
únicament per crear més ocupació?
No per crear més ocupació pujaran les pen-
sions. A més, si s’arribessin a pujar les pen-
sions per l’IPC, cal recordar que aquest índex 

“Per sostenir les pensions fa falta 
una reforma fiscal integral”

és un resultat d’una sèrie de productes que no 
són dels més consumits pels pensionistes.

- Quines reformes cal escometre en el siste-
ma de pensions?
Si el que es pretén és un arranjament imme-
diat, la solució més òbvia és que el que falti de 
diners en el sistema de pensions es posi amb 
impostos o amb deute. Moltes altres despe-
ses de l’Estat es resolen d’aquesta manera. En 
emergència es pot recórrer a això, però no em 
sembla una bona solució perquè el tema de les 
pensions és de molt més calat.

- Per què?
D’una banda, per les pressions externes que té 
el Govern sobre el sistema públic de pensions. 
D’altra banda, per la pròpia essència del sis-
tema de repartiment actual, on solament els 
treballadors en actiu financen les pensions. 
Ningú més entra a finançar-les. Crec que es-
tem perpetuant un sistema a dia d’avui injust i 
que crea problemes.

- Com es pot atacar aquesta injustícia?
Canviant el sistema de repartiment. El sistema 
de repartiment ha de ser la base d’un sistema 
de pensions públic. Només Dinamarca, on no 
hi ha contribucions socials, paga les pensions 
amb impostos. Deixant de costat aquesta ex-
cepció, la resta es paga amb les contribucions 
més els impostos. Una societat ha de respon-
dre a la seva població passiva com a societat 
en el seu conjunt, no únicament amb els tre-
balladors en actiu. El sistema de repartiment 
ja no pot mantenir-se per la deterioració dels 

salaris i de la taxa d’activitat dels treballadors.

- Es requeria un canvi en la mentalitat de la 
ciutadania per reformar el sistema de repar-
timent?
Cal desvincular els drets socials del treball. 
Històricament han anat plegats, però crec que 
ja no es poden vincular les pensions al treball. 
Són un dret de ciutadania, hagis treballat o no. 
I a més en els propers anys treballarà molta 
menys gent, però tenen igual dret a rebre la 
seva pensió.

- Si amb els impostos actuals es passa també 
a finançar les pensions, com es paguen els 
altres serveis públics?
La quantitat de riquesa d’una societat arriba 
pel que arriba. És una qüestió de prioritats: 
com es tria la distribució d’aquesta quantitat 
de riquesa. Tota la despesa col·lectiva a Es-
panya –exèrcit, educació, sanitat– es finança 
amb impostos, excepte les pensions, que es 
financen amb les contribucions socials. Per 
què? És una anomalia que es va establir en els 
pactes de Toledo, perquè en aquell moment va 
ser una idea que no estava malament. Hi havia 
fins i tot excedent en les pensions. Però va ser 
un regal enverinat perquè llavors no s’esperava 
que les pensions no es poguessin finançar.

- S’hauria de crear ad hoc un impost per a 
les pensions gravant a la banca, com propo-
sa el PSOE?
Es podria però jo no sóc partidària d’això. El 
que fa falta és una reforma fiscal integral. Si la 
riquesa espanyola es distribueix entorn d’un 

46% al treball i a un 54% al capital, per què 
el 75% dels impostos es paguen per IRPF i 
IVA, és a dir, ho paguen els consumidors i els 
treballadors, i no arriba al 25% el que paga el 
capital? Amb aquest plantejament cal fer una 
reforma fiscal integral, per sostenir les pen-
sions i també la resta de serveis públics.

- Es tracta més d’una qüestió de com repar-
tir la riquesa que de, com se sol dir, quants 
treballadors fan falta per sostenir a un pen-
sionista?
Aquesta última frase és un disbarat. Quan 
un economista diu que no hi haurà suficients 
treballadors per pagar les pensions a mi em 
fa vergonya aliena. L’actual sistema de repar-
timent és un acord que es va prendre al seu 
moment, però que es pot canviar per fer sos-
tenible el sistema i cobrir les necessitats dels 
pensionistes de manera que es reparteixi la 
riquesa. Es parteix automàticament que cal 
rebaixar les pensions públiques perquè són 
una partida molt sucosa.

- Per què?
Els diners de les pensions és un mos fantàstic 
per al capital financer. I no només a Espanya. 
En 1994 el Banc Mundial ja va fer un informe 
dient que les pensions estaven en perill. La 
proposta del Banc Mundial per a les pensions 
del futur es basa en una pensió assistencial 
pels molt pobres i un pilar contributiu públic 
com el que hi ha ara, però en disminució per-
què sigui substituït per un pilar contributiu en 
mans dels plans de pensions privats. I després 
afegir-li els estalvis que cadascun pugui acon-
seguir. L’important és que això ja està passant: 
als funcionaris, en la pujada del 2% que es va 
aprovar fa uns anys, el 0,5% va ser a un fons de 
pensions privat.

- Els poders públics, doncs, incentiven les 
pensions privades?
És una crisi construïda políticament. Si la ri-
quesa d’un país és pública i privada, amb tota la 
riquesa s’hauran de finançar les pensions públi-
ques i les privades. Per què si ho gestiona l’Estat 
no hi ha suficient i si ho gestiona un banc sí? 
Els fons que gestionen plans de pensions pri-
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Unipost era la major empresa privada del sec-
tor postal a Espanya. Comptava amb 70 cen-
tres de treball en tot l’Estat i unes 2.300 perso-
nes emprades. No obstant això, el passat 17 de 
juliol de 2017 va presentar un concurs volun-
tari de creditors i la seva intenció és el tanca-
ment total de l’empresa el 30 d’abril de 2018. 
CGT ha impugnat col·lectivament l’ERO a la 
totalitat dels treballadors i treballadores afec-
tades, ja que estima que no concorren les cau-
ses legals per al mateix.

Unipost devia a la majoria dels treballadors i 
treballadores importants quantitats salarials. 
Segons les informacions que ens proporciona 
la secció sindical de CGT en aquesta empresa, 
aquestes quantitats corresponien al 60% de la 
paga extra d’estiu de l’exercici 2016, així com les 
pagues extres de nadal 2016, estiu 2017, mitja 
nòmina de juny de 2017 i mitja nòmina del mes 
de juliol del mateix any. L’empresa acumulava 
un deute declarat de gairebé 50 milions d’euros, 
entre les quals constaven deutes amb Hisenda, 
Seguretat Social, entitats públiques, bancs i res-
ta de proveïdors, incloses desenes de franquí-
cies que van haver de tirar el tancament.

Al novembre de 2017, sense que s’hagués emès 
encara l’Administració Concursal un infor-
me sobre la viabilitat de la companyia, es va 
presentar un ERO a la totalitat de la plantilla 
que es va tancar sense acord per part de la 
representació sindical. EL sindicat CGT, amb 
fort assentament en l’empresa, va presentar 
al·legacions i es va oposar al mateix. Posterior-
ment, el 18 de gener de 2018, es va emetre un 
acte que concedia l’extinció de tots els contrac-
tes de la plantilla per fases: una primera fase 
d’extincions de 442 contractes sense tancament 
de centre i una segona fase, que sí comportava 
el tancament de centres de treball, i que supo-
sava l’acomiadament d’altres 359 treballadors.

De fet, l’ERO va començar abans que hi ha-
gués un acte judicial, i l’Administració con-
cursal va sol·licitar la liquidació de Unipost 
davant els continus fraccionaments de nò-
mines i l’impagament de la paga extra de na-
dal de 2017; els deutes seguien acumulant-se 
malgrat estar en concurs de creditors, deutes 

Unipost: tancat per enderrocament

que, com s’ha indicat, no només afectaven als 
treballadors de l’empresa.

Per aquest motiu, els tribunals van concedir 
un termini de 40 dies perquè Unipost fos com-
prada o, en cas contrari, entraria en procés de 
liquidació. El 17 de febrer de 2018 es va esgotar 
aquest termini sense que aparegués cap com-
prador, per la qual cosa Unipost, que no va pre-
sentar recurs algun en el termini establert, ha 
entrat en fase de liquidació. Segons informa-
cions traslladades per part de l’Administració 
Concursal i el propi jutjat, hi ha hagut empre-
ses interessades en aquest procés de compra, 
però no s’ha fet pública cap oferta finalment. 

Sorgeixen dubtes més que raonables si ente-
nem la posició estratègica d’aquesta empresa, 
que era líder indiscutible dins de les empreses 
privades del seu sector. Sembla estrany que cap 
comprador hagi estat interessat a aprofitar la 
infraestructura de Unipost; també sembla es-
trany que hagi continuat l’acumulació perllon-
gada del deute encara en procés de concurs de 
creditors o la falta de recurs algun després de 
la decisió del tribunal per part de Unipost.

De fet, els problemes legals en els quals s’ha 
vist embolicat el director general de l’empresa, 
Pablo Raventós, han afectat directa o indirec-
tament a aquest procés. Aquesta és una qües-
tió és indiscutible. Unipost va ser investigada, 

de fet, per la seva possible col·laboració en el 
referèndum celebrat a Catalunya el passat 1 
d’octubre.

 El 26 de febrer de 2018 l’Administració Con-
cursal reunió a les Seccions Sindicals de Uni-
post a Barcelona per comunicar-los que, en els 
15 dies fixats legalment, presentaria l’informe 
de liquidació corresponent i que la data per al 
tancament definitiu de Unipost seria el proper 
30 d’abril de 2018. Això comportaria altres 
quatre fases més d’extincions fins a la liquida-
ció total de l’empresa.

També es va informar de l’acomiadament 
de Pablo Raventós, que havia estat director 
general de Unipost fins a aquest moment. 
Aquest acomiadament va ser reclamat da-
vant l’Administració Concursal per part de 
CGT amb anterioritat, ja que Pablo Raventós 
cobrava uns 35.000 € mensuals (encara amb 
l’enorme deute que la companyia declarava). 
Raventós, d’altra banda, va ser detingut quan 
es va dur a terme el registre de diverses seus 
de la companyia a la recerca de proves i fac-
tures pels serveis que suposadament la Gene-
ralitat va contractar per al referèndum de l’1 
d’octubre.

A data 3 de març de 2018 encara es devia als 
treballadors i a les treballadores de Unipost 
mitja nòmina de gener (a bona part de la plan-
tilla) i la totalitat de la nòmina de febrer (a tota 
la plantilla).

En el mes de març s’han escomès altres dues 
fases més de l’ERO, amb 244 i 499 companys 
i companyes acomiadades, quedant en planti-
lla a dia d’avui poc més de 500 persones (amb 
prou feines un 25% de la plantilla existent a 
principis de la negociació).

Mentrestant, la majoria de clients s’han mar-
xat de la companyia, bé per acords o ben 
al·legant incompliment dels contractes, que-
dant molt poc treball en la majoria de les ofi-
cines que encara segueixen en peus (amb prou 
feines 22 de les 81 que van començar).

L’empresa té previst cessar la seva activitat en 
el mes de maig per complet. 

* Article publicat a la revista El Salto

vats són dels majors inversors del món, per això 
pressionen per incentivar els plans de pensions 
privades i cada vegada tenir més.

- Es juga amb la por dels treballadors i dels 
jubilats en aquest debat?
El mecanisme és convèncer als treballadors 
que no hi haurà pensions públiques i llavors 
per intentar que el que tingui uns mínims es-
talvis es faci una pensió privada. Això deixa 
totalment de costat als que no tenen aquests 
estalvis i perpetua la pobresa.

- Si entre els treballadors joves que 
s’incorporen al mercat laboral ja abunda la 
precarietat, no deixaran de ser rendibles a 
l’hora d’invertir en pensions privades?
Les pensions privades són molt arriscades per-
què s’inverteixen en borsa i cada vegada valen 
menys. La borsa pot anar bé però pot anar ma-
lament. En el sistema de repartiment no hi ha 
acumulació. En el sistema de capitalització de 
les pensions privades hi ha acumulació però 
els beneficis de cada any, en la seva immensa 
majoria, són menors que la inflació. Si la in-
flació és major que el benefici que et dóna el 
pla de pensions, estàs perdent diners cada any. 
Fins i tot abans de la crisi la rendibilitat dels 
plans de pensions privats era mínima.

A més, i això és una cosa que gairebé mai 
s’esmenta, els plans de pensions són cars per 
les comissions que cobren els bancs per ges-
tionar-los. Per aquest motiu fins i tot molts 
economistes clàssics no s’atreveixen a dir que 
una pensió privada és bona i acceptien que no 
és l’única solució, perquè és molt més cara que 
una pública i no hi ha tants mecanismes de 
solidaritat i seguretat.

- La presa del carrer per part dels pensionis-
tes ha posat al descobert les mancances del 
sistema de protecció social?

Al debat sobre el futur de les pensions no es 
parla del benestar dels pensionistes. És fona-
mental parlar d’això perquè existeix el risc 
que el Govern pretengui dividir-los obligant 
al 10% de pensionistes que cobra una pensió 
màxima de 2.500 euros bruts a finançar als 
pensionistes més pobres, quan són jubilats 
que s’han guanyat la seva pensió treballant 
tota la seva vida. Més encara tenint en comp-
te que el 80% dels pensionistes rep menys 
d’1.500 euros, que no és ni molt menys una 
meravella. 

* Entrevista publicada a eldiario.es
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Federació Comarcal CGT 
Barcelonès Nord

Que és la repressió? És l’acció i efecte de re-
primir, i implica la pretensió d’impedir un 
comportament, o de castigar-lo una vegada 
produït i els seus conceptes oposats són els de 
llibertat i tolerància. Al company Alex, exde-
legat de CGT a Cacaolat, se l’ha castigat, des-
prés de 19 anys de treball a Cacaolat, d’una de 
les maneres mes doloroses que es poden fer a 
un treballador, la pèrdua del seu lloc de tre-
ball, com a represàlia pel seu comportament 
de representació i defensa, dels drets i interes-
sos dels treballadors de Cacaolat. Al mateix 
temps la Direcció de l’empresa ha acomiadat 
al treballador, per impedir un possible com-
portament a causa de les seves idees i deixar 
ben clar a la resta de treballadors que qualse-
vol acte en defensa dels drets i llibertats dels 
treballadors de Cacaolat sera castigat amb la 
mateixa duresa.

Cacaolat actualment consta amb una partici-
pació del 50% de Damm i Cobega, respectiva-
ment. Els dos presidents d’aquestes companyies, 
Sol Daurella, presidenta de Cobega i de Coca-
cola European Partners, i Demetrio Carceller, 
president de Damm, són Copresidents del 
Grup Cacaolat i les dues companyies es repar-
teixen el consell d’administració. L’autonomia 
com a companyia de Cacaolat en relació a les 
dues companyies propietàries, en la practica 
és inexistent, exemples varis són l’anterior di-
rector general de Damm, Enric Crous Millet, 
actual conseller delegat de Cacaolat, i Francesc 
Lluch, director general de Cacaolat i exrespon-
sable de la divisió d’aigües de Damm.

El Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona 
va adjudicar, al novembre de 2011, la unitat 
productiva de Cacaolat a l’aliança formada 
per Damm, Cobega i Victory Turnaround. 
El projecte d’aquesta aliança va incloure 
l’engegada d’una nova planta a l’antiga fàbrica 
de Cerveses Damm a Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelona), un pla industrial per a la 
planta de Saragossa, una forta capacitat finan-
cera, la creació d’un negoci independent res-
pecte als tres socis, el pla social i la capacitat 
d’internacionalització de la marca.

L’empresa de batuts Cacaolat, compta amb 
mes de 200 empleats en la planta de Santa Co-
loma de Gramenet. Aquesta empresa factura 
al voltant de 57 milions d’euros a l’any, i des de 
l’any 2014 no han parat de créixer els seus be-
neficis i incrementar les vendes any rere any.
Casualment l’increment de beneficis des de 
l’any 2014, va inversament proporcional a la 
precarietat dels treballadors, on vènia d’un 
1,50 % de contractes eventuals en aquest any, 
situant-se l’any 2016 amb una precarietat del 
3,94% i múltiples llocs de treball coberts amb 
treballadors d’empresa de Treball Temporal.

L’any 2012 la fàbrica de Utebo (Saragossa) 
va quedar segregada i seguidament van ser 
acomiadats els seus treballadors, tancant-
se aquesta planta el 27 de setembre de 2013. 
L’Audiència Provincial de Saragossa a reobert 
recentment el cas, ja que ”els fets poden ser 
susceptibles de constituir un delicte d’estafa 
processal agreujada, un delicte societari/admi-
nistració deslleial i un delicte contra els drets 
dels treballadors”, sosté el Tribunal. Entre els 
querellats figuren Sol Daurella, presidenta de 
Cobega i de Coca-cola European Partners, i 
Demetrio Carceller Arce, president de Damm.

Exdelegat de CGT acomiadat per Cacaolat
Es porta a terme una campanya per la seva readmissió

La delegació de Tarragona es va tancar i van 
repartir la cartera de clients en diferents dis-
tribuïdores, portant-se per davant tots els 
treballadors. A Barcelona es va dur a terme 
l’acomiadament de 26 treballadors, evitant ne-
gociar un ERO amb el comitè d’empresa al no 
arribar al 10% de la plantilla i, posteriorment, 
es van acomiadar 24 treballadors més.

El treball sindical i la conflictivitat van anar 
en augment abans del trasllat de la fàbrica de 
Barcelona a Santa Coloma de Gramenet, a 
causa de la pressió exercida pels treballadors, 
la reducció de personal es va reconsiderar, 
aplicant-se mesures menys agressives, com a 
baixes voluntàries i prejubilacions

En l’entramat de les relacions laborals intern 
de l’Empresa, ha passat des d’enfrontar a la 
plantilla a ignorar i menysprear al Comitè 
d’empresa no complint el signat en conveni, 
o realitzant contractes i traient a treballadors 
de plantilla fora del Conveni, mentre s’estava 
en plena negociació de la nova estructura pro-
fessional de Grups Professionals, per de facto 
imposar les seves propostes.

Al juliol de 2017 la Direcció i els Sindicats, 
acaben signant l’últim Conveni Col·lectiu, 
enterbolit amb unes Eleccions Sindicals pel 
mig del període de negociació, al novembre 
2016, on el nou Comitè i l’Empresa canvien 
la Taula Negociadora de Conveni, que estava 

anteriorment constituïda al novembre 2015, i 
s’implanta una doble escala salarial per dividir 
àdhuc mes a la plantilla, lògicament, CGT NO 
EL SIGNA.

Alex, com a representant dels treballadors en 
l’anterior mandat a Cacaolat, va ser membre 
del Comitè d’empresa, Delegat de Prevenció, 
membre de la Comissió de Formació, membre 
de la Comissió Negociadora de Grups Profes-
sionals i membre de la Taula Negociadora del 
Conveni.

És a partir d’aquí on l’empresa emprèn una 
caça cap a la CGT, sindicat al que pertany 
Alex, que passa de tenir 4 delegats en el Co-
mitè d’empresa ( el Comitè es redueix a cau-
sa de la pèrdua de llocs de treball de 13 a 9 
membres) a tenir 2 per falta d’un sol vot per 
aconseguir 3. Actualment en el Comitè hi ha 
representats CCOO, UGT, USOC i CGT.

En la planta de Santa Coloma on actualment 
es troba Cacaolat, s’han produït tensions en-
tre plantilla i Direcció amb l’aplicació dels ca-
lendaris laborals, la classificació dels llocs de 
treball i deficiències en la Prevenció de Riscos 
Laborals, per les quals ha hagut d’intervenir 
Inspecció de Treball, en múltiples ocasions, 
amb requeriments i sancions. A més de 
l’enduriment del ritme de treball a mesura que 
la demanda de la marca s’ha recuperat, la qual 
cosa ha provocat protestes laborals.

La fixació de l’Empresa ha estat, anar a per el 
company que ha “molestat” a la Direcció llui-
tant pel conjunt dels treballadors, i que s’ha 
quedat sense la protecció de les garanties sin-
dicals.

D’aquesta forma tan miserable, la Direcció es-
mola els seus ullals durant un any, per acabar 
acomiadant al company Alex, després de 19 
anys de treball a l’Empresa, amb un acomia-
dament arbitrari encobert de disciplinari.

Han esperat 1 any i 3 mesos per treure-se’l del 
mig, atès que Alex, és un Sindicalista recone-
gut pels seus companys de treball per la seva 
activitat sindical tant dins com fora de Cacao-
lat, com a Secretari d’Organització del Sindi-
cat d’Activitats Diverses de Santa Coloma de 
Gramenet.

Contra aquest acomiadament, CGT està por-
tant a terme una intensa campanya de suport 
per tal d’exigir la seva readmissió. S’està fent 
una important campanya a nivell de xarxes 
socials i s’han fet concentracions a les portes 
de l’empresa el 14 de març amb més de 100 
persones, davant l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet el 3 d’abril, a les portes del 
CMAC el 13 d’abril a l’acte de conciliació, i 
el 18 d’abril a les portes de les oficines de la 
Damm a Barcelona.

No deixarem que això quedi així. 
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Secretaria d’Acció Social del 
Comitè Confederal de la CGT

Implacables en la seva pressió fiscal, l’Estat no 
cessa de demanar-nos: IRPF, IVA, impostos 
indirectes, taxes... I en aquest temps de tre-
mendes retallades en despesa social, de pèr-
dua de drets i de la majoria de les nostres con-
questes, de desmantellament del públic, quan 
el minvat estat del benestar de que encara gau-
díem trontolla, observem amb vergonya com, 
any rere any, es renoven enormes inversions 
en el més estèril de les despeses: la Despesa 
Militar.

L’Administració es queda, exercici darrera 
exercici, amb centenars d’euros de cada con-
tribuent. Per a què? Per comprar armament 
(contra qui s’usarà?), per a absurdes interven-
cions militars en l’exterior (les noves maneres 
del colonialisme “humanitari”), per sostenir el 
complex de la inútil recerca militar...

Objecció Fiscal
Enfront d’aquest despropòsit, la ciutadania 
té un arma: l’Objecció Fiscal. L’Objecció Fis-
cal que no és una altra cosa que la nostra ne-
gativa a col·laborar amb l’Estat en les despeses 
de preparació de guerres i en el manteniment 
de l’estructura militar, desobeint activament al 
moment de realitzar la declaració de la renda 
(IRPF). Consisteix, tècnicament, a aprofitar la 
declaració de l’IRPF per desviar una part de la 
totalitat dels nostres impostos a un projecte que 
treballi en la defensa d’un progrés social solidari.

Com es fa?
L’estat espanyol recapta impostos durant tot 
l’any a totes les persones de la societat, i ho 
fa de moltes formes, no solament mitjançant 
l’IRPF. D’aquests diners destina una gran part 
-904’73 euros per persona l’any 2016- per a 
l’exèrcit, la policia i la preparació de guerres.
La declaració de l’IRPF suposa una magnífi-
ca oportunitat de recuperar aquests diners i 
destinar-ho a una finalitat justa.

Per això et recordem que: Qualsevol persona, 
tingui o no ingressos, tingui o no nòmina, es-
tigui o no donada d’alta, pot fer la declaració 
d’Hisenda i reclamar aquests diners a l’estat per 
desviar-ho a un projecte alternatiu per la Pau.

La declaració et pot sortir a pagar, a retornar o 
de quota zero. En tots els casos pots objectar.
Si la declaració te l’envien ja feta (l’esborrany), 
NO la confirmis. Pots aprofitar aquest esbo-
rrany per realitzar la teva declaració d’IRPF 
utilitzant el programa web de l’Agència Tribu-
tària, incloent l’Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar. La pots realitzar tu mateixa o encarre-
gar-li a una gestoria. Ho expliquem de forma 
més detinguda:

Com es fa exactament 
l’objecció?
Et proposem dues maneres de fer-la:

- Quota fixa: tenint en compte que l’estat ha 
destinat aquest últim any 904’73 euros per 
persona per a finalitats militars, aquesta po-
dria ser una bona quantitat a objectar.

- Quota oberta: Atès que l’estat té tants mi-
tjans de recaptar els nostres diners, resulta 
complicat determinar quina ha estat la quan-
titat exacta que ens ha cobrat al llarg de tot 
un any. No obstant això, l’Objecció Fiscal és, 

Campanya d’Objecció Fiscal 2018 de CGT
No amb els nostres diners

abans de res, una acció pública i col·lectiva de 
denúncia del militarisme i una interpel·lació 
a la societat. És molt més important el fet 
d’objectar que la quantitat objectada; per això, 
qualsevol quantitat, per petita que pugui ser, 
és vàlida.

Acabada la declaració, s’ingressa la quantitat 
de l’objecció fiscal a la despesa militar en el 
projecte alternatiu triat. És necessari sol·licitar 

que en el concepte del rebut requerit al banc 
en realitzar l’ingrés alternatiu aparegui “Ob-
jecció Fiscal a la Despesa Militar”.

No oblidar adjuntar a la declaració el justi-
ficant de l’ingrés.

L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar és una 
eina humil però eficaç, permet evitar que part 
de la nostra riquesa es destini a finalitats cri-

minals i, alhora, denunciar el finançament 
del militarisme i poder dedicar una mica dels 
nostres diners a finalitats socialment útils i 
transformadores.

Després de realitzar la teva declaració:

Envia una carta al Ministeri d’Hisenda (postal 
o mail certificada o mitjançant oficina pública 
d’enviaments) anunciant que has fet Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar i explicant els teus 
motius. Acompanya comprovant del teu in-
grés a l’organització que has triat com a desti-
nació alternativa (CGT en proposa dues però 
pots triar aquella que estimis convenient). 
Guarda còpia de tot.
Els col·lectius antimilitaristes ens recorden 
que és molt important que escriguis al teu 
grup d’objecció fiscal més proper dient que 
has fet Objecció Fiscal a la Despesa Militar 
perquè el teu acte pugui participar d’una cam-
panya que és col·lectiva.
Per a més informació http://www.grupotor-
tuga.com/campana-de-objecion-fiscal-al,305

Les destinacions 
Alternatives proposades 
per la CGT
- Assemblea de Parad@s de Canarias Auto-
gestionaria
Creada al novembre de 2013, comença a la 
ciutat de Las Palmas per ramificar-se poste-
riorment per diversos municipis de la illa de 
Gran Canària i Fuerteventura. Formant part 
al final de diverses plataformes d’aturats de 
l’estat espanyol.

Entre els seus objectius estan la difusió de les 
idees llibertàries per mitjà de la recuperació 
de terres de cultiu, la qual cosa ha desencade-
nat un rebost solidari com a solidaritat amb 
les persones en precari i necessitades assor-
tint-les de productes frescos i no peribles. 
Igual que un sopar solidari el 24 de desembre 
a 531 persones.

Assemblea de Parad@s de Canarias Auto-
gestionaria  CIF G35449859 Nº de compte: 
ES44 2038 7238 5560 0042 8410

- Escuelita Vilana
El primer objectiu de la Escuelita Vilana és 
que nens, nenes i adolescents del barri madri-
leny de Vallecas trobin un espai on aprendre 
i des d’on afrontar la seva educació comptant 
amb el suport familiar, comunitari i escolar 
que precisin.

El projecte s’insereix dins d’una comunitat es-
pecífica i ja existent que és la conformada per 
les persones i grups que participen del centre 
social La Vilana de Vallecas. En aquest centre 
treballen col·lectius i projectes com la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, integrada 
per més de 100 persones i 40 unitats familiars; 
La Despensa Solidaria , espai autoorganitzat 
de recollida d’aliments format per 65 famílies; 
dos grups de consum ecològic que reparteix 
40 cistelles setmanals de menjar ecològic; les 
classes d’espanyol per a persones estrangeres 
que agrupen a 11 professors i professores i 
a més de 20 alumnes i alumnes; a més de la 
pròpia Escuelita Vilana en la qual actualment 
participen tant a les seves classes com al seu 
espai de ludoteca més de 15 professors i pro-
fessores i 40 nens, nenes i adolescents.

Asociación Entrepuentes CIF G85241008 Nº 
de compte: ES45 3025 0006 2314 3323 4233
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Notícies sindicals
Vaga d’operaris i 
operàries de serveis 
de la Diputació de 
Barcelona el 26 d’abril
La CGT va convocar Vaga (aturada parcial) el 
26 d’abril d’operaris i operàries de serveis lo-
gístics, un dels departaments més precaritzats 
de la Diputació de Barcelona. La vaga es va 
convocar des de les 11.00h fins a les 15.00h.
El col·lectiu d’operaris i operàries de serveis 
van prendre la decisió de realitzar aques-
ta aturada amb l’objectiu que la Diputació 
permeti avançar en la negociació de les con-
dicions de treball d’aquest col·lectiu, que 
presenta un conjunt d’importants greuges 
comparatius amb les condicions de la resta de 
la plantilla, i també el d’altres administracions 
locals de l’àmbit de Catalunya, en matèria de 
retribucions, gaudi de dies festius i permisos, 
manca de flexibilitat horària, possibilitats de 
promoció interna, accés a formació, reconei-
xement de tasques que realitzen diàriament i 
que no estan contemplades en el seu manual 
de funcions, i d’altres.
Es comprometi a dur a terme actuacions 
orientades a la millora de l’ocupació i 
l’increment de la plantilla vinculada als ser-
veis assistencials de la Gerència de Serveis de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
(Recinte Mundet), en la qual treballa la ma-
jor part del col·lectiu, atès que les càrregues 
de treball existents amb la dotació actual són 
excessives i, a més, repercuteixen negativa-
ment en la qualitat del servei que es presta en 
el marc del Programa RESPIR.
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de 
Barcelona

Per una consulta 
de l’aigua amb 
transparència, amb 
tots els drets i tota la 
plantilla
CGT va acordar en un Congrés Confederal ex-
traordinari donar suport a diversos processos de 
remunicipalització d’empreses i serveis privatit-
zats anteriorment per governs locals, autonòmics 
o estatals. Unes privatitzacions que cercaven úni-
ca i exclusivament el repartiment de plusvàlues a 
mans privades, bancs i fons d’inversió en contra 
dels interessos i benestar comú.
En el marc d’aquests acords hem estat parti-
cipant en diverses iniciatives a tot l’estat per 
reincorporar les gestions de molts serveis pú-
blics a ens públics, com a primer pas de l’etapa 
final que és la nostra aposta com a anarcosin-
dicalistes: el control directe dels mitjans de 
producció per part de la classe treballadora.
L’empresa Aigües de Barcelona dóna serveis 
a diferents municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, formant una gestió global del 
servei de gestió de l’aigua, amb una plantilla 
que té cura de cada etapa del procés de distri-
bució i potabilització d’aquesta.
En relació a la recuperació dels serveis públics 
volem manifestar que CGT no està en contra 
de la recuperació dels serveis externalitzats 
sempre i quan els processos de reversió garan-
teixin els drets dels treballadors i treballadores 
que fins el moment estiguin prestant el servei.
En el conegut com a procés de consulta so-
bre el servei de l’aigua que està proposant 
l’Ajuntament de Barcelona, des de la CGT a 

Aigües de Barcelona hem sol·licitat diversos 
cops iniciar converses i negociacions amb 
l’equip municipal. A data d’avui, no hem tin-
gut resposta i, per tant, lamentem profun-
dament la falta d’informació que ha generat 
dubtes i confusió entre els i les treballadores.
CGT Aigües de Barcelona, és ferma en la de-
fensa dels drets de la plantilla així com de la 
seva integritat i estabilitat com a col·lectiu. 
Apostem per una plantilla forta i unida en la 
seva composició.
A CGT Aigües de Barcelona estem amb 
aquells que fem que l’aigua arribi dels rius a 
les aixetes de centenars de milers de llars.
Secció Sindical de CGT a Agbar

Recollida de signatures 
entre la plantilla 
d’autobusos per exigir 
el cessament de 
Mercedes Vidal com a 
presidenta de TMB
Transports de Barcelona (TB) és l’empresa pú-
blica d’autobusos que, juntament amb Metro i 
Telefèric, formen TMB. La propietat de totes 
aquestes empreses és de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i per tant és una propie-
tat pública que pertany al conjunt de la ciu-
tadania de l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona, en ser el que té 
més representació entre els municipis que 
integren l’AMB té la responsabilitat de nome-
nar o cessar la presidenta i el conseller delegat 
de TMB. El triomf electoral de Barcelona en 
Comú (BeC) en les últimes eleccions munici-
pals va portar com a conseqüència el nomena-
ment de la nova presidenta de TMB, Mercedes 
Vidal i del nou conseller delegat, Enric Cañas.
Mercedes Vidal va ser nomenada pel “cupo” de 
representació que té EUiA dins de BeC. És una 
persona de trajectòria ecologista sense expe-
riència en el transport públic ni en el món labo-
ral, al seu torn Vidal, va proposar com a Con-
seller Delegat a TMB a Enric Cañas, un tècnic 
de l’òrbita d’ICV que venia d’ocupar el càrrec de 
Director tècnic de la Fundació Mobilitat Sos-
tenible i Segura (FMSS) i anteriorment d’haver 
estat cessat de la direcció del projecte tramviari 
de Saragossa. Al seu torn, Cañas va nomenar 
Adjunt al Conseller delegat al seu amic Pau 
Noy, també de l’òrbita d’ICV, i un dels funda-
dors del lobby tramviari: l’associació Promoció 
del Transports Públic (PTP) i de la FMSS

Els Estatuts de Transports de Barcelona, en 
el seu article 2, defineixen l’objectiu d’aquesta 
empresa pública.
“Constitueix l’objecte de la Societat: 
a) Exercir l’activitat de gestió, d’explotació, 
d’organització, d’administració i en definitiva 
de prestació dels serveis urbans i metropolitans 
relacionats amb el transport col·lectiu de super-
fície, especialment mitjançant autobusos, mi-
crobusos, tramvies o qualsevol altre mode i de 
llurs concessions; i proveir la seva prestació sota 
les directrius i reglaments emanats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
b) El disseny, la construcció, la gestió, l’explotació 
i l’administració de qualsevol dels serveis que es 
creïn, rescatin, incorporin o reverteixin, dins 
de la competència que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona té atribuïda, en matèria de transport 
públic de superfície, de persones o objectes i si-
gui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de 
tracció o el seu emplaçament”.
Ni Mercedes Vidal ni el seu equip directiu, 
han complert amb els Estatuts de TB, al con-
trari, la seva actuació només ha generant in-
certesa respecte al futur del transport públic 
de Barcelona, el de les empreses de TMB i el 
de les plantilles de les mateixes.
Mercedes Vidal ha apostat, de manera incom-
prensible per a les plantilles de TMB, per la 
unió del tramvia privat per la Diagonal, la 
qual cosa ha significat que des de la presidèn-
cia de TMB s’hagin frenat els projectes mes 
importants de Transports de Barcelona que 
l’anterior equip havien iniciat.
S’ha frenat i reduït el desenvolupament total 
de la Xarxa ortogonal (supressió de la D30) 
s’han eliminat línies completes i s’ha reduint 
el nombre d’autobusos que surten cada dia al 
carrer a donar servei. S’ha suprimit indefini-
dament el Tramvia Blau i no s’ha fet res per 
recuperar les línies 80, 81, 82 i 83 que TB té 
subcontractades a l’empresa privada Sagalés.
D’altra banda, malgrat que Mercedes Vidal as-
segura en el seu currículum que el sentiment 
obrer forma part del seu ADN, la veritat és 
que la seva falta d’empatia amb les plantilles 
ha provocat, des de la seva arribada, conflic-
tes laborals en les tres empreses de TMB i ha 
permès que en autobusos es consolidi la con-
tractació precària i temporal, que a dia d’avui 
arriba a més del 10% de la plantilla.
Respecte als càrrecs de direcció de TMB i en-
cara que sigui un tema exclusiu d’organigrama 
d’empresa, la veritat és que la falta de segure-
tat de Mercedes Vidal i la seva desconfiança 
vers les persones que han manifestat el seu 
desacord amb el projecte tramviari de BeC, 

ha significat el cessament i/o acomiadament 
de tres directius d’alt nivell: Jaume Tintoré, 
Asunción Santaeulalia i Ana Monferrer.
La plantilla de TB no entenem com es per-
met que la persona que teòricament hauria 
de defensar més que ningú, des del seu lloc 
de presidència, el futur de la nostra empresa 
pública, es dediqui a menystenir-la i a fomen-
tar el tramvia privat que les multinacionals 
intenten imposar per la Diagonal. Dins de les 
actuacions nefastes que Mercedes Vidal a pro-
tagonitzat a favor del tramvia n’hi ha una que 
ha fet que la plantilla d’autobusos digui prou. 
Ens referim a la seva presència en l’acte mun-
tat per la PTP el 4 d’abril en el qual Mercedes 
Vidal va pujar a un autobús de la línia 33 per 
“denunciar” el mal servei que dóna aquesta lí-
nia en la Diagonal. Autobusos lents i incòmo-
des van ser les seves conclusions i també que 
la solució era el tramvia.
Davant aquesta situació que aquí denunciem, 
des de la Secció Sindical de CGT - autobusos 
de TMB hem decidit, escoltant el sentir de la 
plantilla, iniciar una campanya de recollida 
de signatures entre el personal d’autobusos, 
per exigir el cessament de Mercedes Vidal, 
d’Enric Cañas i de Pau Noy.
Ni Barcelona, ni les plantilles de TMB, no po-
dem permetre que el transport públic de la 
nostra ciutat acabi en mans privades.
Secció Sindical de CGT - autobusos de TMB

Nota de premsa de CGT 
a ATLL pel 22 de març, 
Dia mundial de l’aigua
Des de la CGT a ATLL venim advertint de 
l’espoli que polítics, directius i empresaris han 
fet, i continuen fent, amb la privatització de 
l’aigua de 5 milions de ciutadans/es. En la nos-
tra lluita per allò públic i participatiu venint 
assenyalant i denunciant que la privatització 
i desenvolupament de l’ATLL privada és una 
presa de pèl per a la ciutadania, de la que pa-
guem tots/es les seves conseqüències.
Davant la sentència del Tribunal Suprem no 
podem més que corroborar que tant el Go-
vern com Acciona, com Aigües de Barcelona 
són capaços de fer el que sigui per aconseguir 
un negoci tan suculent com és l’aigua pota-
ble, fins i tot estafar la ciutadania. Començant 
pel Govern, ens hem empassat l’herència 
dels bunyols del polític Artur Mas i els seus 
acòlits, Pau Villòria, Ex-Secretari General del 
Departament de Territori i Sostenibilitat qui 
signà el contracte de concessió, Lluís Recoder 
i Santi Vila, amb molta “careta” política, tots 
dos ex-Consellers de Territori i Sostenibilitat. 
Així mateix del neoliberal Leonard Carcolé, 
ex-Director de l’ACA que dimití just desprès 
de la privatització i que ara “treballa” a una en-
ginyeria de capital andorrà. Continuem amb 
l’ex-director general d’infraestructures de la 
Generalitat, Josep Antoni Rosell, en llibertat 
amb càrrecs pel cas Petrum. Segons la prem-
sa va “manipular” expedients de contractació 
per afavorir empreses que feien donacions a 
les fundacions de Convergència. Entre les 
seves actuacions els emails a favor d’Aigües 
de Barcelona, per a que el Govern anul·lés 
l’adjudicació d’ATLL a Acciona i li lliurés al 
principal donant de CDC, què va tallar les 
seves aportacions al 2013. Aigües de Barcelo-
na pertany a una multinacional que no podia 
deixar perdre aquest negoci malgrat ja havia 
aconseguit entrar com a socis privats a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona dels convergents. 
Per això va encetar les demandes per acon-
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seguir l’anul·lació de l’adjudicació a Acciona. 
Desprès de la sentència, no seria d’estranyar 
que en el cas d’un nou concurs públic es tor-
nessin a fer les donacions.
D’altra banda, tenim a Acciona i el seu ex-soci 
bancari BTG Pactual (que opera a paradisos 
fiscals), el president del qual dimití per la seva 
imputació en un cas de corrupció. El banc va 
vendre les seves accions, desvinculant-se com 
accionista en ATLL. Acciona, el soci majorita-
ri d’ATLL, és a més pertanyent a les empreses 
de l’lbex 35 que té més filials radicades a pa-
radisos fiscals. Segons l’informe presentat en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) opera concretament a 40, EEUU, 
Holanda, Panamà, Suïssa, Gibraltar, Andorra, 
Hong Kong i la Illa de Malta. Al 2011 Acciona 
es va subscriure al codi de bones pràctiques tri-
butàries, que inclou la prohibició d’operar amb 
estructures instrumentals offshore. El cinisme 
la va portar a intentar sotmetre als treballadors 
i treballadores d’ATLL, al seu codi ètic malgrat 
la CGT va informar que no era d’obligat com-
pliment per interferir amb l’Estatut dels Tre-
balladors. No es pot tenir més barra! Per des-
comptat les treballadores de la CGT a l’empresa 
no el vam subscriure. Pel que fa a la gestió 
d’ATLL Concessionària en els 10 primers anys, 
en porten 5, de concessió i segons els plecs de 
condicions hauria d’haver invertit 71 milions 
d’€ que en la nostra opinió no han invertit.
Al 2015 la CGT vam denunciar irregularitats 
en la facturació d’ATLL i la seva sòcia Acciona 
Agua. Al 2016 l’Oficina antifrau les va confir-
mar: milions d’€ en factures falses amb una 
empresa inventada dins del grup Acciona sen-
se treballadors/es, ATLL Operadora, a més de 
detectar manca de pagament d’impostos. En el 
seu informe l’Oficina Antifrau de Catalunya va 
suggerir la rescissió del contracte de concessió. 
El govern va fer cas omís d’aquesta recomana-
ció, fins i tot va rebaixar la multa a ATLL de 
4M d’€ a 800.000 €, gentilesa del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
La posició d’Acciona a mantenir-se conces-
sionària del contracte fins la seva indemnitza-
ció és una altra estratègia per guanyar temps 
per continuar assaltant les butxaques de la 
ciutadania (recordem que han apujat les ta-

rifes un 11% per aquest 2018). Pel que fa a la 
possible gestió, la possibilitat de subrogar-nos 
als/les treballadors a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que ja és l’organisme responsable de la 
gestió hídrica de Catalunya, ningú no l’ha po-
sat sobre la taula, tal i com van fer amb els 15 
treballadors del laboratori de l’ATLL pública. 
D’aquesta manera s’optimitzaria la gestió i evi-
taria les despeses d’una altra empresa pública. 
Les tasques que desenvolupen les treballadores 
i els treballadors d’ATLL continuarien desen-
volupant-se amb professionalitat, siguin quins 
siguin els seus gestors. Essent treballadors de 
l’Administració la nostra vigilància a la gestió 
és directa, mentre que a la privada o pública de 
gestió privada les dificultats són enormes.
Recordem que dos dels directius de l’ATLL pú-
blica i que encara continuen a l’ATLL Conces-
sionària, tenien la mà al calaix d’ATLL Opera-
dora, l’empresa fantasma que cobrava factures 
falses a l’anterior. I així tot quedava dins de 
l’àmbit privat d’Acciona, principal accionista 
de l’empresa. La ciutadania i les treballadores 
de la CGT a l’empresa (la resta de sindicats 
les veuen volar) no podem baixar la guàrdia 
però tampoc podem tornar al mateix model 
públic que hi havia abans. La gestió pública 
no ha estat modèlica, ni molt menys. Des del 
seu primer President, A.Vilaró, passant pels 
gerents A.Sala, A.Juanmartí, J.Compte (apo-
dat dins del sector com “el 5%”), J.Rodríguez 
fins a l’actual Director general F.Gutiérrez 
han vulnerat drets dels treballadors i treba-
lladores: acomiadaments a dones per guarda 
legal, assetjament, seguretat i salut precàries, 
persecució sindical, etc. Quant a la ciutadania 
es refereix apujada de tarifes per finançar pu-
blicitat, àpats de luxe pels directius, dietes per 
als consellers, etc, tots ells privilegis ofensius 
per a la gestió de l’aigua.

La CGT exigeix la gestió de l’aigua pública i 
participativa, tant a nivell autonòmic com 
municipal. Prou d’insultar a la ciutadania, 
exigim responsabilitat per tots ells, volem una 
gestió de l’aigua a Catalunya i arreu, pública i 
amb control de la ciutadania.

Fora els especuladors i el negoci amb l’aigua!

Secció Sindical de la CGT a ATLL

Funosa, un risc 
imminent
La caiguda de més de 400m2 de coberta a 
les instal·lacions de Funosa a Òdena, l’Anoia 
(Barcelona), posa en evidència la seguretat de 
l’empresa, i ratifica encara més les denúncies i 
protestes que la CGT porta fent durant anys, 
sobre aquest tema.
Des de la Secció Sindical de la CGT a Funosa 
es porta anys denunciant el lamentable estat 
en què es troben les instal·lacions d’aquesta 
empresa. És més, aquest era un dels motius 
pels quals des de la CGT, tenint la majoria 
absoluta del comitè d’empresa, s’han convocat 
les últimes mobilitzacions i jornades de vaga.
Però com passa en moltes empreses, les pa-
raules de la CGT sempre intenten ser menys-
preades i no escoltades per part de la direcció; 
ni tan sols quan es tracta de la salut i de la se-
guretat dels treballadors i de les treballadores 
de l’empresa.
En aquesta ocasió, la situació ha arribat a una 
gravetat extrema, ja que el passat 27 de març, 
durant el torn de matí, més de 400m2 de co-
berta d’una de les naus de Funosa, es venien 
literalment abaix, causant greus destrosses a 
una part important de les instal·lacions. Per 
una immensa sort, en aquell moment no es 
trobava cap treballador ni cap treballadora a 
la zona, de manera que aquest greu accident 
no ha afectat a cap persona.
Evidentment, a la CGT el que realment ens 
preocupa és això; que li podria haver passat a 
algú, i sobretot el que ens preocupa és que no 
torni a succeir res semblant en el futur. Tanta 
sort, no pot deixar-se de nou a la irresponsa-
bilitat de l’empresa, i des de la CGT no perme-
trem que torni a passar una cosa semblant, ni 
que es posi de nou en risc a la plantilla.
Després d’aquest gravíssim accident, el més 
lògic per part de la direcció de l’empresa, hau-
ria estat donar l’ordre de desallotjar completa-
ment les instal·lacions de Funosa. Com hem 
dit, hauria estat el més lògic, i evidentment, 
en aquell moment l’hi vam exigir per part de 
la CGT. Però una vegada més, el cinisme de 
l’empresa es va superar a si mateix, i tan sols 
van ordenar evacuar una petita zona propera 
a la part afectada per la caiguda.
El perill en aquell moment no eren només els 
possibles nous enfonsaments de la coberta, 
sinó el risc que suposava per als treballadors 
estar exposats a la inhalació d’amiant, ja que la 
coberta desplomada estava fabricada d’uralita.
Des de la CGT vam actuar immediatament, 
convocant una reunió extraordinària del co-
mitè d’empresa, en la que evidentment, es va 
decidir acudir immediatament a la Inspecció 
de Treball per interposar una denúncia, que es 
va interposar dimecres a primera hora.
La Inspecció de Treball va actuar immediata-
ment i va ordenar l’evacuació al complet de les 
instal·lacions de Funosa.
Des de la CGT, lamentem haver d’arribar a 
aquests extrems perquè la direcció d’aquesta 
empresa actuï davant d’un fet tan greu i que 
afecta directament a la seguretat i la salut dels 
treballadors i les treballadores.
Però per desgràcia això no ens agafa de nou, ja 
que portem anys observant com la direcció de 
l’empresa no fa cap tipus d’inversió en segure-
tat, ni per renovar les instal·lacions i portem 
anys observant com l’empresa no fa cas a les 
denúncies que per part de la CGT i del comitè 
d’empresa s’han interposat en aquests aspec-
tes. El que va passar el passat dia 27 es podria 
resumir en una simple frase: “US HO POR-
TEM DIENT DES DE FA MOLT DE TEMPS”.
Des de la CGT de l’Anoia i des d’aquesta Fede-
ració, no dubtarem ni un sol moment a buscar 
i assenyalar els culpables del que ha passat, 

i no ens tremolarà la mà en cap moment a 
l’hora de demanar responsabilitats, tant inter-
nament a l’empresa, com jurídicament. Per a 
la CGT, abans de res, hi ha la salut i la segure-
tat de les nostres companyes i companys. Per a 
Funosa, ha quedat un cop més demostrat que 
no és així.

La nostra seguretat i la nostra salut, per sobre 
de tot!

Secretaria de Comunicació FESIM-CGT

La CGT Lleida denuncia 
les greus deficiències 
del servei privat de 
neteja a les escoles de 
Lleida
Davant les reiterades queixes del professorat 
i les direccions de les escoles públiques de 
Lleida, en relació a les mancances del servei 
de neteja que l’empresa Clanser S.A. ofereix 
als diferents centres de la ciutat, la Secció 
d’Ensenyament de la CGT Lleida ha elaborat 
una enquesta per tal de recollir dades i copsar 
el grau de satisfacció dels centres i de les prò-
pies treballadores de l’empresa.

La CGT considera que la participació per part 
dels centres escolars ha estat molt elevada: 25 
de la trentena d’escoles de la ciutat han res-
post l’enquesta. Pel que fa a les treballadores 
de Clanser, la participació ha estat molt més 
reduïda possiblement per por a represàlies a 
nivell laboral. En totes les escoles enquestades 
s’ha reduït personal o hores.

L’anàlisi dels resultats posa en evidència, per 
una banda, les greus deficiències en la neteja 
i desinfecció de les aules, espais comuns, des-
patxos i WC dels centres. Unes deficiències 
que s’expliquen per la reducció de les hores i la 
consegüent sobrecàrrega de treball del perso-
nal, i que s’accentuen després de períodes no 
lectius (vacances) i en les escoles que durant 
l’estiu formen part de les estades Estiu de Joc.

Molts cops és el propi professorat qui s’ha 
d’encarregar de la neteja dels espais comuns i 
les aules. Tot això malgrat la mateixa enques-
ta recull un alt grau de satisfacció respecte a 
l’eficiència i puntualitat de les treballadores de 
Clanser, S.A..

La Secció Sindical d’Ensenyament de la CGT 
Lleida i el grup municipal de la Crida denun-
cien la forta reducció d’hores del personal que 
s’ha notat a les escoles, la manca de mecanismes 
que permeti conèixer els grau de satisfacció dels 
diferents centres escolars, i la deixadesa de la 
regidoria d’Educació de la Paeria en aquest afer.

El sistema de concessió privada és negatiu de 
cara a la neteja i la salut dels infants perquè el 
servei és gestionat per qui abarateix més els 
costos. Això, en un sector com el de la neteja, 
només pot implicar una reducció de personal i, 
conseqüentment, un risc per a la salut pública.

El sindicat i el grup municipal no compar-
teixen el model privat de neteja i manteni-
ment dels edificis municipals, basat sempre 
en l’oferta més econòmica. La solució passa 
per tornar el servei a mans públiques - com 
ja s’havia fet anys endarrere - o, en aquest cas, 
col·lectivitzar-lo: que siguin les mateixes tre-
balladores qui a través d’una cooperativa, sen-
se intermediaris, duguin a terme el servei amb 
unes condicions laborals justes.

Federació Intercomarcal CGT Lleida
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“Del punk i el zapatisme a les multituds connectades: acció col·lectiva i tecnologies”
Amador Fernandez-Savater

Entrevista amb Guiomar Rovira, escriptora i 
activista, sobre acció col·lectiva i tecnologies, 
arran de la publicació del seu llibre Activismo 
en red y multitudes conectadas (Icària).
A mitjan anys 90, caiguda la Unió Soviètica, es 
parlava de el “pensament únic”: el discurs que 
presentava la democràcia-mercat com a únic 
marc imaginable, pensable i admissible per a 
la vida en comú. La principal manera que te-
nia aquest discurs de calar, segons ens advertia 
Noam Chomsky, era la concentració de la in-
formació i els mitjans, és a dir, la concentració 
de la veu i la imaginació del possible. Era la 
‘belle époque’ del neoliberalisme.
En el seu llibre Activismo en red y multitudes 
conectadas, Guiomar Rovira fa la història de 
com es va qüestionar aquest monòleg i es va 
obrir el possible. En primer lloc, van aparèixer 
les xarxes activistes que, aprofitant la naturale-
sa oberta i descentralitzada d’Internet, van in-
ventar noves eines tecnològiques a través de les 
quals es van difondre imatges, paraules i senti-
ments diferents a la veu oficial. És el moment 
del zapatisme i del moviment anti-globalització. 
Més tard, amb la web 2.0., l’ús polític de les xar-
xes es va socialitzar en mans de qualsevol. És el 
moment de les “multituds connectades”, el 15M 
i altres moviments de la crisi.
La història de Guiomar presenta dues anoma-
lies dins de la producció acadèmica. En primer 
lloc, és un llibre fonamentalment afirmatiu, no 
crític. Afirma la potència política de les tecno-
logies quan la gent es reapropia d’elles. L’autora 
no mira el món des de l’angle del poder: no ens 
parla de la nostra impotència, del dominats i 
manipulats que estem, ni del víctimes que som. 
Tot el contrari: parla del que s’ha fet, del que es 
fa i del que es pot fer. Mira el món des de l’angle 
de les potències.
En segon lloc, es tracta d’un llibre viscut. La 
pròpia experiència de l’autora -en el punk, en 
el moviment zapatista, en el moviment mexicà 
#Yosoy132- serveix de base a la reflexió. Guio-
mar Rovira (http://guiomarrovira.blogspot.
com) és un periodista i escriptora catalana esta-
blerta a Mèxic des de 1994, autora de nombro-
sos assajos i professora a la UAM-Xochimilco 
de Ciutat de Mèxic.
- La primera etapa que parla el teu llibre 
és la de les “xarxes activistes”. Un element 
fonamental en ella és el punk, que tu vas 
conèixer de primera mà en els 80 quan vi-
vies a Barcelona. Què va aportar el punk a la 
creació d’aquestes xarxes?
M’agrada que comencis per aquí. Una de les 
coses més importants que diu el punk és ‘no 
future’: no hi ha futur. En certa manera, el 
plantar-se en el “no hi ha futur” obre un altre 
tipus de política: una política molt més pre-
figurativa. Ja no és una qüestió d’esperar, de 
somiar amb utopies, sinó de fer aquí i ara el 
que hem de fer i fer-ho com nosaltres puguem 
i vulguem. No esperem més instruccions o 
autoritzacions per fer les coses. Apropiem-nos 
de la música, dels espais. En el punk, un qual-
sevol pren una guitarra i un altre toca i canta 
i diu i fa. Aquí apareix l’esperit de fer-ho tu 
mateix, amb el que tens a la mà. El cultural es 
torna polític perquè és una forma de sortir-se 

de les línies marcades del sistema que sempre 
procastina i sacrifica en funció d’una promesa 
de futur que no existeix.

En aquest sentit, des dels fanzines a l’ocupació 
de cases, el punk em sembla molt ric. No hi ha 
futur: llavors hem de viure ara. No tenim casa: 
llavors cal ocupar cases. És un moviment que, 
a més, es torna transnacional: no està inscrit 
en l’estatal o el nacional, sinó als espais de les 
ciutats, en la creació de xarxes. Una comuni-
tat de sentit estesa. Un moviment global, amb 
les seves apropiacions locals, que no demana 
permís a ningú i construeix una política, unes 
formes de cultura i de comunicació en les 
quals qualsevol pot dir el que vol dir.

El punk prefigura d’alguna manera l’esperit 
hacker. Jo estava llavors en una revista que 
es deia La Lletra A, la fèiem retallant i en-
ganxant, tot manualment. Teníem un espai 
molt important d’ocupació de cases a Barce-
lona. Obrim el nostre modest centre social, 
l’Anti. La idea era: no hi ha futur, fem la nostra 
vida ara. No es tractava només de contrainfor-
mació, sinó de crear un ecosistema al marge.

- El zapatisme i la internacional de l’esperança
- Hi hauria un segon moment fonamental en 
la creació d’aquestes xarxes activistes que seria 
el zapatisme. A diferència del punk, ja no seria 
un moviment “fosc”: el zapatisme obre un ho-
ritzó d’esperança des d’un lloc que ja no és la 
metròpoli. Què podries explicar-nos de la rela-
ció entre zapatisme, tecnologies i comunicació?

Cal considerar que en el 89 cau el Mur de Ber-
lín, estàvem en un món unipolar en el qual es 
parlava fins i tot de la “fi de la història”. I de sobte 
apareix, des de lloc més inaudit i més inesperat, 
aquesta rebel·lia, aquesta esperança, aquest mo-
viment que ens interpel·la i en el qual jo em veig 
absorbida completament en aquest moment.

Sento que l’important del zapatisme va ser 
que va permetre un marc comú global: les 
lluites llavors estaven en el descoratjament; les 
esquerres mundials estaven en el descoratja-
ment; les guerrilles llatinoamericanes estaven 
de mal borràs, etc. I de sobte es crea un marc 
interpelador que ens treu del lloc de les resis-
tències aïllades, un marc de mobilització actiu 
que ens permet trobar-nos a molts diferents, 
nomenar un enemic en comú i un nosaltres. 
És la humanitat contra el neoliberalisme, 
diuen els zapatistes. I qui proposen aquest 
marc? Els indígenes de Chiapas, els més obli-
dats, els més petits, en un racó del món on ni 
tan sols es pensava que hi hagués indígenes, ni 
resistència ni possibilitat d’una lluita.

Aquest va ser encara un esdeveniment me-
diàtic global dels grans mitjans de comunica-
ció (periòdics, ràdios, teles), la web amb prou 
feines tenia un any i amb prou feines ningú la 
usava. Però al cap d’uns dies, la ràdio i la prem-
sa ja no diu molt. I la gent busca com seguir 
estant al corrent, intervenint en el que està 
passant en Chiapas, emparant aquesta rebel·lió 

que és un focus d’esperança per al món.

- I llavors es dóna l’apropiació d’Internet, en 
aquest moment un nou instrument de co-
municació. Com va ser?
Una apropiació gairebé natural o espontània. 
En faltar la informació pels mitjans més tradi-
cionals, els mitjans alternatius intenten cobrir 
aquest espai. Jo participava i publicava, com a 
molts que estaven allà, en mitjans hegemònics, 
en periòdics importants, però a més enviava 
una quantitat ingent d’informació a ràdios al-
ternatives, a mitjans alternatius, a fanzines.

I de sobte van aparèixer aquests gringos (tam-
bé els gringos porten de vegades coses bones!) 
que ens deien: “heu d’usar Internet”. Eren els 
primers hackers, que viatjaven amb els seus 
pèls de punta, instal·lant mòdems i coses rares 
en la teva computadora. No teníem la menor 
idea del que deien aquests bojos. Però en amb 
prou feines tres mesos, estàvem tots usant In-
ternet. Quan dic tots vull dir els periodistes, 
les ONG, els activistes. Les primeres pàgines 
del que estava passant a Chiapas són de gene-
ració espontània: uns estudiants d’Estats Units 
decideixen donar-li seguiment a l’assumpte i 
publiquen els comunicats del EZLN, que arri-
baven per fax i els fiquen en una pàgina web 
(que es va dir Ya basta) i espontàniament sor-
tia gent que els traduïa a l’anglès, al francès.

Així comença a difondre’s la informació i a 
crear-se una empara informativa entorn del que 
estava passant a Chiapas, una cosa que tenia una 
incidència llavors perquè al govern de Mèxic en-
cara li preocupava tenir una imatge internacio-
nal decent (avui no és el cas). No només circula 
la informació, sinó que moltes persones viat-
gen a Chiapas, visiten les comunitats i generen 
nova informació. Hi ha un anada i tornada, un 
ambient comunicatiu que empara una rebel·lió 
indígena i una rebel·lió indígena que propo-
sa la idea que un altre món és possible. Una 
interpel·lació que troba ressonància en molts 
costats del món i permet una acció en comú, 
més enllà de les diferències en les maneres de fer. 
Walter Benjamin: la potència, malgrat tot

- Et faria una pregunta, sortint-me una mica 
del fil que estem seguint entre xarxes acti-
vistes i multituds connectades, relacionada 
amb el suport que trobes en un autor clàssic, 
Walter Benjamin. Per què Benjamin, quin 
tipus d’aliat és?
El que trobo en Benjamin és una inspiració 
metafòrica, poètica i política profundíssima. 
En la foscor del seu temps, ell va ser el més 
capaç de veure la llum entre tots els membres 
de l’Escola de Frankfurt. Benjamin m’ajuda a 
entendre aquesta necessitat meva de trobar la 
potència a cada moment, en cada lloc.

La tècnica no és enemiga nostra. És també la 
possibilitat de viure en un món més ple, on 
el pacte amb la naturalesa no sigui hostil i no 
obligui a la violència en la qual o sobrevivim 
o morim. És el capitalisme depredatori, basat 

Conversem amb... Guiomar Rovira, escriptora i activista

“No és qüestió d’esperar, de somiar amb 
utopies, sinó de fer aquí i ara el que hem de fer 
i fer-ho com nosaltres puguem i vulguem”
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“Del punk i el zapatisme a les multituds connectades: acció col·lectiva i tecnologies”

Conversem amb... Guiomar Rovira, escriptora i activista

“El pas a les multituds connectades es 
distingeix perquè ja no és necessàriament 
la gent dels espais activistes la que té el 
protagonisme, sinó que pot ser qualsevol des de 
les seves xarxes socials”

en la generació artificial de dolor i escassetat, 
el que manipula les potències de la tècnica. La 
culpa de l’expulsió de la vida i de l’acumulació 
per desposesió no la té Internet, sinó tot un 
muntatge, un sistema global, que fa que la tèc-
nica no estigui al servei de la humanitat, sinó 
del capitalisme, de la producció depredadora 
d’escassetat. Benjamin ens convida a pensar 
una altra modernitat possible, no capitalista.

En “L’obra d’art en l’era de la reproductibilitat 
mecànica”, Benjamin veu la possibilitat demo-
cratitzant que s’obre en el fet que tots podem 
apropiar-nos de la tècnica, ser autors i tenir 
una vida més plena, amb veu pròpia. Hi ha 
una altra idea seva, que apareix en les “Tesis 
sobre la filosofia de la història”, que és la del 
jetztzeit: el moment fulgurant que constela en 
l’aquí i l’ara una espècie d’epifania en la qual 
tot s’obre. Aquesta és la idea de constel·lació 
a la qual recorro tant en el llibre. Els qui ens 
antecedeixen ens invoquen perquè es faci jus-
tícia. I alhora, també, no hi ha una genealogia 
per a cada moviment, sinó que cada moviment 
construeix la seva pròpia història, il·lumina els 
seus moments fulgurants des d’on amarrar la 
seva pròpia destinació. És una forma tremen-
dament creativa d’entendre que en el fons el 
polític és també una obertura al passat.

Benjamin és una inspiració. Va morir al po-
ble dels meus avis, a Port Bou. Aquest estiu 
vaig anar a veure la seva tomba. Li va tocar 
una vida terrible, sense reconeixement, però 
alhora va ser el més optimista, el més creatiu 
dels intel·lectuals del seu temps. Just al que li 
va pitjor és el més capaç de veure l’obertura, la 
possibilitat, la potència. 

- Primer està l’activisme en xarxa, 
l’apropiació activista de les tecnologies (el 
punk, el zapatisme, el moviment antigloba-
lització), però hi hauria un segon moment 
que suposa una transformació radical pel 
que fa a l’activisme en xarxa i que serien les 
“multituds connectades”. M’agradaria que 
ens parlessis d’aquest passatge.

L’ambient comunicatiu de l’activisme a les xar-
xes és encara un ambient permeat i poblat pels 
militants, per la gent amb consciència políti-
ca. El pas a les multituds connectades es dis-
tingeix perquè ja no és necessàriament la gent 
dels espais activistes la que té el protagonisme, 
sinó que pot ser qualsevol des de les seves xar-
xes socials, sense la necessitat d’una polititza-
ció prèvia o d’un espai concret en l’activisme. I 
pot donar-se des de llocs tan políticament in-
correctes com Twitter o Facebook o Youtube, 
que són xarxes privatives.

Pensem per exemple en el moviment mexicà 
#Yosoy132. No tots els nois de la Ibero que van 
començar les protestes estaven prèviament po-
lititzats, però es van sentir agraviats i van uti-
litzar les eines per comunicar aquest greuge i 
demanar dret de rèplica davant els mitjans pel 
que s’havia dit de la visita del president Peña 
Nieto a la seva universitat. El vídeo (https://
www.youtube.com/watch?v=P7XbocXsFkI) 
que van fer i van penjar a Youtube va tenir 
conseqüències impressionants, va generar 
una ona d’indignació en la qual molta gent di-
ferent es va sentir interpel·lada. Tothom es va 
preguntar com era possible que un moviment 

tan important no hagués sorgit de la UNAM 
o dels grups que porten anys trencant-se la 
mare i denunciant les situacions d’injustícia, 
sinó d’un col·lectiu inesperat, imprevisible.

En les marxes es produeix un fenomen que 
Manuel Castells anomena “autocomunica-
ció de masses”: cadascun es torna productor 
d’informació, remixeador, retwitejador, participa 
en converses, dóna al moviment la seva pròpia 
habilitat, per exemple amb la gràfica. El procés 
d’emissió i recepció es confon. Hi ha una espècie 
de pèrdua de l’origen, d’autoritat, de l’autoria.

- En el llibre hi ha una consideració positi-
va del passatge entre els dos moments de la 
comunicació alternativa, en el sentit que hi 
ha una democratització: si abans les xarxes 
estaven en mans d’activistes, ara l’ús polític 
de la tecnologia està en mans de qualse-
vol. Però, no hem perdut de vista al mateix 
temps la importància de les infraestructures 
i de la sobirania tecnològica, elements cru-
cials en l’esperit hacker, en favor d’una certa 
“facilitat” en la difusió de continguts gràcies 
a les xarxes socials que posa a la nostra dis-
posició gratuïtament el propi sistema?
Em sembla molt important el que assenyales, 
però no estic del tot d’acord en què ho hem 
perdut. Crec que d’un ús molt inconscient i au-
tomàtic de les xarxes estem passant a tenir cada 
vegada més consciència a partir de les revela-
cions de Snowden o de Wikileaks sobre els pro-
gramari d’espionatge. Crec veure avui un nou 
moviment de consciència entorn de la vigilàn-
cia, el control i l’apropiació de dades a les xarxes 
socials. Aquesta consciència abans no existia i 
ara la tenim gràcies a l’activitat d’alguns hac-
kers: a Snowden el considero un hacker i tam-
bé a Chelsea Manning o a Julien Assange. Ells 
són els que ens expliquen la importància d’anar 
amb compte, d’usar Thor, de recórrer al progra-
mari lliure, de construir passwords segurs, de 
fer un ús responsable de la xarxa. Anem a veure 
què surt d’aquí. 

- Més que intel·lectuals que aixequen el dit i 
ens adverteixen: “compte que això va mala-
ment”, la cosa que necessitem és més apro-
piació social de la tecnologia, més aprenen-
tatge, més alfabetització tecnològica, més 
hacklabs. Aquesta em sembla una idea clau 
del teu llibre: assumir que a la xarxa s’estan 
donant unes derives molt negatives, però que 
la sortida no està per fora de la pròpia xarxa.

La mera crítica discursiva de la tecnologia no 
resol res. El gran aprenentatge propi de la so-
ciabilitat en xarxa és apropiar-nos dels espais, 
construir-los de forma col·laborativa, com-
partir el que sabem, fer el que ens ve de gust, a 
la nostra manera, generar altres maneres. És el 
que en el llibre es diu “esdevenir hacker”, que 

no és simplement una qüestió tecnològica. 
Per a mi, la idea de l’hacker desborda el tecno-
lògic: l’hacker deconstrueix per armar una al-
tra cosa, deconstrueix el que se li ofereix com 
a caixa negra i obre altres possibles. No només 
pot fer-se amb les tecnologies, sinó en qual-
sevol lloc: obre el teu espai i construeix altres 
potències. A la universitat, en les relacions hu-
manes. Com diu Fernanda Briones, l’experta 
en hackfeminisme: fem-ho juntes.

- Com penses la relació entre la tecnologia 
i els cossos, entre el món dels bytes i el món 
dels àtoms?

El meu plantejament és que, més enllà de la 
diferenciació entre l’online i l’offline, tot ocorre 
on-life. En aquest sentit, per a mi és clau tota 
l’experiència corporal de la trobada. El fet de 
sortir, de mirar-se, d’experimentar aquest cos 
a cos. La trobada física, aquest obrir l’espai 
d’aparició, l’experimentació de la vulnerabilitat 
del cos, per a mi és clau: és part d’aquesta xar-
xa que posa en comú la impossibilitat de viure 
en les condicions en les quals ens està portant 
aquest capitalisme d’expropiació. Aquesta tro-
bada és el moment polític per excel·lència.

Em sembla que la dimensió de la vulnerabili-
tat del cos, aquesta exposició, ha transformat 
l’activisme voluntarista en una cosa més vi-
vencial i menys programada. El cos es mostra, 
interactua, crea espais de convivència, d’afecte, 
i alhora polititza el privat. La meva tesi actual 
és que hi ha una feminització de les multituds 
connectades, una espècie de lliure apropiació 
del feminisme, d’un feminisme que passa a ser 
ineludible. No hi ha moviment emancipatori 
que pugui deixar del costat els plantejaments 
difusos de les lluites de les dones i de les lluites 
feministes al llarg del temps. Això passa pel cos

El que tracto és de no pensar les dues coses 
per separat, els cossos al carrer i la comuni-
cació en xarxes. Som una espècie de cyborgs: 
portem les extensions tecnològiques amb 
nosaltres. Quan parlo de política, la tecno-
logia apareix aquí com una part de l’acció 
col·lectiva, no com una cosa agregada o dife-
rent. Si et fixes, les accions més importants a 
les xarxes i en el ciberespai s’han donat sem-
pre en contextos de mobilització als carrers. 
Actuar és comunicar i a l’inrevés. Tot passa en 
una dimensió on-life. L’última plataforma són 
els nostres cervells. No hi ha res fora del físic. 
La idea de que les xarxes estan fora del físic és 
molt forta. Jo intento pensar contra ella.

* Text de la presentació del llibre que va tenir 
lloc en la UAM-Xochimilco el 17 de setembre de 
2017, transcrita per Gerardo Juárez i editada 
per l’entrevistador. Publicada a eldiario.es 
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Secretariat Permanent de la CGT 
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Nosaltres, els treballadors i treballadores or-
ganitzades tenim molt clar qui són els nos-
tres enemics. Precisament si ens organitzem 
al voltant de l’anarcosindicalisme és perquè 
reconeixem en la burgesia i l’estat aquells que 
ens exploten i oprimeixen cada dia. No impor-
ta quin estat o quina burgesia. Siguin aquesta 
burgesia i aquest estat espanyols, catalans, 
europeus, etc. Ho tenim clar i ho recordem, 
perquè en patim les agressions i perquè els hi 
donem resposta. Recentment ho hem vist en 
l’acomiadament d’un company a Cacaolat i en 
la detenció del nostre Secretari General. No 
ho oblidem i li fem front.

Partint d’aquesta realitat, l’escalada repressiva 
de l’estat espanyol ens preocupa enormement. 
Darrera dels empresonaments mediàtics de 
polítics que directament ens han agredit amb 
les seves polítiques neoliberals i amb la seva 
repressió quan han governat a ajuntaments i a 
la Generalitat, hi ha un estat que incrementa el 
seu caràcter autoritari. Ho veiem amb els cen-
tenars de docents que han estat encausats sota 
l’acusació del delicte d’odi pel simple fet de fer 
la seva feina a les escoles públiques. Ho veiem 
en cantants que, per cantar coses que moltes 
pensem, ingressaran aviat a la presó. Ho veiem 
en les desenes de companyes i companys que 
per les vagues dels dies 3 d’octubre, 8 de no-
vembre i 8 de març estan sent citades per tri-
bunals per haver de fer front a acusacions pe-
nals. Acusacions que els i les poden portar a la 
presó per fer vaga, l’eina de lluita més poderosa 
que tenim com a classe treballadora.

Aturem aquesta nova intensificació de la 
repressió, construïm la llibertat

El passat 25 de març a Barcelona, el cos de Mos-
sos d’Esquadra va actuar amb la violència amb 
la qual ens té acostumades des de fa molt anys, 
produint desenes de ferits a les protestes contra 
la retallada de drets civils i la repressió. Posant 
en perill la vida de persones al llençar furgone-
tes embogides darrera de manifestants, entrant 
a comerços per aterrir o descarregant cops de 
porra directament al cap, fet pel qual un jove ha 
tingut pèrdua parcial de visió en un ull. Ossos 
trencats, blaus, traus al cap. Un cop més. No, no 
és la nostra policia ni ho ha estat mai, ahir es 
va escriure una nova pàgina de l’ús que en fa el 
poder per a reprimir el dret de protesta.

Ens neguem a girar la cara i posar-nos de perfil 
mentre l’enduriment repressiu de l’estat es nor-
malitza i es consolida, no només a Catalunya 
sinó al conjunt de l’Estat espanyol i, de fet, de 
les “democràcies” europees. Un enduriment 
repressiu que ja ens afecta directament en 
els casos esmentats. On tenim molts i moltes 
companyes del sindicat encausades, no només 
per les mobilitzacions recents sinó, també, en 
l’esparverant actuació judicial del cas “27 i més” 
que implica l’aplicació de la doctrina Garzón 
directament contra lluites socials i sindicals. 
Un bon avís del que ens està caient a sobre.

Que ningú s’enganyi. No caurem en el silenci 
còmplice. Ni un segon. Però tampoc caurem 
en lluites transversals per rescatar ni enfortir 
cap facció de la burgesia. Partint d’aquests dos 
punts innegociables, fem una crida als mo-
viments llibertaris i als diferents espais revo-
lucionaris a fer una passa endavant. A ser on 
hem de ser. A entomar una defensa activa de 
les llibertats i, aprofitar aquesta lluita, per co-
mençar a construir una societat precisament 
lliure de les diferents formes d’opressió que 
patim en el dia a dia.

Secretariat Permanent de la CGT 
de Catalunya

La repressió i el monopoli legal de la violèn-
cia és una característica dels estats. A l’Estat 
espanyol els darrers mesos estem vivint una 
clara intensificació d’aquesta repressió. Con-
tra cantants pel fet de cantar. Contra docents 
pel fet d’educar. Contra veïns i veïnes pel fet de 
reclamar una ciutat millor. Contra sindicalis-
tes. Contra qui ha defensat urnes amb pape-
retes i contra qui les ha imprès. La situació no 
és nova. Abans també l’hem patida a mans de 
les diferents institucions de l’estat (Generalitat 
i alguns ajuntaments inclosos), però a ningú 
escapa que ara la seva intensitat feia anys que 
no la vèiem.

El passat 10 d’abril ens vam trobar amb una 
nova operació repressiva dels Guàrdies Civils i 
Mossos d’Esquadra detenint persones a qui vin-
culen amb CDR de diferents poblacions catala-
nes. Són veïns i veïnes a qui sovint hem trobat 
en lluites socials diverses. Ara, la novetat, és que 
les informacions que filtren alguns mitjans els 
vinculen a accions terroristes. Un terrorisme 
que, fa pocs dies, ja van indicar membres del 
PP i d’altres partits polítics quan van assenyalar 
que aixecar barreres de peatges d’autopistes era, 
precisament, un acte terrorista. Uns peatges que 

Responem a la repressió.

sagnen cada dia la butxaca de milers de treballa-
dors/es per lucrar grans empreses privades.

Ens neguem a normalitzar la repressió. No 
deixarem passar aquest nou episodi de crimi-
nalització de la protesta social. Avui titllen de 
terrorista els CDR i, si no ho revertim, demà 
tractaran també com a terrorista qualsevol 

altra protesta social que molesti l’estat, qui el 
governa i les grans empreses a qui empara. 
Aquesta criminalització pretén, precisament, 
estendre el terror al conjunt de la població, 
advertint-la de les conseqüències de reivin-
dicar els seus interessos fora de les limitades 
i esbiaixades vies de la política institucional.

Ara és hora de sortir al carrer. De seguir en-
fortint els diferents espais de lluita i, sobretot, 
de desbordar la repressió fent, precisament, 
allò que pretén impedir: organitzar-nos, pro-
moure l’acció directa i desobeir.

#NoCallarem #PrenemElsCarrers
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Rolando d’Alessandro

Catalunya, anys 2017-2018, està patint una 
onada repressiva d’especial intensitat. I, aquest 
cop, en nom de la “legalitat”. Una idea que, 
com la de la força, és fàcilment recognoscible, 
ja que evoca imatges concretes i indiscutibles. 
Togues, policies i presons.

Respecte a la força, té, tanmateix, l’avantatge 
de poder ser presentada en associació amb al-
tres termes, com ara “justícia” o “estat de dret”, 
que amb la seva grandiloqüent manca de defi-
nició la fan més digerible.

És un vell recurs de les nostres democràcies 
occidentals, i el fet que segueixi funcionant 
tan bé és la prova indiscutible que les palan-
ques de la maquinària productora de pensa-
ment hegemònic segueixen estant a les mans 
dels de sempre, les classes dominants. Amb 
un agreujant: que els seus postulats han es-
tat assumits per una part d’allò que alguns 
s’entesten a denominar esquerres.

Anys i anys d’anorèxia ideològica –en 
què bona part de la progressia ha rebu-
tjat la vella alimentació a base de lluita 
de classe, d’internacionalisme proletari i 
d’anticapitalisme– han propiciat l’abandó de 
conceptualitzacions del conflicte social que, 
amb més o menys encert, mantenien viva la 
flama de projectivitats alternatives. Si a això 
afegim la renúncia a una aproximació crítica 
a la forma estat, amb totes les seves derivades 
institucionals, que per la seva banda ha per-
mès la difusió normalitzada de ximpleries 
com l’idea que “l’estat som tots” o que “les ins-
titucions han de tornar al poble”, ja podrem 
copsar la magnitud del problema.

I aquí els tenim, intoxicant el debat públic, 
aquells que creuen que l’objectiu últim, enca-
ra que deturpat, de la legalitat és la defensa del 
més feble de l’arrogància i prepotència dels po-
derosos, tot obviant que l’aplicació de la part del 
sistema (legal) –en teoria favorable a les classes 
populars– depèn, avui més que mai, de la ca-
pacitat o no de modificar les relacions de força, 
per tant, de la capacitat d’autoorganització i 
lluita. I sobretot aquells, majoritaris, de la dura 
lex sed lex que generalment veuen el codi pe-
nal, tribunals i presons –igual que els acèrrims 
defensors de l’statu quo– com una eina de con-
trol i revenja contra la dissidència política i so-
cial, alineats amb la claca del ‘Viva las cadenas’, 
‘A por ellos!’ o ‘Més dura serà la caiguda’.

De la mateixa manera que els reaccionaris i 
conservadors de tota la vida entenen l’estat de 
dret com l’“imperi de la llei” i consideren una 
cursileria, bona per a declaracions de campanya 
electoral, l’afirmació que un estat democràtic ha 
de sotmetre totes les seves actuacions als prin-
cipis fonamentals recollits per les grans cartes 
internacionals de tutela dels drets humans.

Al meu entendre potser són els que millor in-
terpreten la funció real de tota l’arquitectura 
d’un estat: la imposició amenaçadora, coer-
citiva i violenta (i a vegades paternalista) 
de normes destinades a protegir interessos 
d’un sector de la societat en un sistema so-
cioeconòmic. Tot i que, a diferència dels seus 
competidors de dretes en el mercat institucio-
nal, no ho diuen tan cruament, i s’escuden en 
conceptes anodins com la neutralitat de les 
institucions, una garantia de la qual seria una 
suposada independència del poder judicial.

És clar que si independència per a ells signifi-
ca que el ministre de torn no acostuma a aga-
far el telèfon per donar instruccions al jutge 
també de torn, és molt probable que tinguin 
raó. El problema és que es tracta de la mateixa 

Legalisme, malaltia senil del progressisme

independència de què gaudeixen els soldats 
quan s’enfronten a un enemic: poden ame-
naçar-lo, ferir-lo, matar-lo, fer-lo presoner... 
El que importa és que el tractin com a enemic.

No és una comparació arriscada: en ambdós 
cossos (exèrcit i magistratura) tenim estructu-
res jeràrquiques vinculades al poder executiu i 
dedicades a la defensa dels valors d’un estat (in 
primis la sacralització de la propietat privada i 
de la mateixa estructura estatal), el comporta-
ment de les quals està subjecte a normes molt 
estrictes i a principis inculcats per una forma-
ció adequada, com la lleialtat i l’obediència.

El que és important, la garantia de la funcionali-
tat de l’engranatge, és que el soldat o el jutge ac-
tuïn com un cos compacte. En el cas dels jutges, 
fins i tot més que en el dels militars, hi ha un ele-
ment addicional que en garanteix la cohesió in-
terna i la fidelitat al règim: l’origen social, perfec-
cionat per una adequada carrera educativa, que 
els dota de la necessària cosmovisió comuna.

No és un assumpte menor, ja que d’aquesta 
manera el col·lectiu encarregat de vetllar pel 
respecte i l’aplicació de les regles acaba identi-
ficant-se plenament amb la missió de garantir 
ordre i estabilitat, desactivant els conflictes 
que agiten la massa social. Dit d’una altra ma-
nera: els jutges (la majoria, of course) pensen 
exactament com ha de pensar un defensor de 
l’statu quo, convençut i sovint fanàtic.

Agafem com a exemple el tema de la violència. 
En poques dècades hem arribat a la normalit-
zació de “l’agreujant polític”. Ja no es valora el 
fet de cremar un contenidor, sinó en quin con-
text es fa. Si és per Sant Joan et pot caure una 
multa (si algú es pren la molèstia de buscar-
te). Si és en el transcurs d’una vaga general et 
poden caure una pila d’anys. Quelcom que es-
candalitzaria els pares i mares de la no-violèn-
cia, que consideraven que contra la injustícia 
és un deure lluitar i que la lluita implica, fins i 
tot la pacífica, certes dosis de coacció.

Una capacitat d’escandalitzar-se que, pel que 
sembla, no és avui compartida per certa es-
querra constitucionalista –entre d’altres–, que, 
via legislació i manipulació mediàtica, ha aju-
dat a reduir a la seva mínima expressió el re-
pertori de formes de lluita permeses als sectors 
socials subordinats: fins i tot la vaga, conquista 
històrica ja molt aigualida per les repetides 
subhastes a què l’han sotmesa els grans sindi-
cats (serveis mínims, imposició de requisits, 
autoritzacions, etc.) ja es considera una forma 
de protesta individual, a la qual es pot adherir 
qui vol, però que no pot ser “imposada”.

I hem arribat així a l’avui i ara. Entre desallo-
tjaments de places i detenció d’usuaris de pà-
gines Facebook, convertides per la creativitat 
policial en cèl·lules de terrorisme anarquista; 
persecucions d’acudits i titellaires; prohibició 
de partits i periòdics, hem arribat al punt de 
veure manifestacions enormes d’un civisme 
estupefaent: cassolades de veïns i veïnes i pro-
testes contra la brutalitat policial són titllades 
en interlocutòries judicials de “masas tumul-
tuarias”, elements d’una insurrecció violenta, 
delicte d’incitació a l’odi... Noves interpreta-
cions i tipologies delictives que són la cirereta 
al pastís repressiu cuinat durant 40 anys per 
les cortes postfranquistes.

No hi fa res: encara hi ha qui, tot i deplorar 
els “excessos” del sistema, s’entesta a recordar-
nos –des de fa 40 anys– que la legalitat és un 
element irrenunciable de la nostra societat, 
que si algunes normes no agraden es poden 
reformar, pasito a pasito, com en la cançó, 
sense que es desmunti tot i acabi regnant el 
caos. És un argument òbviament estúpid i ba-
nal, i absolutament buit de valors, ja que qual-
sevol societat, les criminals i les feixistes in-
closes, tenen normes que les regulen i que en 
general serveixen per preservar les disparitats 
–econòmiques, socials, sexuals, etc.– que les 
caracteritzen. Estupidesa i banalitat reblada de 
vegades amb la invocació a la “cohesió” o a la 

“superació de la fractura social”, que enllacen 
amb l’esperit dels contes de fades de la transi-
ció modèlica o de la pau social en un context 
d’estat del benestar. Per no parlar d’altres ani-
malades com atribuir a l’independentisme el 
ressorgiment del feixisme.

Estupidesa i banalitat que esdevenen complici-
tat quan sabem de les morts, les detencions, les 
tortures, els empresonaments, les sancions, les 
pallisses, les amputacions que han patit milers 
d’enemics reals o presumptes de l’estat borbònic 
en aquestes dècades. O quan veiem que el man-
teniment d’aquesta democràcia de la porra es 
fa apallissant mil persones inermes i pacífiques; 
tancant presidents d’associacions no violentes; 
enviant al trullo entre sarcasmes, insults i ame-
naces tot un govern elegit a les urnes; imputant 
set-cents alcaldes; identificant, denunciant i 
sancionant desenes de persones per uns tuits; 
violant la correspondència; tancant centenars 
de webs; assetjant periodistes i mitjans de co-
municació; prohibint colors a l’espai públic...

Tot necessari i proporcional per a la defensa 
d’una estructura socioeconòmica i política 
encarnada en una constitució pactada, sota la 
mirada vigilant dels militars, entre membres 
de l’antic règim i un grapat de polítics. D’un 
ordenament en què es van oblidar de declarar 
oficialment la dissolució del règim franquis-
ta i la renúncia als principis del movimiento 
(detall interessant, en un país on es continua 
exigint, més de deu anys després de la seva 
desaparició, la rendició formal i incondicional 
de l’ETA), o de jutjar i reparar ni tan sols un 
dels crims de la guerra i de 40 anys de dicta-
dura i que, ben al contrari, garanteix i reforça 
els privilegis de l’oligarquia espanyola. D’una 
monarquia expressament volguda pel vell tirà 
i que va jurar-li fidelitat.

* Rolando d’Alessandro és membre de Lliure 
Associació Italocatalana Antifeixista (LAICA). 
Article publicat al número 444 de la ‘Directa’
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Secció Sindical Correus CGT Illes 
Balears

La secció sindical Correus de la CGT a les illes 
Balears, com a sindicat de classe reconeix la 
República Catalana com a expressió de la vo-
luntat popular i com una primera pasa previa 
a una societat més lliure, més justa, més social 
i igualitària, així com també dona suport al 
dret inalienable d’autodeterminació de tots els 
pobles i el dret a decidir el seu futur.

Al mateix  temps denuncia el ferotge atac per 
part de l’estat feixista espanyol, amb el suport de 
l’IBEX 35, que agredeix les llibertats fonamen-
tals individuals i col·lectives i els drets polítics, 
socials i civils dels més febles i protegeix a les 
grans oligarquies amb casos tan vergonyants 
com el de la plataforma de Gas Castor, rescats 
dels Bancs , Autopistes entre molts d’altres. 

La greu vulneració dels drets humans, socials i ci-
vils per part de l’estat queda més que palesa amb 
els presos polítics a Catalunya i també amb els 
casos dels titellaires de Madrid, els cantants Pa-
blo Hasel i Valtònyic, els joves  presos d’Alsasua, 
el cas Alfons, llibres segrestats com Fariña. Tam-

Secretariat Permanent de la CGT 
del Baix Llobregat

Davant l’atac feixista patit a l’Ateneu Popular 
de Sarrià el passat 29 de març, manifestem la 
nostra més enèrgica repulsa i la més sincera 
solidaritat amb les companyes que gestiona-
ven l’ateneu fent barri i lluitant contra aquesta 
societat capitalista i inhumana.

Davant la situació a Catalunya i la repressió

Fora feixistes de la nostra vida

poc podem oblidar la brutalitat policial i re-
pressiva a arreu del territori, atacant sempre al 
poble indefens i pacífic a Catalunya, Murcia, 
Madrid… i assassinant al manter senegalès.
Desde la CGT postal Illes Balears volem 
transmetre tota la solidaritat a les persones i 
famílies colpejades i trepitjades brutalment 

Així mateix mostrem el nostre fàstic davant 
d’aquests grups de descerebrats feixistes que 
viuen a l’ombra del poder, protegits per i re-
colzats per els diferents govern d’aquest estat 
i la seva policia.

Les amenaces a les companyes i als CDR, que 
des del 1 d’octubre estan patint de forma més 
habitual i gairebé constant, ens farà més for-
tes. Totes les que hem viscut amenaces i atacs 

i de forma directe  per totes aquestes actua-
cions injustes per part dels poders de l’estat. 

La nostra organització es assembleària i las ei-
nes de la lluita son l’autogestió i la acció directa 
i amb aquet sentit volem resaltar l’important 
paper que juguen en la autodefensa no violenta 
els CDR, Comitès de Defensa de la Republica.

de forma directa, sortim amb la sensació que 
la nostra lluita va per bon camí, que molestem 
al sistema i als seus gossos construint dia a dia 
una societat millor per a totes.

Els CDR els fan por, els CDR com a movi-
ment assembleari i de barri recorda molt a 
l’organització popular durant la revolució del 
1936 a Barcelona, lluitant contra el capitalisme 
i el feixisme, organitzant una societat llibertària 

Per tot això cridem a la mobilització perma-
nent cap a la vaga general i la lluita per a la 
justícia social, contra el feixisme, el racisme i 
les clavegueres de l’estat, i per aturar totes les 
formes de repressió i terrorisme d’estat com la 
por, la censura, les mentides o la violència ju-
dicial, policial i social.

sense cap govern legítim, una societat sense 
privilegis d’un petit sector per sobre del poble. 
Tot i que podem tenir plantejament diferents, 
en essència ens uneix l’antifeixisme i antica-
pitalisme i les nostre ànsies per construir una 
nova societat allunyada del patriarcat opressor 
i d’una elit controladora, antisocial i psicòpata. 
Contra el feixisme, unió i acció directa. La nos-
tra millor arma és i serà la solidaritat.

Embat

Des d’Embat, Organització Llibertària de Cata-
lunya, ens sumem al clam popular que s’oposa 
activament al règim autoritari espanyol.

La tenalla conformada entre el Govern de M. 
Rajoy, el Tribunal Suprem, el Tribunal Consti-
tucional, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, el 
Delegat de Govern, els partits polítics unionis-
tes, els mitjans de comunicació… entre d’altres, 
s’està tancant sobre Catalunya. La detenció de 
Carles Puigdemont ha estat la gota que vessa 
el got. Simbolitza en sí mateixa tots els afronts 
fets contra Catalunya. Per aquesta raó entenem 
i compartim totalment la resposta ferma i dinà-
mica dels Comitès de Defensa de la República 
que pretenen paralitzar el país. No vivim en un 
país normal, vivim a un país ocupat.

En canvi no podem compartir la posició i els 
últims moviments de certs partits suposada-
ment independentistes d’acostar-se als partits 
autonomistes per fer un nou Govern. Tenim 
molts motius per pensar que estan fent un 
govern autonomista, sotmès i integrat dins 
de l’Estat Espanyol. Tenim motius per pensar 
que no volen instaurar la República que van 
dir defensar. Sense opinar que la República 
sigui el final del camí, ara mateix, és el que el 
país demana i necessita. No obstant això, sen-
se assumir el conflicte amb l’estat no es podrà 
construir cap nova república.

#PrimaveraCatalana per fer créixer #ElPoderDelPoble

Si des de la ciutadania es promou la desobedièn-
cia i l’acció directa, des de les institucions (Par-
lament, Diputacions Provincials, Consells Co-
marcals, Ajuntaments) no hi ha cap moviment 
en clau republicana. Ni proclamacions a nivell 
local, ni constitució de Juntes Republicanes, ni 
assemblees de càrrecs electes… tot és esperar 
una proclamació des de dalt. Això vol dir con-
fiar en Puigdemont, l’únic polític que s’atreveix 

a tirar pel dret. Amb el seu empresonament 
s’acaba aquesta via. Ara doncs, queda oberta la 
via de baix, la de les bases. Aquestes bases au-
toorganitzades i autoconvocades estan superant 
el sobiranisme civil paralitzat per la por a la re-
pressió i encallat en les notícies judicials.

Per últim, voldríem recolzar l’actuació de tota 
aquella gent disposada a unir-se a la lluita. A 
agafar un cotxe per anar a tallar una carretera 

a 100 km de casa seva, a anar a una manifesta-
ció, a participar d’un bloqueig, a tallar la Dia-
gonal de Barcelona, etc. I ho fan perquè creuen 
en un nou país. Ho fan perquè rebutgen el país 
autoritari i antidemocràtic en què s’ha conver-
tit Espanya. I ho fan amb la cara descoberta o 
la cara tapada perquè davant tenen uns mos-
sos d’esquadra que sí van amb la cara tapada 
i que sovint actuen amb total impunitat i cap 
empatia vers el patiment de la societat em-
prant la violència en moltíssimes ocasions. No 
perdem de vista que la força d’aquest procés 
és el moviment massiu. Però tampoc caiguem 
en l’acusació fàcil i la credulitat als missatges 
interessats que ens divideixen i desmobilitzen.

El crit de vaga general indefinida és una mos-
tra de l’ambient que viu un gran sector de la 
societat catalana. El moviment popular ha 
d’estar a l’alçada que li correspon. Entenem 
que s’ha de crear un nou actor que supleixi les 
carències del sobiranisme civil. Que serveixi 
per eixamplar la base social del sobiranisme. 
Que estengui la lluita per la República a altres 
territoris. Que pugui convocar legítimament 
als carrers a centenars de milers de persones.

Catalunya només serà lliure amb la lluita. 
Uneix-te a la #PrimaveraCatalana i #Trenque-
mLesCadenes
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Iru Moner

Algunes vegades callo, observo i penso que 
algunes persones creuen que militar és venir 
a escalfar la cadira un parell d’hores a una 
assemblea, en un horari que els vagi bé. Fa 
temps que, amb algunes companyes, ens hem 
adonat que l’esquerra en general i el moviment 
llibertari en particular, sofreixen, sota la nos-
tra humil opinió, una greu falta de compromís 
personal i una pèrdua d’objectius clars, que 
fan que molta gent confongui les formes i els 
mitjans amb les finalitats.

No vull restar importància al debat de les 
reunions i assemblees com a forma organit-
zativa però, de vegades, sembla que multitud 
de companyes entenen la politització com un 
mecanisme de defensa emocional davant la 
cruesa de la realitat capitalista: així, estar en 
un col·lectiu assembleari, es converteix en una 
forma d’estar al món amb dignitat.

Això no és un problema en si mateix, de fet, és 
una cosa necessària en un món on el capita-
lisme ens atomitza i aïlla. El problema potser 
radica en el fet, més o menys conscient, de no 
anar més enllà i no emprar l’organització as-
sembleària i de base com un mecanisme per 
a la transformació social, per millorar la teva 
vida i la dels teus iguals.

Sempre parlem de coherència, de principis i 
de comoditat en les lluites. Però mai parlem 
seriosament de problemàtiques comunes, 
d’estratègia i de possibilitats de victòria. El 
temps de les “causes perdudes” ja ha passat, 
el romanticisme del progressisme solidari ha 
mort. La pressió del sistema marca la seva 
pròpia agenda i ens obliga a parlar de com de 
fastiguejades estem en el “treball”, del preu de 
la vida, del lloguer, de la bretxa salarial i de 
com podem començar a canviar les nostres 
condicions materials: no pot ser que esti-
guem normalitzant el canviar de treball cada 
6 mesos, el dedicar el 50% del sou a pagar el 
lloguer o el viure en pisos que semblen conge-
ladors, perquè no podem pagar-nos un “fac-
turot” de 200 € de llum.

Una estratègia a mitjà termini, sota una prèvia 
anàlisi de conjuntura, ens hauria de permetre 
actuar amb certa llibertat de maniobra, con-
fiança o delegació, per no haver d’estar parlant-
ho tot contínuament. Pot ser que no sigui tan 
necessari haver d’avaluar tan freqüentment 
el camí que s’està duent a terme: al cap i a la 
fi sabem que per poder veure canvis i petits 
progressos cal esperar un temps i sobretot pi-
car moooolta pedra. Tampoc es tracta de de-
fugir del control col·lectiu i l’autocrítica, tot el 
contrari: si partim de la voluntat de sumar el 
màxim de gent a les lluites, hauríem de tenir en 
compte que moltes de nosaltres no disposem de 
suficient temps per assistir a totes les maleïdes 
assemblees. La realitat és que moltes no volem 
invertir tot el nostre preuat temps a decidir co-
ses cada setmana o observar perplexes com, se-
gons els estats d’ànim de les assistents d’aquell 
dia, conceptes i acords bàsics són canviats o 
passats per alt, en un exercici d’immaduresa 
política que acaba resultant depriment.

L’anarquisme màgic
Aquell anarquisme que creu que les coses es canvien 
soles, escalfant una cadira i donant la teva opinió dues 
hores a la setmana.

No estarem confonent horitzontalitat amb hí-
per-assemblearisme? La gent “curra”, té fills, té 
vida. Podem estar decidint contínuament tot 
tipus de minúcies i tecnicismes en assemblees 
interminables i poc efectives? No ens estarà 
faltant una mica de pragmatisme?

Les reunions han de ser un espai de decisió 
i debat, però també haurien de servir per 
delegar i dividir tasques sobre la base de la 
confiança del treball en comú. En teoria, de-
fensem l’assamblearisme perquè creiem que 
és una eina d’intel·ligència col·lectiva, útil per 
prendre decisions tàctiques segons el ritme i 
desenvolupament dels esdeveniments. En la 
pràctica, sovint trobem que acaben conver-
tint-se en espais de divagació o semi teràpia, 
on molta gent deixa anar la seva opinió o vi-
vència personal en un exercici autocomplaent. 
És possible que no sempre sigui necessari que 
totes opinem sobre tot? És necessari allargar 
els temps de les reunions fins a hores intem-
pestives, impossibles d’assumir per a perso-
nes que, per exemple, tenen nens, cuiden de 
la gent gran o treballen el matí següent? La 
realitat és que, més d’una vegada, tot això ens 
genera un estadi de confusió i frustració en 
aquelles militants que potser ja no som tan 
joves, però sí seguim sent rebels. Potser, mal 
que ens pesi, moltes ens acabem sentint més 
útils dedicant aquelles dues hores a escriure 
articles per la Soli, a sortir a muntar una tau-
la [de propaganda] enmig de la plaça o fer el 
que creiem necessari en aquest moment per 
fer avançar el moviment, sense necessitat de 
reunir-nos totes. Potser és hora de recuperar 
les tertúlies laiques i d’enfortir espais de de-
bat i divagació populars on poder bolcar totes 
aquestes inquietuds opinòlogues i, així, deixar 
de densificar els espais de decisió?

D’altra banda -i ja acabo amb la meva petita 
dosi de bilis-, veig que moltes d’aquelles per-
sones que se senten com a peixos en l’aigua del 
món assembleari i practiquen la “xapa” híper 
política, des de la superioritat moral i la ra-
dicalitat discursiva, són precisament aquelles 
que no saben viure fora dels espais militants: 
els espais més populars, fora del confort ac-
tivista, no saben explicar-se o, simplement, 
parlen un llenguatge tan allunyat de la realitat 
social que aquest genera desconfiança o re-
buig directament.

De vegades, arribo a pensar que algunes per-
sones s’han cregut la paròdia que els mitjans 
mostren sobre nosaltres, les anarquistes: 
somiadores, antisocials, lllençabombes. El 
moviment llibertari, a més de ser una forma 
de veure el món i la societat, és una eina per 
canviar-ho tot. Però, perquè aquesta eina si-
gui efectiva, ha d’estar sempre esmolada i, 
més enllà de romanticismes, ha de ser útil. 
I per a això ens necessitem a totes: cadascu-
na fent el que sap fer i totes sota un paraigua 
d’intel·ligència i confiança col·lectiva. Això és 
el que ens fa moviment.

* Article de l’activista llibertari Iru Moner extre 
del web anarkismo.net
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Jordi Martí Font

El 10 d’abril de 2018, el feixisme postmodern 
a l’Estat espanyol ha fet una passa més en la 
seva concreció en el panorama polític i cultu-
ral del segon decenni del segle XXI. Després 
de les detencions de tot un Govern autonò-
mic que va intentar fer possible les condi-
cions legals mínimes per fer un referèndum 
d’autodeterminació, després de perseguir 
judicialment més de mil persones per temes 
relacionats amb el referèndum de l’1 d’octubre 
i les vagues generals del 3 d’octubre i 8 de no-
vembre, després de perseguir qui canta contra 
el feixisme que ve i els rastres del que enca-
ra queda en forma de monarquia, després 
d’inventar-se delictes i aplicar-ne alguns que 
tot i tipificats com a tals neguen drets fona-
mentals i bàsics, després d’intentar-ho tot per 
tancar a la presó twittaires, titellaires, pallas-
sos, rapers i qualsevol que no es plegui a les 
seves mentides, després d’estendre i ampliar 
els significats del concepte «delicte d’odi» a qui 
demanava que els violents marxessin («Police 
go home»), després d’acusar i perseguir mes-
tres i professors acusant-los d’adoctrinament 
per fer debats a classe i fomentar l’esperit 
crític... Avui, la Guardia Civil ha acusat de 
«terrorisme» i «rebel·lió» diversos membres 
dels Comitès de Defensa de la República, els 
CDR, i n’ha detinguts alguns amb l’ajuda dels 
Mossos d’Esquadra. Una abraçada a totes les 
detingudes.

He mostrat unes quantes vegades, en diver-
sos articles, la meva consideració, suport i 
admiració, pels CDR, uns comitès que ni 
tenen líders ni els calen, ni tenen estructura 
piramidal ni els cal, ni utilitzen la violència 
ni els cal. I em vull aturar en aquest darrer 
tema, el de la violència. Els CDR no utilitzen 
la violència perquè violència no és aixecar les 
barreres d’un peatge, ni ho és participar en 
una vaga general, ni ho és fer una xocolata-
da, ni ho és desapuntar-se del capitalisme, ni 
ho és debatre sobre model educatiu, ni ho és 
concentrar-se per demanar l’alliberament dels 
presos polítics, ni ho és fer calçotades o dinars 
populars, ni ho és reunir-se al carrer, ni ho és 
tallar carreteres, ni ho és fer concerts, ni ho és 
res de tot això en una democràcia capitalista 
liberal, que se suposa que és el que és Espanya.

A l’Estat espanyol, en aquest escolament de les 
paraules cap al no-res i el no-sentit que vivim 
cada dia, qualsevol cosa pot ser considera-
da «violència» per un policia o per un jutge 
(éssers sagrats a Espanya com les vaques ho 
són a la Índia) i, si és «violència», qualsevol 
d’ells pot considerar que és «terrorisme», per-
què posats a dir-la diguem-la ben grossa, no? 
I si a obrir la barrera d’un peatge algú li diu 
«terrorisme», podem riure per l’evident ma-
nipulació de les paraules, però no ho hem de 
fer en cap cas, perquè l’Estat espanyol ha des-
envolupat unes pràctiques «antiterroristes» 
que es basen en la tortura, per exemple (no ho 
dic jo, sinó persones tan centrades com Theo 
Van Boven, relator de l’ONU per a la tortura 
que en el seu informe de 2004 deia que «les 
pràctiques de tortura o tracte cruel, inhumà o 
degradant es continuen donant a Espanya») i 
en la impunitat dels torturadors (per exemple, 
Sánchez Corbi, un torturador indultat per Az-
nar avui director de la Unitat Central Opera-
tiva (UCO), l’òrgan central de la Guàrdia Civil 
quan actua com a policia judicial).

No vull dir en cap cas que haguem ni de re-
trocedir, ni de deixar de defensar la repúbli-
ca guanyada l’1 i el 3 d’octubre a les urnes i al 
carrer, ni abandonar els carrers que dèiem i 

diem que seran sempre nostres, de totes i tots. 
Ni molt menys. Sí que vull dir que cal tenir 
ben clar que l’únic bàndol (perquè n’hi ha i 
són molt diferents) que fins ara ha utilitzat la 
violència és el de l’Estat (més de mil persones 
ferides per policies nacionals o guàrdia civils 
l’1 d’octubre i 130 casos de violència feixista 
espanyolista des d’aleshores, tots impunes).

Davant de la seva violència i de les seves acu-
sacions de violència no hem de perdre mai, 
en cap cas, els nervis ni la calma. Si en alguna 
cosa els guanyarem sempre serà en l’espai que 
va de la seva violència a la nostra no-violèn-
cia. Des del nostre costat, mai ningú pot ni ha 
d’utilitzar-la contra altres persones, i sabem 
que ells ho han fet i ho continuarem fent, 
però si claudiquem davant la negació a utilit-
zar violència que alguns ens imposem, és clar 
que la violència de l’Estat, desfermada i ja no 
de forma delegada en l’extrema dreta només, 
anirà a ferir i matar. És l’únic que saben fer.

L’Estat espanyol és un estat irreformable 
perquè la violència i la seva glorificació en 
són una de les bases ideològiques constituti-
ves. Passa a molts altres llocs, però no a tot 
arreu d’aquesta manera. I qui en defensa la 
seva unitat com a sagrada, qui no vol sentir 
a parlar d’altres maneres de ser, de pensar, de 
viure o de decidir, no acceptarà mai cap can-

vi sense utilitzar la violència per aturar-lo, ja 
sigui aquesta militar, policial o delegada en 
l’extrema dreta.

Això és l’Espanya del 2018. Aquest és l’Estat 
que combat amb l’únic argument de la violèn-
cia justificada per lleis injustes (a nivell polític, 
policial i judicial) la no-violència dels CDR, 
un model de desobediència civil que defuig el 
militarisme i la violència contra les persones.

Aquest és l’indret del món on la densa xarxa 
de relacions entre feixisme, cossos policials, 
judicatura i polítics del poder fa impossible 
res que s’assembli a les democràcies capitalis-
tes que ens envolten, que no són en cap cas 
el meu model, però que són molt millors per 
viure-hi.

Aquest és l’indret del món on (tal com a 
l’Espanya de l’est, altrament dita Turquia), 
s’està implantant un model de democràcia 
autoritària que apunta cap a un feixisme mo-
dernitzat, postmodern si voleu, en el qual les 
aparences democràtiques i de separació de 
poders no tenen res a veure amb una realitat 
absolutament autoritària, censora, violenta i al 
servei, com sempre, de les classes dominants.

Per tant, davant les acusacions de «terroris-
me» fetes contra els CDR, crec que el just és 
que recordi al ministre de l’Interior -que és 

Carta al ministre Juan Ignacio Zoido

qui mana en aquest tema-, com a filòleg que 
sóc què vol dir «terrorisme». No ho faig des 
de l’opinió personal sinó des de l’autoritat lin-
güística del Diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, una autoritat que fa riure a un au-
toritari com ell però que diu que «terrorisme» 
és un «Moviment polític que utilitza el terror 
basat en la violència com a eina de pressió».

Ja saps tu, ministre, perquè no ets ximple sinó 
molt llest, que aquí de violència per part dels 
CDR no n’hi ha hagut ni n’hi haurà i menys 
encara de «terror basat en la violència». El te-
rror aquí el provoquen les teves ordres i ets 
tu i els teus qui l’utilitza i l’ha utilitzat, avui i 
l’1 d’octubre, perquè «terror» és, també segons 
l’IEC, la «Por extrema, que fa tremolar» o una 
«Actuació política que fa un ús arbitrari i in-
discriminat de la violència física». I d’aquí ve 
el títol de l’article. I si no t’agrada, ministre, 
empresona els membres de la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans, tot i que 
t’asseguro que tampoc et quedaràs tranquil ni 
en pau, perquè som moltes les que hem deci-
dit ser lliures i exercir, com a mínim d’éssers 
humans. I pensar. I dir. I fer. I no deixar-nos 
enredar ni per tu ni per ningú.

* Jordi Martí Font és activista social, escriptor, 
periodista i afiliat a CGT Tarragona
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Tarragona no té por
https://tarragonanotepor.
wordpress.com/

El 4 d’abril es presentava en roda de premsa a 
Tarragona la campanya ‘Tarragona no té por’. 
Aquest és el comunicat de presentació:

1.- Anunciem la creació d’un espai per tal de 
defensar-nos davant la repressió desfermada 
a la ciutat, i a tota Catalunya, després de l’1 
d’octubre, el 3 d’octubre i el 8 de novembre. En 
aquests moments, més de 20 tarragonines i ta-
rragonins es troben encausats per defensar les 
urnes, el dret a vaga i la llibertat d’expressió.

2.- L’origen d’aquesta macro causa a la ciutat cal 
situar-lo en el referèndum d’autodeterminació 
que va tenir lloc l’1 d’octubre. En aquell mo-
ment, la ciutadania va sortir massivament a 
votar i a defensar els col·legis electorals, mar-
cant una fita històrica de mobilització massiva i 
d’autoorganització popular. Aquell dia, la repres-
sió policial de l’Estat va ser molt dura; totes recor-
dem les imatges de les carregues policials patides 
a la plaça Imperial Tàrraco, l’assalt a l’Institut Ta-
rragona, per exemple, les destrosses de col·legis 
electorals i la intimidació constant durant tot el 
dia en els diferents centres de votació.

3.- En un segon episodi el 3 d’octubre en el marc 
de la Vaga General, milers de persones es varen 
organitzar per sortir al carrer i plantar cara a la 
repressió i en defensa dels drets més bàsics d’una 
suposada democràcia. Aquell 3 d’octubre, vàrem 
omplir els carrers de lluita, dignitat i determina-
ció. Molt possiblement, la vaga general del 8 de 
novembre també comportarà repressió, ja que 
l’Estat ha pres aquest camí com a única forma 
d’aturar el moviment popular a Catalunya.

4.- Cal sumar-hi els casos relacionats amb 
la llibertat d’expressió i d’informació, ja que 
companys i companyes estant sent investigats 
per facilitar l’accés a la informació del referèn-
dum o per expressar opinions a les xarxes.

Campanya antirepressiva 
“Tarragona no té por”

5.- La repressió s’ha convertit en la forma 
única que té l’Estat per aturar els moviments 
populars a favor de les llibertats nacionals i 
socials, els moviments que defensen la lliure 
determinació del poble, la vaga general com 
a element de lluita i les llibertats de pensa-
ment i d’expressió. Ja no és només que no ens 
vulguin organitzats al carrer, és que ja ni tant 
sols podem garantir un dret tant mínim com 
el d’expressar la nostra opinió o ajudar a que 
tothom estigui informat.

6.- És per tot això que hem decidit fer el pas i 
organitzar-nos per defensar-nos plegades, to-
tes alhora, sense por i amb el convenciment 
que juntes ho podem tot.

7.- Fem una crida, des de Tarragona, a sumar 
a nivell local totes les persones atacades per 
l’Estat, totes les que veiem negats els nostres 
drets bàsics i perseguides les nostres llibertats, 
per tal d’aturar l’aparell repressor de l’Estat.

8.- És per això que en breu farem públic un 

manifest amb adhesions d’entitats i persones 
de tot tipus de la ciutat i de la resta del món 
per tal d’aturar el règim autoritari que s’està 
construint en aquests moments i en defensa 
de els llibertats bàsiques

9.- La campanya té l’objectiu de sumar orga-
nitzacions socials, entitats diverses (culturals, 
de cultura popular i de qualsevol mena), par-
tits i sindicats per moure el teixit social de la 
ciutat davant de la repressió de l’Estat.

10. Aquesta campanya s’aplega sota els lemes 
“Tarragona no té por” i “Continuem defen-
sant les nostres llibertats” i vol ser un parai-
gües davall del qual ens puguem aplegar les 
persones i entitats que defensem els drets 
bàsics, les llibertats individuals i col·lectives, 
el dret de vot, el dret de vaga i les llibertats 
d’expressió i d’opinió.

11.- Per tal de fer un recompte complet dels 
casos de repressió que s’han donat a la ciutat 
i es vagin donant, obrirem ben aviat un es-
pai per recollir imatges sobre aquests casos 
repressius per tal que no es pugui obviar la 
realitat ni manipular-la, tal com estan fent en 
aquests moments diversos mitjans de comu-
nicació.

12.- Us demanem que participeu en les mobi-
litzacions antirepressives de la nostra ciutat! Si 
sou investigats, acusats o encausats per algun 
cas lligat amb aquests fets poseu-vos en con-
tacte amb nosaltres.

Pel que fa al tema de les declaracions relacio-
nades amb el cas del 3 d’octubre, el 5 d’abril 
estaven citats a declarar al jutjats de Tarragona 
cinc imputades per la vaga general del passat 
3 d’octubre a Tarragona. Dues d’elles van pre-
sentar-se davant del jutge però es van negar 
a declarar, mentre que les altres tres van op-
tar per no fer cas a la citació judicial i no van 
presentar-se davant del jutge. Mentrestant, 
desenes de persones es concentraven a les 
portes dels jutjats en suport de les activistes 
encausades.

Redacció

La majoria dels sindicats de Navarra, CCOO, 
CGT, ELA, EHNE, ESK, LAB, Hiru i Steilas, 
han demanat que es retiri la qualificació de te-
rrorisme per als joves de Altsasu, en una decla-
ració conjunta en que reclamen l’eliminació de 
la qualificació penal com a delicte de terrorisme 
pels vuit imputats per la baralla amb dos guàr-
dies civils i les seves parelles que es va produir 
el 15 d’octubre de 2016 a la localitat d’Altsasu.

Els sindicats demanen, a més, l’aixecament de 
les mesures cautelars de presó preventiva i la 
tornada de la instrucció d’aquest cas al camí 
ordinari en els tribunals navarresos.  Així 
mateix, han reclamat el respecte als drets fo-
namentals de presumpció d’innocència, dret 
a un judici just sense restriccions al dret a la 
defensa, i dret al jutge natural.

En aquesta declaració, aquestes organitzacions 
sindicals (tots els sindicats de Navarra excepte 

CGT i altres sindicats de Navarra en suport dels 
encausats pels fets d’Altsasu

la UGT) mostren la seva preocupació pel desen-
volupament dels esdeveniments entorn d’aquest 
cas i rebutgen la qualificació judicial dels fets 
com a delicte de terrorisme, la sol·licitud de 
penes de presó d’entre 12 i 62 anys, així com el 
manteniment de tres joves en situació de presó 
preventiva des de fa setze mesos.

Consideren que la inadequació de les quali-
ficacions penals als fets, el no compliment 
dels requisits jurídics necessaris per al sos-
teniment d’aquestes imputacions, la falta de 
proporcionalitat i la interpretació extensiva 
dels tipus penals vulneren les llibertats, les ga-
ranties processals i la seguretat jurídica que a 
totes les persones ens han de protegir, tal com  
han denunciat organismes internacionals de 
defensa dels drets humans.

Informació del cas i de la campanya de su-
port als encausats, al web d’Altsasu Gurasoak: 
http://www.altsasugurasoak.com
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Agustín Guillamón

A la lluita de classes
Mecànic ajustador de professió. Aurelio Fer-
nández Sánchez va néixer a Oviedo el 29 de 
setembre de 1897, segons consta a la seva par-
tida de naixement, fill de Manuel i Joaquina. 
Va créixer al barri d’Oviedo de la Corredería. 
Formava part d’una família nombrosa. Va he-
retar el sobrenom familiar de “el Jerez”, encara 
que també li van posar individualment el de 
“el Coix”, per una coixesa permanent conse-
qüència de la seva fugida de la presó d’Oviedo, 
on estava pres per la seva intervenció en la 
vaga general de 1917.

El 1916, als 19 anys d’edat, havia tingut dues 
filles bessones, Maria Leonor i Bernardina 
Fernández Peláez, nascudes el 2 d’agost. A 
les partides de naixement d´ambdues cons-
ta l´edat de 19 anys del pare, confirmant 
d´aquesta manera l´any 1897 com el del seu 
naixement. La mare era Soledad Peláez, tam-
bé de 19 anys d’edat. Aurelio va enviduar molt 
aviat. A la vaga general de 1917, a Astúries, va 
formar part dels militants ugetistes que es van 
oposar a l’ordre d’acabar la vaga, fins que la 
seva resistència va ser aixafada per les tropes 
de regulars, formades per marroquins, que 
per primera vegada es feien servir en la penín-
sula. Aurelio va fugir de la zona, refugiant-se 
durant algun temps a Logronyo i Saragossa.

Ja a Barcelona,   afiliat al Sindicat del Metall de 
la CNT, va conèixer a Pedro Mateu i la resta de 
companys d’aquest sindicat que van atemptar 
amb èxit contra Dato, el 8 de març de 1921. 
Eusebio Brau, obrer metal·lúrgic,  va posar-lo 
en contacte amb Joan García Oliver, que esta-
va formant un grup d’acció per ordre del CR. 
Aurelio es va integrar el 1922 a aquest grup, 
que va prendre el nom de Los Solidarios. En 
el si del grup va conèixer a Maria Luisa Teje-
dor, també asturiana, que fou la seva compan-
ya fins al 1931. La seva biografia es va fondre, 
des d’aquest moment, amb la història d’aquest 
grup, a l’interior del qual Aurelio Fernández 
va assumir les tasques d’infiltració i propa-
ganda al si de l’exèrcit, captant a diversos sub-
oficials a la causa revolucionària i constituint 
entre els soldats Comitès Antimilitaristes.

El 25 d’agost de 1922 el destacat líder cenetista 
Àngel Pestaña va ser greument ferit a Manresa 
per pistolers del Sindicat Lliure. Pocs dies des-
prés van intentar rematar-lo a l’hospital. Per 
evitar-ho es va constituir un grup de defensa 
cenetista.

El 23 de febrer de 1923 Joan García Oliver, en 
una reunió realitzada al bar La Tranquil·litat 
amb diversos delegats de diferents grups 
d’afinitat anarquistes, va exposar la seva tàc-
tica de “gimnàstica revolucionària”, que va ser 
aprovada amb el nomenament d’un comitè de 
coordinació de grups de defensa, constituït 
per Aurelio Fernández i Ricardo Sanz.

El 10 de març de 1923 Salvador Seguí i Fran-
cesc Comas, “el Perones”, van ser assassinats 
per pistolers a sou de la patronal, a la sortida 
del bar La Trona, al carrer de la Cadena.

Aurelio va intentar atemptar, en companyia de 
Francisco Ascaso i Rafael Torres Escartín, con-
tra Severiano Martínez Anido, un dels princi-
pals responsables del terrorisme d’Estat en curs, 
a qui van perseguir fins a Sant Sebastià i La Co-
runya, sense resultats positius. En el viatge de 

Aurelio Fernández

tornada a Barcelona,   Aurelio va anar directa-
ment a Barcelona,   mentre Francisco Ascaso i 
Torres Escartín van decidir fer una parada a Sa-
ragossa, per atemptar contra el seu arquebisbe, 
el cardenal Soldevila, feixista (que va promoure 
i va finançar el Sindicat Lliure i l’assassinat de 
sindicalistes de l´Únic) i faldimonjes (adequat 
encreuament de monja i faldiller), que va ser 
ajusticiat el 5 de juny de 1923.

L’1 de setembre de 1923 va planificar i va 
participar, al costat del seu germà Ceferino, 
Adolfo Ballano, Eusebio Brau, Miguel Gar-
cía Vivancos, Gregorio Suberviola, Rafael 

Torres Escartín i Buenaventura Durruti en 
l’atracament al Banc d’Espanya, a Gijón. El 
botí havia de servir per comprar armament 
i auxiliar els detinguts per l’atemptat contra 
el Cardenal Soldevila (entre els quals estava 
Francisco Ascaso).

El 13 de setembre de 1923, Primo de Rive-
ra, capità general de Catalunya, va donar un 
cop d’Estat, pactat amb el monarca, que tenia 
el consentiment de la Lliga (Cambó) i de la 
Mancomunitat (Puig Cadafalch), instaurant 
una fèrria dictadura, que va donar carta blan-
ca al pitjor enemic del moviment obrer: Seve-

riano Martínez Anido, que va sumir a la CNT 
en la clandestinitat i una llarga foscor.

El 24 de febrer de 1924 la policia secreta va 
assassinar, per ordre expressa del ministre de 
Governació, a Gregorio Suberviola i Manuel 
Campos, tots dos militants del grup Los So-
lidarios. Aquest mateix dia, Aurelio Fernán-
dez, al costat de Adolfo Ballano i el seu germà 
Ceferino, havien estat detinguts a Barcelona. 
Aurelio i Ceferino van ser traslladats a Gi-
jón, per a ser jutjats per l’atracament al Banc 
d’Espanya d’aquesta ciutat. S´acusava Aurelio 
d’haver disparat al director del banc i poste-
riorment, al carrer, a un guàrdia. Aurelio va 
ser condemnat a diversos anys de presó, però 
va aconseguir escapolir-se de la presó de Sara-
gossa al novembre de 1924.

El 1925, Durruti, Francisco Ascaso, García 
Vivancos, García Oliver i Aurelio Fernández, 
tots del grup Los Solidarios, estaven exiliats a 
París. Aurelio Fernández i García Oliver van 
conviure durant una temporada en el mateix 
habitatge, auxiliats per Manuel Pérez, “el ca-
nari”.

Al juliol de 1926 Aurelio va participar en 
l’intent fallit d’atemptat contra Alfons XIII, 
a París. A l’octubre va passar a Bèlgica. Va 
tornar a Espanya, en companyia de García 
Oliver, per Vera de Bidasoa. Al desembre de 
1926 va ser detingut per poc temps a Bilbao, 
juntament amb la seva companya María Luisa 
Tejedor, per l’anomenat complot del Pont de 
Vallecas.

En 1927 va ser detingut a Madrid i jutjat per 
intent de regicidi. Al juny de 1927 va publicar, 
des de la presó, un article sobre l’apoliticisme 
anarquista al diari El Noroeste. Va estar a la 
presó de Cartagena fins a la proclamació de la 
República a l’abril de 1931.

A la sortida de la presó es va integrar al grup 
Nosotros. Va participar en la preparació de di-
verses insurreccions revolucionàries, com la 
gener de 1933. Al març de 1933 va intervenir 
com a orador en el míting d’afirmació sindi-
cal, convocat en el cinema Galileu del barri de 
Sants, completament envoltat per la policia. 
Al desembre de 1933 va ser condemnat a un 
any de presó. Vivia ara amb una nova com-

Diccionari militant

Aurelio Fernández, Secretari de la Junta de Segure-
tat Interior al seu despatx de Governació (1936)

Foto de la fitxa policial
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panya: Violeta Fernández Saavedra, sòcia de 
l’Ateneu Llibertari del Clot i membre del grup 
Sol i Vida, de filosofia naturista, que fomenta-
va l’excursionisme com a mètode per ensenyar 
i propagar els valors ètics anarquistes.

Al novembre de 1934 va ser detingut en una 
batuda realitzada al bar La Tranquil·litat. A la 
sortida de la presó va ser membre del Comitè 
de Defensa Regional de Catalunya.

Al gener de 1935 el Grup Nosotros va formar 
part del Comitè Local de Preparació Revolu-
cionària, que va organitzar els comitès de de-
fensa com un exèrcit revolucionari capaç de 
enfrontar-se i vèncer a l’exèrcit professional, i 
planificar la transformació de la indústria cata-
lana en una indústria de guerra. A mitjan 1935, 
Aurelio va ser detingut de nou, al costat de 
Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, An-
tonio Ortiz i centenars de anarcosindicalistes

Durant la campanya electoral de febrer de 
1936 el grup Nosotros va intervenir en in-
comptables mítings a favor de l’amnistia. 
Aquest grup d’afinitat era partidari de la 
participació dels cenetistes en les eleccions, 
trencant amb el tradicional abstencionisme 
àcrata. Argumentava que si guanyaven les 
dretes el cop feixista seria immediat, però que 
si guanyaven les esquerres el cop de dreta es 
retardaria mig any, els revolucionaris podrien 
preparar-se amb temps suficient i els presos 
sortirien al carrer.

A la guerra
El 19 i 20 de juliol de 1936 Aurelio va intervenir 
destacadament en els combats de carrer, com a 
membre del grup Nosotros, constituït en Co-
mitè de Defensa Confederal que va coordinar 
la insurrecció obrera; organitzada, preparada i 
executada pels comitès de defensa de la CNT. 
A proposta de García Oliver es va adoptar la 
tàctica de deixar que la tropa sortís al carrer 
sense hostilitats de cap mena, perquè seria més 
fàcil derrotar-los fora de les casernes.

Els líders anarcosindicalistes predicaven mit-
jançant l’exemple, intervenint directament en 
les lluites de carrer. Entre les onze i les dotze 
del migdia del 19 de juliol, les tropes revol-
tades havien estat derrotades, després de més 
de sis hores de combat en la Bretxa de Sant 
Pau. Les tropes de les casernes de Pedralbes 
i de Lepant, a la perifèria, connectaven amb 
la caserna de cavalleria del carrer Tarragona, 
i des d’allí, passant per plaça d’Espanya i la 
Bretxa de Sant Pau enllaçaven amb el nucli 
central de la revolta, situat en Capitania-Dras-
sanes. Aquesta connexió havia estat trencada 

pels comitès de defensa cenetistes. La victòria 
d´aquests a la Bretxa de Sant Pau, que es va 
estendre immediatament a tot el Paral·lel, era 
el principi del desastre dels revoltats. Mentre 
Francisco Ascaso saltava d’alegria brandant 
el fusell per sobre del seu cap, García Oli-
ver no deixava de cridar: “¡sí que es pot amb 
l’exèrcit!” En aquest punt crucial de la ciutat 
els anarcosindicalistes, entre els quals es tro-
baven Francisco Ascaso, Juan García Oliver, 
Antonio Ortiz, Gregorio Jover, Ricardo Sanz, 
Aurelio Fernández, Quico Sabaté i tants al-
tres combatents anònims, havien derrotat a 
l’exèrcit per primera vegada en la història.

El 20 de juliol a la tarda, Aurelio Fernández, 
en substitució de Francisco Ascaso (mort a la 
lluita), va formar part del Comitè d’Enllaç, al 
costat de Buenaventura Durruti, Joan García 
Oliver, Josep Asens i Abad de Santillán, que es 
va entrevistar amb Companys a la Generalitat, 
acceptant debatre la seva oferta de col·laborar 
amb la resta de forces antifeixistes en un orga-
nisme comú. Aquest mateix dia, a la nit, es va 
efectuar la primera reunió informal del Comi-
tè Central de Milícies Antifeixistes (CCMA); 
en la conversa inicial, trencant el gel, algú va 
preguntar qui havia vençut a l’exèrcit: Aurelio 
Fernández va respondre: “els de sempre; els 
pollosos”.

En el Ple de Locals i Comarcals del 21 de juliol 
de 1936, reunit a la Casa CNT-FAI, va secun-
dar la proposta de García Oliver d’ “anar a pel 
tot”, que va ser derrotada amb l’únic vot favo-
rable de la Comarcal del Baix Llobregat (Josep 
Xena). Es va acceptar majoritàriament la pro-
posta de Federica Montseny (per convicció) i 
d’Abad de Santillán (per temor a una interven-
ció estrangera) de col·laborar amb el govern de 
la Generalitat i la resta de forces antifeixistes 
en el nou organisme anomenat CCMA.

El 22 de juliol es va difondre el Ban de creació 
del CCMA, signat per Artemi Aguadé, Jau-
me Miravitlles i Joan Pons, per ERC; Tomàs 
Fàbregas per Acció Catalana (AC); Josep To-
rrents per Unió de Rabassaires (UR); Josep 
Rovira pel POUM, Josep Miret per Unió So-
cialista de Catalunya (USC); José del Barrio, 
Salvador González i Antonio López Raimun-
do per UGT; Durruti, García Oliver i Asens 
per la CNT i Abad de Santillán i Aurelio Fer-
nández per la FAI.

En les reunions del CCMA Garcia Oliver va 
tenir un paper de lideratge, encarregant-se 
de la secretaria de Guerra. Aurelio Fernán-
dez va ser el representant de la FAI al CCMA. 
Va ser nomenat Cap del Departament 

d’Investigació i Vigilància. Era el màxim 
organitzador i responsable polític de les 
Patrulles de Control, dirigides pels seus su-
bordinats: Josep Asens (CNT) i Tomàs Fà-
bregas (AC). Des d’octubre de 1936, dissolt el 
CCMA, va ser Secretari General de la Junta 
de Seguretat Interior de Catalunya, en la qual 
va mantenir constants enfrontaments amb els 
estalinistes i amb el conseller Artemi Aguadé.

Durant l’estiu de 1936, a més del seu destacat 
paper en la direcció de les Patrulles de Con-
trol i les seves tasques militars al CCMA, va 
organitzar a cada columna confederal un grup 
d´investigació. També exercia un estricte con-
trol cenetista de les fronteres, amb l´estreta 
col·laboració de Vicente Gil “Portela” i els co-
mitès revolucionaris de Puigcerdà, La Jonque-
ra i Port-bou.

El 26 d’agost de 1936 va signar com a testimo-
ni de l’afusellament al castell de Montjuïc, a 
les sis del matí, dels militars rebels López Va-
rela, López Belda, López Amor i Lizcano de la 
Rosa. La resta de testimonis de l’afusellament 
eren Joan Pons (ERC), Tomás Fàbregas (AC), 
Santillán (FAI), Salvador González (PSUC), 
Josep Torrents (UR), Carlos Caballero, Miquel 
Albert, Manuel Díaz i Rafael Grau. La signa-
tura com a testimonis es feia en representació 
de l’acord pres pel CCMA, i en aplicació de la 
sentència del Consell de Guerra celebrat con-
tra aquests militars rebels al vaixell Uruguai.

Peu de foto: “El Valencia”, Severino Campos, 
Ricard Sanz, Aurelio Fernández, Joan Gar-
cía Oliver, Gregorio Jover, García Vivancos 
i Agustí Souchy (Barcelona, 28 d´agost de 
1936). Foto presa a l’Arc del Triomf, camí de 
l’estació de ferrocarril, que va portar la Co-
lumna de “Los Aguiluchos” al front d´Osca

 En les diferents i reiterades reunions dels co-
mitès superiors, celebrades a l’agost i setembre 
de 1936, ningú es va oposar a la dissolució del 
CCMA. En les discussions i debats entre les 
diferents organitzacions antifeixistes, en el si 
del CCMA, ningú dubtava, excepte els anar-
quistes obstinats a enganyar-se a si mateixos, 
que s’anava a la formació d’un nou govern de la 
Generalitat, se li digués “consell” o no. El debat 
sobre el programa del nou govern que supri-
miria al CCMA girava al voltant dels conceptes 
de “socialitzant”, propugnat pel POUM, o “an-
tifeixista”, impulsat per ERC i PSUC. La CNT-
FAI mantenia la seva característica ambigüitat 
i simplicitat: l’economia era tasca del Consell 
d’Economia, la guerra seria tasca de l’anomenat 
Consell de Defensa de la Generalitat.
Joan García Oliver, Marcos Alcón, Aurelio Fer-

nández i Josep Asens pensaven realment que el 
programa del “Consell” no tenia importància. 
Era només el pagament a efectuar per evitar 
l’aïllament. L’important, per a ells, era que la 
CNT continués controlant les diferents conse-
lleries, mitjançant comissions tècniques, com 
succeïa amb notable èxit i eficiència en el Con-
sell d’Economia o en la Comissió d’Indústries 
de guerra, perquè consideraven que mentre 
bona part de l’aparell militar i policial seguís 
estant en mans de la CNT-FAI controlarien 
la situació existent. Tal indefinició, ambigüi-
tat i incoherència els portava, sense remei, a 
secundar el programa d’unitat antifeixista, és 
a dir, d’aquest antifeixisme que proposava la 
constitució d’un govern fort capaç “d´ordenar” 
l’economia i guanyar la guerra.

Aurelio Fernández, a la reunió de comitès 
superiors del 16 de setembre de 1936 va pro-
posar la destitució d’Antonio Ortiz, a qui res-
ponsabilitzava dels crims atribuïts a la Brigada 
de la Mort, dirigida per Fresquet, encara que 
finalment, davant les conclusions majoritàries 
dels reunits, favorables a Ortiz, va retirar 
aquesta proposta.

El 19 de setembre va ser nomenar, al costat de 
Vidiella i Miravitlles, membre de la comissió 
que havia de viatjar a Madrid per gestionar 
davant el govern de la República la petició de 
Tarradellas de traslladar a Catalunya la fàbrica 
d’armes de Toledo i un milió de cartutxos em-
magatzemats en aquesta ciutat. El govern re-
publicà, dirigit pel socialista Largo Caballero, 
va respondre negativament i el 28 de setembre 
tot (maquinària, plànols, enginyers i personal 
especialitzat, el milió de cartutxos) va caure 
intacte en mans de l’exèrcit franquista. Ni tan 
sols va ser destruït! Aquests eren els fruits in-
desitjables i amargs de la sagrada unitat anti-
feixista del proletariat amb la burgesia!

El 20 de setembre a la sala del tron   de Capi-
tania, a les 18 hores, es va reunir una sessió 
especial del CCMA a la qual van assistir Joan 
García Oliver, Tomàs Fàbregas, Marcos Alcón, 
Rafel Vidiella, Jaume Miravitlles, Aurelio Fer-
nández, Josep Torrents i Julián Gorkin, a més 
de convidats com Sesé per la UGT, Vázquez 
per la CNT, Escorza per la FAI i Calvet per 
UR, per entaular converses amb els delegats 
marroquins Mohammed el Ohazzari i Omar 
Abd-el-Jalil, representants del Comitè d’Acció 
Marroquí (CAM), que havien arribat a Bar-
celona a primers de setembre amb l’objectiu 
d’obtenir ajuda per a la independència del 
Marroc. En aquesta reunió es va formalitzar 
solemnement el suport del CCMA a la delega-
ció marroquina, per aconseguir que el Govern 
de la República declarés la independència del 
protectorat espanyol al Marroc. La sessió, de 
caràcter protocol·lari, va ser molt breu.

Hi ha una fotografia (reproduïda aquí amunt 
i a la pàgina 217 del llibre d’Abel Paz sobre 
la qüestió marroquina), presa després de 
la signatura del compromís entre el CAM i 
el CCMA, en la qual l’autor reconeix, entre 
d’altres i d’esquerra a dreta, a Marcello Argila 
Pazzaglia, els dos delegats marroquins, Joan 
García Oliver, Julián Gómez García “Gorkin”, 
Manuel Estrada Manchón, Rafel Vidiella, Ma-
riano Rodríguez Vázquez “Marianet”, Manuel 
Escorza del Val (amb crosses) i Aurelio Fer-
nández Sánchez.

L’1 d’octubre de 1936 una delegació de la CNT, 
formada per Durruti, García Oliver, Santillán 
i Aurelio Fernández, acompanyada per Sandi-
no, es va reunir amb Tarradellas, al seu despatx 
d’Hisenda al Palau de la Generalitat. Durruti 
va sortir poc després, pretextant que havia 
d’acudir a altres menesters. Més tard van arri-
bar Miravitlles, Tomás Fàbregas, Pons, Miret, 
González, Vidiella, Soler, Guarner, Jiménez de 
la Beraza, Perramón i Josep Torrents, que van 
complimentar al President Companys, que va 

“El Valencia”, Severino Campos, Ricard Sanz, Aurelio Fernández, Joan García Oliver, Gregorio Jover, García Vivancos i Agustí Souchy 
Barcelona, 28 d´agost de 1936. Presa a l’Arc del Triomf camí de l’estació del tren que va portar la Columna de “Los Aguiluchos” al front d’Osca
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confirmar als periodistes, poc després, la notí-
cia de la dissolució del CCMA.

A l’octubre de 1936, la tornada al “nou” ordre 
públic, pactat entre el Govern de la Generali-
tat i els comitès superiors llibertaris, va supo-
sar que es considerés “anormal” i transitòria 
la violència insurreccional i festiva de l’estiu. 
En tot cas, ja no es reconeixien vigents les 
decisions d´urgència i alarma preses a con-
seqüència dels fets del juliol, ni els comitès 
revolucionaris que havien assumit totes les 
tasques, responsabilitats i funcions judicials i 
policials, en una situació de crisi institucional 
i buit de poder estatal, provocada per la sag-
nant insurrecció feixista: calia passar pàgina. 
Només importava la unitat antifeixista per a 
guanyar la guerra.

Alguns van perdre el ritme, i no es van habi-
tuar mai al pas des d´una situació de justícia 
revolucionària espontània i atomitzada, que 
va durar algunes setmanes, a la gradual res-
tauració del monopoli de la violència per les 
institucions estatals, que va marcar el trànsit a 
una justícia republicana. I van patir una mena 
de desajust temporal, com Fresquet. D’altres, 
per contra, van impulsar, van protagonitzar i 
van viure aquests canvis des de primera fila, 
marcant els temps i els passos d’aquesta trans-
formació, com Aurelio Fernández, que va 
intentar l’acceptació del nou ordre pels patru-
llers, no sense plantejar-se en algun moment 
(donada la malvolença, sabotatge i odi antilli-
bertari de estalinistes i republicans) la neces-
sitat de trencar la unitat antifeixista i prendre 
una via revolucionària autònoma.

El 2 d’octubre de 1936, Aurelio Fernández i 
Antonio Ordaz van cobrar un primer paga-
ment de cent mil francs pel rescat dels ma-
ristes, perseguits i assetjats com a enemics 
del règim i desertors, sota promesa que se’ls 
deixaria creuar la frontera francesa.

Tots els maristes joves, menors de vint anys, 
van creuar la frontera a Puigcerdà, perquè 
no estaven enquadrats militarment. La resta 
van ser retornats a Barcelona i embarcats en 
un vaixell, al port de Barcelona,   que havia de 
traslladar-los a França. 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya (DOGC) del dia 4 d’octubre de 1936, per 
decret signat el dia 2, Aurelio Fernández era 
nomenat Secretari General de la Junta de 
Seguretat Interior. Des d’aquest moment les 
Patrulles de Control passaven a ser dirigides 
col·lectivament per aquesta Junta de Segure-
tat. Per a la CNT-FAI es tractava de conservar 
les claus del Ordre Públic i de les Milícies, en 
el precís moment en què es procedia a la dis-
solució del CCMA. La presència de totes les 
organitzacions antifeixistes en el govern de la 
Generalitat suposava un pas de gegant en el 
restabliment de la legalitat republicana i de re-
cuperació de totes les funcions estatals. Per als 
polítics burgesos es tractava d’acabar amb tots 
aquests comitès revolucionaris que, en cada 
localitat, exercien sobiranament tot el poder, 
des de la recaptació de tributs i manteniment 
de patrulles de control pròpies fins al finança-
ment d’obres públiques per solucionar l’atur.

Tot i que la Junta de Seguretat Interior sem-
blava, al principi, una continuïtat dels serveis 
de policia prestats pel CCMA, en realitat tot 
havia canviat, perquè qui ara tenia tots els res-
sorts del comandament era Artemi Aguadé, el 
conseller de Seguretat Interior, que al seu torn 
depenia del govern de la Generalitat. Que al-
guns dels càrrecs importants d’aquesta nova 
Junta estiguessin en mans de la CNT-FAI era 
només una necessitat inicial, provisional, per 
a la reafirmació i consolidació d’aquesta Junta. 
Aquests càrrecs cenetistes (Aurelio Fernán-
dez, Dionís Eroles i Josep Asens) podien ser 
revocats pel govern, o menyspreats i fets no 

ningú pel Conseller de Seguretat Interior.

La dualitat de poders en el si de la Junta es 
va convertir en un camp de batalla més entre 
els cenetistes i el govern. Mentre els cenetistes 
volien convertir la Junta de Seguretat en una 
plataforma que els permetés controlar l’ordre 
públic, des del seu predomini en les Patrulles 
de Control; Aguadé va potenciar i consolidar, 
per decret del 4 de març de 1937, un nou Cos 
Únic de Seguretat (que unificava guàrdies 
d’assalt i Guàrdia civil), capaç de substituir les 
Patrulles de Control.

Va ser aquest un llarg procés, que va començar 
l’octubre de 1936 i va acabar a principis de 
juny de 1937. El problema formal plantejat al 
voltant del Reglament de la Junta de Segure-
tat, el que realment qüestionava era si aquesta 
Junta era independent del govern i tenia su-
ficient personalitat i capacitat per decidir en 
els assumptes d’ordre públic, com pretenien 
Aurelio Fernández i Dionís Eroles; o bé era un 
simple annex per assessorar el conseller de Se-
guretat Interior, com pretenia i volia el govern 
de la Generalitat.

El govern de la Generalitat necessitava inte-
grar els cenetistes en aquesta Junta, si volia 
controlar l’Ordre Públic. Que Dionís Eroles i 
Aurelio Fernández consideressin la Junta de 
Seguretat, com un ens independent del go-
vern, i al Conseller, com un mer enllaç entre 
la Junta i la Generalitat, explica les creixents 
divergències en el si de la Junta ¿No era il·lús 
creure que una institució governamental po-
dia ser una plataforma adequada per mante-
nir l’autonomia de la CNT?

El 9 d’octubre de 1936, Aurelio Fernández i 
Antonio Ordaz van cobrar cent mil francs, en 
concepte de segon i últim termini del rescat 
dels maristes, lliurats a Barcelona pel Superior 
de l’ordre marista a França. El dia anterior (8 
d’octubre) 42 maristes havien estat afusellats. El 
rescat s’havia convertit en un parany policial.

El 13 d’octubre de 1936 Josep Asens Giol va 
ser excarcerat a Suïssa, on estava pres des del 
dia 1 d’octubre, acusat de tràfic d’armes, grà-
cies a les pressions que Aurelio Fernández i les 
Patrulles de Control van realitzar sobre ciuta-
dans suïssos residents a Barcelona.

El divendres 16 d’octubre, a les zero hores, 
sota la presidència del conseller Artemi Agua-
dé, es va reunir la Junta de Seguretat Interior, 
que va comptar amb l’assistència de Guinart, 
Pons, Eroles, Gil, Olaso, Vidiella, Rebull, Coll, 

Tasis i el secretari general Aurelio Fernández. 
Llegida i aprovada l’acta anterior, es va tornar 
a debatre el tema de la reorganització dels Ser-
veis d’Ordre Públic.

Guinart i Pons, en nom d’ERC, van proposar 
el nomenament de quatre càrrecs, permetent 
així un repartiment de la direcció entre les 
quatre organitzacions que participaven en 
la Junta de Seguretat, que es feia de la ma-
nera: Comissari d’Ordre Públic (ERC), Cap 
de Serveis de Comissaria (CNT), inspector 
de serveis (PSUC) i Secretari de Comissaria 
(POUM).

Els nomenaments els realitzaria lliurement 
cada organització, serien aprovats després per 
la Junta de Seguretat i acceptats finalment pel 
Consell de la Generalitat. En aquesta propo-
sició es considerava que els Serveis de Policia 
seguirien depenent del Conseller de Seguretat 
Interior, a proposta de la Junta de Seguretat.
Vidiella i Tasis es van mostrar d’acord amb la 
proposta d’ERC.

Aurelio Fernández va dir que estava disposat 
a acceptar tal proposta, per tal de demostrar el 
seu desig de col·laboració, però amb algunes 
reserves. La primera, que “els càrrecs han de 
ser ocupats per elements de la Junta de Segu-
retat”; en segon lloc, “que on diu que els Ser-
veis d’Ordre Públic dependran del conseller 
amb la cooperació de la Junta de Seguretat, 
entén que ha de dir que dependran del Con-
seller i de la Junta de Seguretat”.

No era una correcció trivial. Aurelio Fernán-
dez, en nom de la CNT, considerava a la Junta 
de Seguretat com un ens independent del go-
vern, i al Conseller, com un mer enllaç entre la 
Junta i la Generalitat. La proposta d’ERC, per 
contra, pensava que la Junta de Seguretat ha-
via d’estar dirigida pel Conseller, i que aquest 
estava sotmès al govern de la Generalitat.

Després d’un ampli i animat debat, en el qual 
es van confrontar diferents opinions, es va 
acordar que la Junta de Seguretat seria infor-
mada dels noms, abans de ser aprovats pel 
Consell de la Generalitat. A proposta d’Eroles, 
es va acordar per unanimitat el nomenament 
del comandant Albert Arrando com a Cap de 
les forces de Seguretat i Assalt.

El 20 d’octubre es va produir un enfrontament 
entre Aurelio i Artemi sobre la retenció i pro-
cessament dels detinguts per patrulles de control
A la reunió de comitès superiors del 22 
d’octubre Joan Pau Fàbregas va parlar sobre el 

cas dels maristes. La seva intervenció va ser 
paradigmàtica, cruel i significativa d’un estat 
d’ànim molt estès, en aquest moment, en-
tre els confederals: en una guerra a l’enemic 
se’l mata o et mata. Fàbregas no era un 
home d’acció, sinó un intel·lectual, Conseller 
d’Economia, militant cenetista de tendència 
moderada, impulsor i negociador del Decret 
de Col·lectivitzacions, important pacte entre 
els cenetistes i la resta de forces polítiques 
antifeixistes, entre cenetistes i el govern de 
la Generalitat. Els maristes eren l’enemic em-
boscat en la rereguarda; aquest mateix enemic 
que es combatia al front, aquest que amenaça-
va amb la presa de Madrid. Era evident que 
els maristes simpatitzaven amb Franco i el 
feixisme, i els que estaven en edat militar eren 
culpables del delicte de deserció. Ja hem vist 
com als maristes menors d’edat, el comitè re-
volucionari de Puigcerdà els hi havia permès 
creuar la frontera.

Joan Pau Fàbregas va ridiculitzar, en aquesta 
reunió de comitès superiors, l’intent de di-
missió de Companys, amb el que aconseguia 
salvar la vida de la resta de maristes presos. 
Deia que en la situació de guerra civil en què 
es vivia, els maristes, tots els capellans, eren 
l’enemic, i els que els auxiliaven eren traïdors. 
La revolució estava en perill, i s´havien de 
prendre mesures extraordinàries.

Fàbregas denunciava que qui, ahir (1933-
1934), havia tolerat i permès sense protestes 
la brutal repressió feixista de Badia-Dencàs 
contra els cenetistes, no estava moralment 
autoritzat per denunciar, ara (1937), la re-
pressió contra els maristes. No deixava de ser 
una curiosa balança de mesurar i comparar 
repressions pròpies i alienes. Molts cenetis-
tes i anarquistes consideraven una traïció que 
Companys, i altres sectors antifeixistes, per-
donessin la vida de setanta maristes, perquè 
s’estava en guerra, i en una guerra a l’enemic 
se’l mata per ser-ho. Una guerra que havia fo-
mentat, encoratjat i desencadenat aquesta Es-
glésia obscurantista, protectora dels rics, que 
cobrava trenta milions a l’any en subvencions 
estatals, oposada a tota reforma, amb immen-
ses propietats rurals i urbanes, amb milers de 
paràsits enquistats en diverses ordres religio-
ses, que pretenia el monopoli de l’educació i 
de la moral, i que havia demonitzat i crimina-
litzat al marxisme, l’anarquisme i al moviment 
obrer. Els anarquistes, i molts dels republicans 
més sans i coherents, sabien que l’Església 

CCMA y CAM a Capitania (20-9-1936)
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Catòlica no era un ens neutral i que la seva 
creu era la creu gammada. Era molt difícil o 
impossible i massa subtil en aquella situació 
bel·licosa i de violència desfermada, qualsevol 
intent de separar els individus de la institució 
a què pertanyien i servien.

El 25 d’octubre de 1936, Aurelio Fernández, 
com a secretari de la Junta de Seguretat, va re-
dactar un manifest, dirigit al poble català, per 
explicar la fundació i funcions del nou organis-
me conegut com a Junta de Seguretat Interior.

Presentava la Junta de Seguretat com un nou 
organisme, creat pel Consell de la Generalitat, 
“i d’acord amb el conseller de Seguretat Inte-
rior”, que pretenia estabilitzar i consolidar “un 
dels aspectes més delicats de tot moviment 
revolucionari”, com era el de l’ordre públic, 
descrit com “problema delicat, vidriós i sus-
ceptible d’errors a vegades irreparables”.

Considerava lògic, previsible i necessari que 
en el moment de la insurrecció “es deslligues-
sin totes les passions i odis acumulats durant 
tants segles d’opressió”. Els que havien patit les 
conseqüències “no podien queixar-se. No han 
fet res més que recollir el que amb tant afany 
havien sembrat “.

Explicava a més que “una altra conseqüència 
natural de tot moviment revolucionari és la 
formació de grups guerrillers que, des dels pri-
mers moments, i sense més control que la seva 
consciència revolucionària, es dediquin a des-
brossar el camí per on ha de passar la revolució 
triomfant i que gràcies a aquestes actuacions 
ràpides i contundents, pot triomfar. L’eficàcia 
de tota tasca està en l’oportunitat amb què és 
exercida”. Era una teoria justificativa de la vio-
lència revolucionària, desencadenada durant 
la insurrecció de juliol de 1936, i d’aquests 
grups d’avantguarda que, obrint camí, la van 
promoure i estendre, sense més control que la 
seva consciència revolucionària.

Però aquesta violència dels primers moments, 
que “podia ser explicable i justificada” per 
l’enfonsament de l’aparell coercitiu de l’Estat, 
podia convertir-se en perillosa per a la revolu-
ció “en el moment que depassés els límits de la 
seva oportunitat”. Era una teoria “oportunis-
ta” de l’ús de la violència política. La violència 
revolucionària, que era oportuna al juliol de 
1936, havia deixat de ser-ho a l’octubre.

Per a “evitar aquest perill ve la Junta de Se-
guretat Interior de Catalunya, que continuarà 
la tasca de manteniment i estabilització de 
l’ordre revolucionari, d’acord amb el que de-
terminin les necessitats de cada moment”, 
amb l’únic objectiu d’imposar la justícia.

Aquesta Junta, com altres organismes revolu-
cionaris que s’estaven creant, estava composta 

per representants de les diferents organit-
zacions que componien el front antifeixista. 
Demanava la col·laboració i el suport moral 
de tots els sindicats i partits per no interferir 
en les activitats de la Junta. Ja no era el mo-
ment de les actuacions aïllades, “que som els 
primers a significar i valoritzar en tota la seva 
importància”, sinó de passar aquestes compe-
tències exclusivament a la Junta.

Calia que “el poble tingués la sensació que la Jun-
ta està assistida de la màxima autoritat, per tal 
que les seves indicacions siguin ateses per tots”.

Aurelio Fernández estava demanant a tots els 
grups que havien participat en la insurrecció 
de juliol, i en la posterior repressió revolu-
cionària, que cessaren en aquestes activitats, i 
deixessin el monopoli de la violència políti-
ca a la Junta de Seguretat Interior.

Aurelio Fernández volia institucionalitzar 
la salvatge, festiva i espontània violència 
revolucionària de juliol en un organisme 
antifeixista, dependent del Govern de la Ge-
neralitat. Era una tasca molt difícil, subtil i 
contradictòria, que necessitava, a més del con-
curs i cooperació de la resta d’organitzacions 
antifeixistes, de la comprensió, confiança i 
ajuda dels que havien protagonitzat aquella 
violència revolucionària. I ell, personalment, 
es comptava entre aquests protagonistes del 
juliol.

El 17 d’abril de 1937, Aurelio va ser nomenat 
Conseller de Sanitat del govern de la Genera-
litat, per imposició de Manuel Escorza en les 
converses, sostingudes l’11 i 12 d’abril de 1937 
amb el president Companys, per resoldre la 
crisi de govern iniciada el 4 de març de 1937. 
Tots els consellers van cessar en els seus cà-
rrecs el 5 de maig a causa dels greus incidents 
coneguts com “els Fets de maig”.

A la decisiva reunió del Comitè Regional a la 
Casa CNT-FAI del 4 de maig de 1937, Aurelio 
va dir  que, al seu parer, “tot això (las lluites al 
carrer) acabarà d´una manera caòtica: pel can-
sament. Avui brunziran, demà també; però des-

prés d´uns dies el cansament rendirà a tothom; 
si no ho fa la manca de municions! Cal orientar 
el moviment: ¿Convé o no convé a la CNT?”. 
Des de juny de 1937 va formar part de la 
Comissió Assessora Política (CAP). La CAP 
havia estat creada pels comitès superiors amb 
l’objectiu d’evitar un nou desbordament revo-
lucionari, com el succeït al maig de 1937.

En un comunicat datat el 7 de juliol de 1937 
la CAP comunicava al CR de la CNT la se-
güent distribució provisional de càrrecs del 
secretariat del CAP: Secretaria general i secció 
cultural: Germinal Esgleas; secció de control 
del moviment sindical i específic: Francesc 
Isgleas; secció d’informació i control polític: 
Dionisi Eroles; secció de legislació: Josep 
Corbella; secció de control econòmic: Joan 
Arans; secció de premsa i propaganda i políti-
ca internacional: Aurelio Fernández.

Davant la repressió de la justícia republicana, 
els comitès superiors de la CNT van ordenar 
la plena submissió a la legalitat, únic camí per 
retornar al govern. Els diversos dirigents afec-
tats van escollir tres opcions diferents. Josep 
Asens va optar per fugir a França i finalment 
fou expulsat; Dionisi Eroles va desaparèixer 
discretament durant un temps prudencial; 
Aurelio va obeir disciplinadament las consig-
nes de l´Organització.

El 28 d’agost de 1937, Aurelio va ser detin-
gut a la Presó Model, després d’un interroga-
tori a la Comissaria de Policia. Va ser jutjat en 
diversos sumaris, primer per l’atemptat con-
tra el president de l’Audiència, Josep Andreu 
Abelló, en el qual no havia intervingut ni par-
ticipat de cap de les maneres i del que va ser 
declarat innocent; però abans de sortir de pre-
só se li va obrir un altre sumari per assassinat 
i estafa als maristes. Era evident que la justícia 
republicana, en mans d’ERC, no deixaria anar 
mai de les seves urpes a una presa tan cobe-
jada: un responsable anarquista d’Ordre Pú-
blic en el període àlgid de la preponderància 
àcrata, i per tant responsable de la repressió 
revolucionària contra la burgesia a l’estiu i tar-
dor de 1936. En l’expedient carcerari d’Aurelio 
s´havia escrit que no se li deixés sortir de pre-
só, encara que altres Jutjats li decretessin la lli-
bertat, sense l’expressa autorització del Jutjat 
número 2. Gràcies a l’especial i insistent inter-
venció de García Oliver va sortir en llibertat 
el 6 de gener de 1938.

Va retornar immediatament a les seves fun-
cions a la CAP. A l’abril de 1938 va ser mem-
bre del Comitè Executiu del Moviment Lli-
bertari, en representació de la FAI. 

Al novembre de 1938 el cònsol francès de Bar-
celona va informar favorablement la conces-
sió d’un visat de passaport de 25 dies a favor 
d’Aurelio Fernández, “per haver obtingut grans 
facilitats en la salvació del nostre compatriotes”.

A l’exili
El 24 de gener de 1939 va abandonar Barcelo-
na, i el 27 va creuar la frontera francesa per la 
Jonquera, amb la seva família i la de Joan Gar-
cía Oliver. Al principi va residir a Perpinyà.

El seu nom era a la llista dels estrangers pe-
rillosos que calia vigilar estretament. En els 
seus antecedents penals a França, que dataven 
del 1926, figuraven els següents alies: Marino 
González, Pablo Colas Ester, Charles Abella, Le 
Cojo, Miguel Aranda. A les seves dades antro-
pomètriques deien que feia un metro seixan-
ta, que tenia ulls concèntrics i cabells castanys 
i també que patia una lleu coixesa a la cama 
dreta. Va ser detingut el 14 de febrer de 1940, 
assignant-li residència obligatòria a Rennes.

El 15 de febrer de 1940 va declarar davant la po-
licia francesa: “Em dic Fernández Sánchez, Au-
relio, nascut el 29 de setembre de 1892 [és fals, ja 
que va néixer el 1897], a Oviedo, fill de Manuel 
i de Joaquina. Sóc mecànic però no exerceixo la 
meva professió a França. Sé llegir i escriure en 
francès, que parlo amb força correcció. Em man-
tinc a Rennes des de fa un any, en el 42 del carrer 
Charles Le Goffic. Estic sotmès a residència vigi-
lada. Vidu una primera vegada, m’he tornat a ca-
sar a Barcelona el 1934, amb Violeta Fernández 
que viu amb mi a Rennes. Mai he estat condem-
nat, ni a França ni a Espanya.

Quan va començar la guerra civil em trobava a 
Barcelona,   on he exercit les funcions de Secre-
tari General de la Junta de Seguretat Interior 
de la Generalitat fins a abril de 1937. A con-
tinuació he estat nomenat conseller de Salut i 
d’Assistència Social en el Govern català.

En el moment de l’èxode vaig entrar a França 
amb el meu Govern i em vaig refugiar primer a 
París i després a Rennes. Des de la meva arriba-
da a aquesta ciutat he rebut alguna ajuda cada 
mes del Servei d’Evacuació dels Republicans 
Espanyols [...]. La petició d’arrest provisional 
amb vista a l’extradició ulterior, formulades 
pel Govern espanyol, s’aplica correctament a la 
meva persona, ja que es tracta d’un anomenat 
Aurelio Fernández Sánchez”.

L´acusació d´assassinat del aviador francès 
Moreau, desaparegut a Barcelona al març de 
1937, que li feia la policia francesa, no va tro-
bar cap proba. L´aferrissada defensa d´Aureli 
respecte uns fets en els que realment no hi ha-
via participat va desmuntar ràpidament les fe-
bles incriminacions de la investigació policial, 
que no ignorava la plena responsabilitat dels 
germans Ruano en aquest afer.

Va obtenir permís per viatjar a Mèxic, gràcies 
a l’aval de la seva filla Belarmina, resident en 
aquest país des de feia uns mesos, que garantia 
casa i manteniment del peticionari d’asil polí-
tic i de la seva dona, Violeta Fernández Saave-
dra. La fugida a Mèxic era més urgent que mai, 
perquè penjava sobre l´Aurelio una possible 
ordre d’extradició a Espanya, per estafa als 
maristes, que finalment va ser rebutjada com 
a inconsistent per part del govern francès.

Aurelio Fernández va aconseguir sortir de 
França en l’últim moment, quan els nazis 
ja estaven envaint França, el 15 de maig de 
1940. Va arribar a Mèxic a finals de maig amb 
la seva companya Violeta.

A l´arribada de García Oliver a Mèxic, 
l´any 1942, Aurelio va recolzar-lo en les se-
ves tesis de la “Ponència”, que proposava la 
col·laboració amb tots els partits antifeixistes, 
inclòs el comunista, i l´entrada de la CNT al 
govern de la República a l´exili.

Acabada la Segona guerra mundial, durant al-
guns anys va residir a França, intervenint molt 
activament en la vida organitzativa de la CNT 
exiliada. Va participar en el congrés de Limo-
ges de 1961, anomenat de reunificació de la 
CNT. El 1965 va estar al Congrés de Montpe-
llier, com a delegat per Toulouse. Desenganyat i 
cansat de les lluites intestines de l’Organització, 
va tornar a Mèxic. El seu estat de salut va con-
tribuir a allunyar-lo de les activitats organit-
zatives. Va morir a Puebla (Mèxic) el 21 de 
juliol de 1974, als 76 anys d’edat.

Fitxa d’entrada a Mèxic
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Ferran Aisa

El moviment llibertari, en els següents mesos 
als fets del Cas Scala, va haver de suportar no-
ves detencions.

El mes de febrer de 1978 queien diversos ac-
tivistes dels Grups Autònoms acusats d’haver 
efectuat diversos atracaments. Les detencions 
s’efectuaven a Barcelona, Madrid i València.

L’organització confederal va denunciar la 
mort del militant cenetista de Sallent Agus-
tín Rueda Sierra, succeïda el 14 de març de 
1978 a conseqüència de les pallisses rebudes 
pels funcionaris de la presó de Carabanchel. 
Agustín Rueda Sierra havia nascut a Sallent 
(Barcelona) el 14 de novembre de 1952, per 
tant tenia 26 anys quan uns funcionaris de la 
presó de Carabanchel (Madrid) el van apallis-
sar i torturar fins a la mort.

Agustín Rueda era fill d’una família humil de 
treballadors, mare teixidora i pare miner, ell 
mateix havia treballat en diversos oficis. Des 
de molt jove es va veure involucrat en la lluita 
obrera, l’any 1972 ja va participar en la vaga 
dels miners de Balsareny i Sallent.

Afiliat i militant de la CNT va estar empreso-
nat a la presó Model fins el febrer de 1973, a 
causa d’una manifestació de protesta per les 
condicions de vida en la Colònia Industrial 
de Sallent. Després d’un temps de temporer a 
França i de fer el servei militar es va establir a 
Perpinyà i Ceret, on contactà amb cenetistes 
exiliats.

El febrer de 1977 va tornar a ésser detingut 
acusat de formar part de grups autònoms. A la 
presó de Girona va entrar en contacte amb la 
COPEL, degut al seu activisme dins d’aquesta 
coordinadora de presos en lluita va ser traslla-
dat a Madrid, a la presó de Carabanchel. En 
aquesta presó va participar amb altres presos 
a l’excavació d’un túnel que fou descobert un 
dia abans de la tràgica mort. Set presos foren 
acusats d’elaborar el túnel, entre els quals hi 
havia Agustí Rueda, que fou interrogat i tor-
turat a unes dependències de la presó. De la 
brutal pallissa el jove llibertari va morir  de 

1978 a les 19,30 h, segons l’autòpsia, de “shok 
traumático”. Cap dels metges de la presó va 
visitar-lo, sinó que van amagar la seva mort.

El cadàver va ser traslladat a Sallent, on abans 
de ser enterrat, va rebre l’homenatge amb 
ràbia continguda de familiars, amics, veïns 
i companys de sindicat. Tres dies després el 
jutge dictava ordre de processament per de-
licte d’homicidi contra el director de la presó, 
el subdirector, el cap de serveis i nou funcio-
naris. Malgrat que l’acusació demanava tren-
ta anys de presó pels culpables, les penes no 
van ser gaire dures i l’any 1980, és a dir dos 
anys després dels fets, ja eren al carrer. El 
1988 l’Audiència de Madrid dictaminava que 
la pallissa a Agustín Rueda Sierra era “un de-
lito de imprudència temerària con resultado 
de muerte”, i no un homicidi. Aquell mateix 
mes de març el GRAPO reivindicava la mort, 
com a represàlia, del director de presons Je-
sús Hadadd. 40 anys després de la seva mort 
l’Agustín Rueda Sierra és recordat al seu poble 
de Sallent i a molts indrets tant de Catalunya 
com d’Espanya.

El mes d’abril la policia desarticulava un es-

camot de treballadors de la SEAT, que havien 
creat l’organització revolucionària ERAT. La 
CNT, malgrat que la majoria de detinguts no 
estaven afiliats a l’organització, a través dels 
lligams solidaris dels Comitès Pro Presos va 
assolir la defensa dels detinguts. Aquest gest 
solidari tenia un cost molt elevat per la Con-
federació, sobretot en uns moments en què 
l’afiliació anava a la baixa. La CNT va denun-
ciar les tortures que havien rebut els detinguts 
tant a la Jefatura de Policia de la Via Laietana, 
com al Quinta Galeria de la Presó Model. Un 
dels detinguts, Agustín García Coronado, des-
prés d’un mes de vaga de fam, va ser torturat.

Les detencions de militants llibertaris van 
continuar els mesos següents i fins i tot el ju-
liol de 1978 se li retirava l’amnistia a 16 mili-
tants anarquistes acusats de formar part de la 
FAI. La repressió no es va aturar en cap mo-
ment l’any 1979 i l’any 1980 es produïen noves 
detencions. La CNT va haver de sobreviure, 
en aquesta etapa de la Transició, entre la soli-
daritat als presos, el combat sindical i les llui-
tes internes.

En el camp de la lluita sindical destaca la 
presència cenetista en la vaga d’Arts Gràfiques 
del mes d’abril de 1978. Aquell mateix més es 
produïa un altre fet de la normalització confe-
deral, la sortida de Solidaridad Obrera quin-
zenal, amb una tirada de  15.000 exemplars i 
venda directa als quioscos. Ramon Barnils va 
convertir-se en el nou  director, ocupant-se de 
l’administració Toni Batalla. La Soli incorporà 
a les seves pàgines el suplement Catalunya 
que coordinava Josep Serra Estruch. La redac-
ció del periòdic s’ubicà en el local del CR de 
Catalunya, al carrer Princesa, 56; i la impres-
sió es  feia als tallers d`El Noticiero Universal. 
Els redactors d’aquesta època cobraven entre 
10.000 i 5.000 pessetes mensuals segons el 
temps que cadascú hi dedicava al periòdic. El 
cos de redacció el formaven: Mario Vila, San-
ti Soler, Francesc Boldú, Juanjo Fernández, 
José Antonio Díaz i José Luis Marugán Coca. 

Repressió, assassinat d’Agustín 
Rueda i lluita sindical el 1978

Gairebé tots ells eren o havien  estat redactors 
d’Ajoblanco.

A nivell editorial és important l’arribada a 
Barcelona des de París de les edicions Ruedo 
Ibérico, que havia creat el llibertari valencià 
Pepe Martínez. Ruedo Ibérico havia fet una 
gran tasca editorial al publicar, entre molts 
altres, textos com La guerra civil de Hugh 
Thomas o La CNT, en la revolución española 
de Josep Peirats. A Barcelona va publicar les 
memòries de Joan Garcia Oliver, El eco de los 
pasos i el “Cuaderno de Ruedo Ibérico” CNT 
ser o no ser, dedicat a la crisi cenetista de 1976 
a 1979.

El primer de maig de 1978 els treballadors 
van poder manifestar-se en llibertat per pri-
mera vegada des dels temps de la República. 
Les centrals majoritàries organitzaren la seva 
manifestació al centre de Barcelona, mentre 
que la CNT commemorà la jornada històrica, 
en honor dels anomenats “màrtirs de Chica-
go”, al camp de futbol de la Guineueta. Gresca 
continua dels militants confederals que no so-
lament canten els himnes oficials, A les barri-
cades i Fills del poble, sinó que segueixen la to-
nada de la popular cançó “Yo soy más alta que 
la luna...”: “Estoy hasta los huevos de servir al 
rey, de servir al rey, / FAI, FAI! / me voy con 
los muchachos de la CNT, de la CNT/ FAI, 
FAI!” Luis Andrés Edo havia afirmat en una 
entrevista que “sin los pasotas la CNT estaria 
en la Moncloa”.

Un mes després el Comitè Nacional passava a 
Catalunya, essent elegit secretari general En-
ric Marcos. Les secretaries serien ocupades 
per Sebastià Puigserver (Organització), Jesús 
García (Relacions exteriors), José M. Berro 
(Prensa i Propaganda), Fernanda del Àguila 
(Jurídica-Pro Presos).

El far
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Contra la directiva europea per 
protegir drets d’autoria a Internet
L’activisme digital alça la veu contra el control de la informació
Bart Grugeon Plana

57 entitats en defensa dels drets fonamentals 
promouen un manifest en contra de la nova di-
rectiva, a la qual acusen de dur la xarxa a un 
escenari de control de la informació contrari als 
seus principis fundacionals.

La Comissió Europea ha estat l’encarregada de 
crear un nou marc legal que reguli com com-
partim i col·laborem a Internet. La proposta de 
la nova Directiva del Copyright està feta a mida 
dels lobbies dels drets d’autor i vol acabar de 
manera dràstica amb la llibertat d’Internet com 
l’hem conegut fins ara, segons una cinquantena 
d’organitzacions de drets humans i digitals i de 
centres d’investigació universitaris que denun-
cien que les llibertats fonamentals perillen amb 
aquest nou marc normatiu. La votació defini-
tiva al Parlament Europeu està planificada pel 
20 de juny vinent. Les 57 entitats que defensen 
els drets fonamentals, entre les quals hi ha Hu-
man Rights Watch i Reporters sense Fronteres, 
han signat un manifest (http://www.create.
ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLet-
ter_EU_Copyright_Reform_22_02_2017.pdf) 
en contra de la nova directiva, així com dife-
rents centres d’investigació líders europeus. 
Critiquen, entre altres aspectes, que la propos-
ta vulnera la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea, és contrària a la legislació del 
comerç electrònic, i és ambigua i inconsistent 
en la seva formulació. L’ONG European Digi-
tal Rights (EDRi) ha creat una web (https://
savethelink.org/) on trobar més informació i 
on es proposen accions.

Quins canvis proposa la 
nova legislació per als 
ciutadans? 
Vegem-ne algunes conseqüències: si algú in-
clou al seu blog una citació d’un article d’un 
diari i un enllaç a l’article original caldrà de-
manar permís al diari i pagar drets d’autor; si 
algú vol pujar fragments d’una pel·lícula al seu 
Dropbox o compartir per We-transfer fotos 
tretes d’una publicació d’Internet, Dropbox 
i We-transfer estaran obligades a escanejar 
qualsevol material, sigui vídeo, foto o text, i 
bloquejar-lo en cas de sospita que algun frag-
ment estigui protegit amb copyright. Escane-
jar articles de la web per una recerca científi-
ca serà complicat, perquè el simple fet de fer 
minatge de text –una tècnica que fan servir 
els buscadors– serà delictiu i, per conseqüèn-
cia, prohibit. En cas de compartir programari 
lliure en una plataforma com Github per tre-
ballar amb altres desenvolupadors de manera 
col·laborativa, si es troba només un fragment 
del codi idèntic al codi d’un software privatiu, 
Github podrà ser denunciada per infracció 
del copyright i es tancarà el projecte.

La proposta que està sobre la taula és, per a 
moltes associacions d’usuàries, inversemblant 
i contrària a l’essència d’Internet tal com l’hem 
concebut fins ara: un espai de lliure circulació 
d’informació. Segons Simona Levi, defenso-
ra dels drets digitals a través de la plataforma 
X-net, s’aplica la lògica del copyright de l’era 
analògica a la societat de la informació digital. 

“La directiva obliga a escanejar qualsevol text, 
foto o vídeo abans de penjar-lo a la xarxa, per 
tal de poder reclamar drets d’autor sobre cada 
còpia d’aquestes dades digitals. En el cas que la 
màquina de rastreig detecti una similitud amb 
l’”original protegit”, es bloquejarà i no es podrà 
pujar a la xarxa, a no ser que es paguin drets 
d’autor. Tot es basa en una visió antiquada so-
bre la informació, que encara vol taxar cada cò-
pia, mentre el cost per copiar dades s’ha reduït 
a zero i la velocitat per transportar-les ha igua-
lat la de la llum”. L’activista de X-net sosté que la 
directiva té un paral·lelisme amb la inquisició 
que cremava llibres arran de la invenció de la 
impremta: “De la mateixa manera que l’església 
perdia el seu poder a causa de la lliure circula-
ció dels llibres impresos, les empreses del co-
pyright perden el seu poder amb l’aparició de 
la Internet. Utilitzen la llei per mantenir l’statu 
quo i impedir l’avanç tecnològic”.

Els articles 13 i 11 de la nova directiva són 
els més flagrants, segons aquesta activista. 
L’article 13 estableix que qualsevol proveï-
dora d’Internet és responsable de les infrac-
cions contra el copyright que fan les usuàries. 
Si un bloguer penja una foto al seu blog que 
està protegida amb copyright, no és respon-
sabilitat del bloguer sinó del servei del blog. 
Tal com diu Simona Levi de X-net: “és com 
si una botiga de ganivets fos responsable per 
l’ús que en fan els compradors. Òbviament, no 
vendran cap ganivet a algú si tenen la mínima 
sospita. El resultat d’aquesta llei serà un aug-
ment de control, de limitacions i de prohibi-
cions, per acabar amb els drets bàsics”.

L’article 11, sobre les citacions de premsa és 
encara més xocant. Restringeix el dret a citar 
a només “fragments breus” (sense definir què 
és “breu”). Qualsevol fragment que no sigui 
“breu”, i fins i tot l’enllaç on apareix el titular de 
l’article, requereix permís de l’autora. D’aquesta 
manera es pensa evitar que les notícies siguin 
llegides a mitjans socials o altres plataformes 
sense visitar la web original. A moltes activis-
tes els resulta difícil d’entendre com aquest fre 
a la lliure circulació de la informació pugui 
beneficiar algú, i és improbable que es pugui 
mantenir un debat lliure a la premsa, si no es 
poden incloure citacions i enllaços.

Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de 
Recerca i Innovació del Centre de Recursos per 
a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la 
Universitat de Barcelona, considera que l’actual 
proposta de directiva és incoherent i insosteni-
ble, i fins i tot la qualifica de “nyap”. “Estira el 
concepte de la propietat intel·lectual per salvar 
models de negoci obsolets, com és el cas de la 
premsa escrita. Els grans mitjans de comuni-
cació perden subscriptors i veuen que els in-
gressos de publicitat van a plataformes i mit-
jans socials, on es comparteixen les notícies. La 
indústria de la premsa, i també de la música, 
del cine o del software privatiu, està perdent in-
gressos i poder a les noves plataformes. La pro-
posta de la directiva actual s’ha d’entendre com 
una batalla de poder entre els lobbies d’aquests 
dos grups: d’una banda els titulars dels drets 
d’autor –grans mitjans de comunicació i gesto-
res de drets d’autor com Warner Bross, EMI o 
Sony– i de l’altra banda les empreses que con-

trolen la informació o les dades, com Google o 
Facebook. La Directiva del copyright reconeix 
explícitament que vol canviar l’equilibri entre 
els dos blocs, donant més poder als titulars de 
drets d’autor. Pel camí es carreguen les lliber-
tats bàsiques i les iniciatives de cultura lliure i 
creació ciutadana que volen obrir el coneixe-
ment a tothom, com la Wikipedia, el software 
lliure i molts béns comuns digitals. Tampoc 
aporta cap solució a la concentració de poder 
de les plataformes, perquè simplement genera 
altres monopolis,” sentencia Labastida.

Un exemple d’una empresa innovadora que 
haurà de plegar si s’aprova la nova directiva és 
Maadix, un servei de hosting descentralitzat 
que garanteix la privacitat de les comunica-
cions i la seguretat de les dades. “Oferim un 
sistema de núvol encriptat similar a Google 
Drive. Si la directiva del copyright ens obliga 
a filtrar tot el material dels usuaris per infrac-
cions de drets d’autor, vulnerem la privacitat 
de les usuàries, que és la nostra raó de ser. Però 
encara que volguéssim fer-ho, simplement no 
podem pagar aquest programari. Google ha 
desenvolupat un sistema per rastrejar vídeos i 
detectar fragments copiats, que els va costar 60 
milions de dòlars. Les llicències d’ús d’aquests 
sistemes són tan cars que només uns quants 
proveïdors molt grans podran oferir el servei 
de hosting, filtrant l’entrada de qualsevol arxiu 
que els usuaris vulguin pujar a la web. Això 
significa la fi de la Internet descentralitzada”, 
explica la fundadora de Maadix.

Segons Ignasi Labastida, cal una reflexió pro-
funda sobre la propietat intel·lectual en el 
segle XXI. “Les eines de producció i difusió 
s’han democratitzat i provoquen un encaix 
problemàtic amb la definició de l’autor de l’era 
analògica. Un autor ja no és algú que escriu 
un llibre que després l’editorial publica; o algú 
que compon una cançó seguida d’una cam-
panya de promoció per fer-la conèixer. Qual-
sevol pot escriure un text i posar-lo a la xarxa, 
i el cost de difusió de la música s’ha reduït 
dràsticament. La directiva del copyright pre-
tén protegir els autors, però en realitat defen-
sa una indústria poderosa que en la majoria 
dels casos no representa els autors. Quan es va 
inventar la nevera, els venedors de gel també 
s’havien de reinventar. Em sap greu, però ha 
aparegut Internet. El copyright ha de canviar, 
i no val abusar de la llei per solucionar el seu 
negoci,” opina el professor.

Diego Naranjo, d’EDRi, avisa que la Directiva 
Europea del Copyright és molt semblant als 
mecanismes de filtració que utilitza la indús-
tria xinesa de vigilància del copyright, i que el 
govern xinès fa servir per reprimir la dissidèn-
cia política. “Aquests dos usos sempre van lli-
gats, i quan hi ha possibilitat de control, s’acaba 
instrumentalitzant per la censura política i la 
repressió,” opina aquest lobbista per drets digi-
tals. Naranjo assegura parlat amb tots els grups 
polítics del parlament europeu, advertint sobre 
els perills de la nova directiva, però constata 
que entre els parlamentaris hi ha molt poca 
consciència i una certa incredulitat del que està 
en joc. Estima que la votació serà molt ajusta-
da, i es pot inclinar en qualsevol direcció.

* Article publicat a la revista Directa
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Capitalismo 
terminal
Anotaciones a la 
sociedad implosiva
Corsino Vela
Traficantes de Sueños, 2018, 293 pàg.
Es tracta d’un llibre dedicat a la crítica de l’economia 
política del capitalisme terminal. Capitalisme termi-
nal és la fase del capitalisme iniciada en 2007, en la 
qual vivim i sofrim actualment. La crisi econòmica 
no és només econòmica, sinó política, social, ecològi-
ca i de civilització. No és transitòria, sinó permanent. 
Aquest capitalisme es caracteritza per la precarització 
del treball, la innovació tecnològica, l’automatització 
galopant i la tendència decreixent de la taxa de guany, 
que es plasma en un problema insoluble de valoritza-
ció del capital.

Des de fa diverses dècades no deixen d’acumular-se 
les evidències de que alguna cosa funciona mala-
ment, molt malament, en les actuals economies ca-
pitalistes. Els problemes d’acumulació heretats dels 
anys setanta no semblen haver trobat solució en les 
dècades següents. Ni la resposta tecnològica (robo-
tització, noves línies productives), ni l’organitzativa 
(subcontractació, terciarització), ni tampoc l’espacial 
(els cicles productius de Xina i el sud d’Àsia) han 
aconseguit elevar les taxes de rendibilitat d’una forma 
sostinguda i duradora.

No obstant això, la crisi del capitalisme històric 
dista de reduir-se a la seva base material, inclosa la 
dimensió ecològica. La profunditat de l’actual crisi, 
la situació «terminal» del capitalisme, ve redoblada 
pels components culturals i socials de la mateixa. En 
primera instància, la incapacitat d’aquestes mateixes 
societats per autoanalitzar-se i comprendre la natura-
lesa de la seva decadència. Però també, els automatis-
mes d’una reacció política insuficient, i fet i fet inútil, 
fundada en la insistència en el reformisme que, dins 
dels marcs d’un Estat i un capitalisme en crisi, ja no 
resulta viable.

A «Capitalisme terminal» trobem un dels arguments 
més contundents, també més inquietants, de la crisi 
civilitzatòria en la qual estem ja completament im-
mersos. El llibre explica amb claredat meridiana i vo-
cació pedagògica la transformació del proletariat in-
dustrial dels anys setanta en el proletariat precaritzat 
d’avui. Només el coneixement profund i la vivència 
en primera persona dels fenòmens econòmics, polí-
tics i socials analitzats, i l’hàbit adquirit d’explicar-los, 

https://mostrallibreanarquista.
noblogs.org/

La Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona 
celebra enguany la seva 13ª edició i aquesta ve-
gada serà al centre social La Cinètika, Rambla 
de Fabra i Puig, 28, del 25 al 27 de maig.

A més de les tertúlies i presentacions acollirà 
paradetes de llibres, espectacles, espai infantil, 
contacontes i menjadors vegans. La Mostra 
és un espai de trobada i debat obert a tothom 
amb voluntat crítica i antiautoritària.

Programa
Divendres 25
18:30h Stonewall: L’origen d’una revolta. La 
mitificació de la Revolta d’Stonewall ha impe-
dit que es profunditzés sobre les causes que la 
van produir. Amb Piro, de la editorial Imper-
dible, i Erik, de la Asamblea de Marikas Liber-
tarias.

Dissabte 26
11:00h Alliberament animal des de la inter-
secció de lluites. Amb voluntat de confrontar 
amb l’exclusivitat i apropiació de les lluites per 
part de la figura d’home blanc i d’obrir un espai 
d’autocrítica al moviment per l’alliberament 
animal.

16:30h Més enllà del soterrament. Implica-
cions anarquistes a les lluites veïnals entorn 
el conflicte de l’AVE a Múrcia. Quina realitat 
s’està vivint? Per què s’ha originat el conflicte? 
Amb l’Asamblea de estudiantes libertarixs de 
Múrcia.

19:00h Experiències de resistència davant la 
judicialització. La judicialització com a eina 
repressiva i estratègies col·lectives per afron-
tar-la. Amb companyes de: Encausades 12-O 
´99, lluites per la insubmissió, Encausades 
Parlament i Cas Bemba.

Diumenge 27
11:00h Racisme als moviments socials. Pre-
sentació de “Descentrar la Mirada para am-
pliar la visión”. Presentació del llibre a càrrec 
de les autores i debat entorn al racisme als 
nostres espais amb companyes de col·lectius 
antirracistes. 

16:30h Masculinitat: reformar-la o destruir-la.
La masculinitat comporta privilegis dels quals 
s’exclou a qui no encaixa en els seus patrons 
culturals o es rebutja per raons biològiques. 
Amb Jokin Azpiazu, sociòleg i activista, autor 
de “Masculinidades y Feminismo” (2017, Vi-
rus Ed.), Projecte X, col·lectiu feminista, Teo 
Valls, activista trans feminista i Antonio Cen-
teno, activista de la diversitat funcional.

19:00h No le deseo un estado a nadie. Enmig 
d’un procès doble d’increment de la pressió 
social independentista i de la repressió estatal 
centralista, ens cal donar espai a les veus si-
lenciades, crítiques amb la realitat de l’Estat-
Nació.

Llibres 13a Mostra 
del Llibre 
Anarquista de 
Barcelona

BARRICADA DE PAPEL

Publicació de la CGT d’Andalusia, 
https://www.cgtandalucia.org/

EL SALTO

Revista mensual d’actualitat, in-
vestigació, debat i anàlisi, 
https://www.elsaltodiario.com/

DIRECTA

Revista quinzenal, periodisme 
cooperatiu per la transformació 
social, https://directa.cat/

LA CGTINA

Butlletí de la Secció Sindical de 
CGT a Serra Soldadura, 
@cgtserrasold

permeten el sorgiment d’un llibre capaç d’explicar 
clarament fenòmens molt complexos.

Corsino Vela és el pseudònim d’un vell militant obrer 
que signa CGV o CV des de fa molts anys articles 
d’anàlisi política i econòmic en diverses revistes.

La guerra de los 
lugares
La colonización de la 
tierra y la vivienda en 
la era de las finanzas
Raquel Rolnik
Editorial Descontrol, 2018, 400 pàg.
Al llarg d’aquests anys, en ple esclat de la bombolla 
immobiliària, Rolnik va visitar diversos països al vol-
tant del món i en tots els continents com a relatora de 
la ONU per a una vivenda adeqüada, en un periode 
caracteritzat per l’explosió de la bmbolla immobi-
liària mundial. Des de Sud-àfrica a Kazakhstan, pas-
sant per Estats Units o Espanya les persones estaven 
–i estan– sent expulsades de les seves llars, abocades 
a situacions de vulnerabilitat, amenaçades per la po-
bresa extrema i arribant a quedar-se sense sostre.

Coneixerem en el llibre com diferents Estats van pro-
mocionar el model d’adquisició d’habitatge en pro-
pietat mitjançant la hipoteca, alhora que retallaven 
les ajudes a l’habitatge i la construcció d’habitatges 
protegits.

A partir de l’anàlisi d’informes i directrius del Banc 
Mundial i altres organismes, l’autora evidencia que 
aquestes polítiques –al costat de la del rescat dels 
bancs que va seguir a la crisi de 2007– van ser promo-
gudes per think thanks que van aplicar la ideologia 
neoliberal en benefici d’interessos privats.

Constructores, bancs i fons d’inversió de risc han 
mogut les seves peces al mercat i en les institucions 
per fer de l’habitatge -un dret fonamental- una mer-
caderia comerzialitzable i subjecta als embats dels 
consells d’administració a la recerca de rendibilitat.

Els testimoniatges i coneixements recollits per Rol-
nik al llarg dels seus viatges donen fe de la urgència 
d’enfrontar-se a la colonització de la terra i l’habitatge 
per poder crear una alternativa que garanteixi una 
llar adequada per tots i totes. Multitud de resistències 
locals s’enfronten al capital immobiliari global en el 
tauler de la guerra dels llocs.

Revistes



 CatalunyAAl tinter

“Ser llibertari vol dir no voler ser 
oprimit ni voler ser opressor”
“Mentre siguem capaços de no permetre que ens derrotin 
a nivell individual, mai haurem perdut la utopia”

Joni D. activista llibertari i escriptor

Arnau Martínez
Foto: Àlex Plaza

És el record de les lluites socials dels anys 80 a 
Barcelona. Joni D (Barcelona 1968) és activista 
llibertari i es declara independentista del siste-
ma. Ara acaba de publicar la segona novel·la, ‘La 
Casa de la Selva’, d’una trilogia. El llibre explica 
com un home d’uns 60 anys fa un passeig per la 
serra de Collserola amb el seu gos. El Panxo re-
corda el seu passat d’una lluita que va ser apai-
vagada amb corbates i amb heroïna. Aprofitant 
que Joni D ha presentat la seva novel·la a Reus, a 
Reusdigital.cat n’hem parlat amb ell.
- El Panxo, és madur, però avui en dia seria 
un antisistema.
Hi ha tanta gent que és antisistema que és obvi 
que el problema és el propi sistema. El Panxo és 
antisistema perquè va decidir donar la cara als 
anys 70 per intentar canviar el nostre futur que 
avui en dia és el nostre present. Com que no 
ho van aconseguir ni ell ni els seus companys 
al final queden com això, com un reducte an-
tisistema, però que el temps els hi dona la raó.
- Utilitzes la ficció per explicar la història?
Sí! De fet el pròleg de La Casa de la Selva me 
l’ha fet la Guiomar Rovira i en el pròleg diu 
que “el Joni no s’inventa res”. És ficció perquè 
no és història 100% real, amb diferents fets 
reals faig un puzzle a la meva conveniència.
- Quins són els fils conductors de la trilogia?
Els protagonistes centrals dels tres llibres són 
companys de Salvador Puig Antich, tenen un 
vincle generacional. Són persones que després 
de la mort de Franco, del dictador, van con-
tinuar lluitant contra la instauració borbònica 
i constitucional. D’altra banda, hi plasmo una 
filosofia. Quan vaig començar a esciure la trio-
logia no tenia massa sentit, però avui en dia sí.
- Filosofia?
La necessitat de l’ésser humà en trobar refugi 
en temps difícils. Hi ha moltes maneres de 
refugiar-se i la triologia explica aquestes for-

mes de refugi. Sempre fan falta refugis. A La 
Casa de la Selva es refugien en l’heroïna. Parlo 
de dos refugis, un és el positiu, el central de la 
novel·la, l’amor. A La Torre de la Serra parlava 
de violència. De la violència de l’individu front 
les violencies brutals i salvatges dels podero-
sos, dels governants i del sistema. En aquella 
generació el sistema els hi va posar un parany 
que va ser l’heroïna i molt joves hi van caure. 
Es van refugiar en un refugi equivocat, erroni.
- És una generació que va a la deriva?
Jo no vaig arribar a lluitar contra el franquisme 
perquè quan va morir Franco tenia 7 anys. Sí 
que és cert que vaig ser precoç i vaig formar part 
d’una generació de joves punks, d’antisistemes 
quan encara no se’ns edia antisistemes. Vam 
creuar el desert. Quan la lluita contra el fran-
quisme s’havia acabat, ens va tocar tornar a 
plantar cara altra vegada al sistema. Quan ens 
colavem al metro deiem “que pagui Pujol” i ara 
es veu que teníem tota la raó del món.
- Hem renunciat massa vegades a les utopies?
Jo no he renunciat mai a l’utopia, 
col·lectivament entenc que és una cosa com-
plicada. Abans d’aquesta triologia vaig fer un 
llibre entre la història i l’antropologia, ‘Grups 
Autònoms’. Vaig fer una vintena d’entrevistes a 
gent propera a Puig Antich i a Agustín Rueda, 
gent que va acabar a la presó o a l’exili. Primer 
parlava de derrota i els protagonistes em van 
dir, “no et confonguis, nosaltres mai vam ser 
derrotats”. La seva lluita era individual i mal-
grat tot, mai van renunicar a la seva utopia. 
La utopia és la humanitat, mentre siguem ca-
paços de no permetre que ens derrotin a nivell 
individual, mai haurem perdut la utopia.
- Per què s’ha criminalitzat tant el movi-
ment llibertari al llarg de la història?
Perquè va contra tota forma d’autoritat i 
tothom quan arriba al poder acaba crimina-
litzant el moviment llibertari. Jo formo part 
del moviment llibertari, em considero anar-
quista, però no podem oblidar quin és el nos-
tre entorn. Avui en dia quan s’està enviant a 

l’Audiència Nacional companyes per haver ai-
xecat les barreres d’un peatge acusades de te-
rrorisme, ens adonem del que va passar el 15 
de gener de 1978. Uns suposats còctels molotov 
van cremar la sala de festes Scala. Ara podem 
ser conscients de les orquestres que va muntar 
l’Estat per acabar amb el moviment llibertari.
- Amb la polarització actual, hi ha un retorn 
cap a la consciència llibertària?
Sempre parlo de l’ambient llibertari que hi ha 
a Catalunya. No es tracta de ser més o menys 
anarquistes, es tracta de què siguem capaços que 
a nivell individual ens axafin. Ser llibertari vol 
dir no voler ser oprimit ni voler ser opressor. De 
tant en tant, bufa un vent a Catalunya que ens 
recorda  el nostre tarannà com a poble. També 
ajuda el fet d’haver estat nació sense estat.
- Et declares independentista...
Quan tenia 14-15 anys em vaig independit-
zar del model educatiu, quan tenia 17 anys 
em vaig independitzar dels meus pares, als 18 
anys dels militars... Quan veus que tota la teva 
vida ha girat al voltant de la independència 
individual, pots trasspassar-ho a la indepen-
dència col·lectiva. Hem d’aprofitar el moment, 
reivindicar-lo i no permetre que caigui.
- Deies que bufa vent. Bufa en força ara?
Els darrers anys bufa en força. Quan vaig 
publicar el meu primer llibre al 2010, les 
memòries de la meva joventut, a les presen-
tacions em deien que ara els joves estan ador-
mits, que la meva generació fotiem més canya. 
S’equivocaven, i no vodlria per res que els xa-
vals d’avui en dia repetíssin els nostres esque-
mes perquè significaria que ni com a societat 
ni com a humanitat estem avançant.
- El 15-M?
El 2011 es prenen les places i els carrers, i ens 
apropem a una mena de revolució que final-
ment s’aixafa amb les armes. No oblidem que 
el desallotjament de plaça de Catalunya el di-
rigeixen polítics de Convergència i Unió, ara 
PDeCat. Envien les seves tropes, els Mossos 
d’Esquadra, contra joves desarmats, asseguts 

pacíficament a terra.
- Actualment alguns d’aquests moviments 
han entrat a les institucions.
Jo sóc antiparlamentari, tinc amics tant a la CUP 
com a En Comú Podem. Crec que ells han tret 
tota la força que tenia el carrer, l’any 2011. Des 
dels sectors independentistes es critica Podem, 
però per mi el mal és el mateix. Si la CUP i En 
Comú Podem no haguessin fet el pas a les insti-
tucions, la situació al carrer seria molt diferent.
- A la demarcació de Tarragona sembla que 
costi més que hi accedeixi, tret de la CUP a 
Reus que és un cas molt concret.
Hi ha la qüestió de la societat agrària, que ve 
d’un món molt conservador. I després hi ha 
el fet de la frontera, a Tarragona i a Lleida hi 
ha hagut una colonització de l’Estat espanyol 
més important. Catalunya, per sort, no és 
com Espanya, “una, grande y libre”.
- Ens trobem en una segona transició?
Jo preferiria que no fos una transició i fos una 
ruptura. Que el monarca, fill d’un altre monar-
ca que va posar a dit el dictador feixista, que 
deixi de viure a costa nostra. Ell i les seves filles.
- Es tindrà la mateixa capacitat de norma-
lització?
Espero que no, però la societat és molt àmplia. 
Aquells que van patir tortures, assassinats, he-
roïna, exili i presons als anys 70, no van ser 
derrotats. Nosaltres ara estem començant a 
patir aquest esglaó repressiu. Espero que no 
permetem ser derrotats a nivell humà. Men-
tre la història la puguem continuar explicant, 
vol dir que no ens han guanyat. Mentre recor-
dem que a l’Agustín Rueda el van assassinar 
els funcionaris de la presó de Carabanchel 
per ser llibertari, no hauran aconseguit els 
seus objectius. En el moment que hi hagi una 
generació que no sigui capaç de recordar, la 
següent generació ja no recordarà. Les expe-
riències de les lluites dels anys anteriors tor-
naran a ser necessàries.
* Entrevista publicada a ReusDigital.cat


