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QÜESTIÓ D’ESTAT
Arriba el mes d’abril, a cavall entre la Vaga General Feminista del 8 de març i la
diada del 1er de Maig. I és que la CGT no descansa. Mentre la patronal sortia als
mitjans de comunicació a explicar-nos que la bretxa salarial estava justificada
per les diferències biològiques entre homes i dones, centenars de milers de
dones, i homes, sortien al carrer arreu de l’Estat per mostrar, precisament, que
estem fartes i farts de les seves polítiques patriarcals i genocides. També durant
aquest mes de març hem assistit a un espectacle televisat, que omple pàgines
i pàgines i hores i hores de noticiaris. El famós “judici al procés”. De judicis n’hi
ha molts. Però a ningú se li escapa que aquest judici, mediàtic, amb escasses
garanties, pretén ser un judici a la llibertat d’expressió i, en definitiva, a la
llibertat política. I nosaltres no només som enemics de jutges i fiscals, també
ho som d’aquells que els manen, que envien a presó a antifeixistes que es
manifesten contra l’extrema dreta. Al cap i a la fi, ens és igual que qui ens envia
a la presó sigui espanyolista o catalanista. Són els nostres enemics i nosaltres
els seus. Ho sabem nosaltres i ho saben ells. Per ells som una qüestió d’estat,
per nosaltres són l’Estat, la qüestió a eliminar.

del 1931 va tenir lloc l’assalt
de la presó de dones situada al
carrer Reina Amàlia de Barcelona,
coneguda també com la Galera,
una presó de dones que ha passat
a la història per ser una de les més
tètriques i inhumanes de la ciutat.
El 14 d’abril, amb la proclamació
de la República, Marina Rius,
militant anarcosindicalista i que
coneixia de primera mà aquella
presó, es va posar al capdavant
del grup d’assaltants alliberant
les companyes empresonades i
cremant els arxius de la presó.

Paral·lelament, amb l’inici del 2019 han arribat també les eleccions sindicals.
Aquest any, a més, organitzacions alienes a la classe treballadora han estat
ficant cullerada. Sí, parlem d’aquella organització que està sent jutjada al
“judici del procés”, l’ANC, planificant i “recomanant” a les treballadores a qui
han de votar no ja per a que defensi els seus interessos de classe, si no una
República, virtual, amb la promesa que aquest nou horitzó aportarà nous
escenaris de “justícia social”. No acabem d’entendre quines són aquestes
promeses. Potser som unes escèptiques. O potser, masses hòsties hem rebut
al llarg de la història com per tornar a en refiar-nos de promeses de polítics i
Estats futurs meravellosos.

ON ENS TROBEM?

Orígens del 8 de Març
Som i fem història, som i fem el món
Dedicat a totes
les dones
treballadores,
les dones
silenciades
Aquest article és la continuació del que es va
publicar al Catalunya el mes de març i on es va
es va presentar la 1a part.

Per què el dia vuit?
Escriure sobre el 8 de març és fer memòria, molta memòria.
El cert és que els orígens del 8 de març són una
clara concatenació de desitjos emancipadors
de les dones obreres clarament enquadrats
dins un context històric i revolucionari molt
més ampli en que les dones, no només acompanyaven els homes, sinó que feien el seu propi
camí, creaven el seu discurs i proclamaven les
seves pròpies vagues generals i revolucions.
...Els debats de sempre
Quin rastre podem seguir en el nostre cas sobre dones obreres que tinguessin la mirada del
feminisme? Podem dir que a casa nostra no hi
havia un seguiment d'aquest moviment de dones proletàries tant potent? Què passa amb el
feminisme, més concretament, el feminisme de
classe, el d’aquí, durant aquells temps?

I no volem oblidar tampoc els nostres companys i companyes del País Basc,
que altre cop ens han demostrat que, tot i la repressió, tot i la presó, tot i un
Estat espanyol que matxaca la vida de cinc joves i les seves famílies, el poble, la
gent, continua dempeus. I amb ells, nosaltres. Perquè nosaltres som ells i ells
som nosaltres. Som una mateixa cosa. I als xavals d’Altsasu els volem al carrer.
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Il·lustració: Ana Resya

(2 part)

Hem de ser conscients que per a explicar tot
això ens caldria un dossier a part, però podem
començar fent uns apunts en aquest espai. Aquí
no va existir una corrent sufragista a imatge de
la britànica o l'americana. Sí que hi havia dones
com Concepción Arenal o Carme Karr i associacions femenines, que defensaven l'inexistent dret
al vot de les dones, però no hi trobem dones encadenant-se a les portes dels parlaments o fent
vagues de fam per a vindicar els drets civils.
La particularitat que trobem al nostre territori
s'explica per diversos factors. Hi ha moltes diferències entre zones, tant a nivell català com
a nivell de l'estat espanyol, o sigui, no vivien
les mateixes circumstàncies les dones dels latifundis andalusos, que les de les petites comunitats agràries gallegues o les de la industrial Catalunya o els poblets pirinencs. Però el
que crida més l'atenció són les discontinuïtats
en les modernitzacions i evolucions, doncs hi
ha molts passos endavant i enrere en poc espai
de temps. A això s’hi sumà el fet que les modificacions legals de cara a la igualtat de les dones
es feien des de la perspectiva de la necessitat
de fer una revisió de les lleis vigents, no perquè es veiés la necessitat de plantejar la qüestió de la segregació de gènere en l’educació ni
perquè hi hagués hagut una revolta o pressió
social i feminista al respecte. Així, s'entén que
les mentalitats no canviessin i que les millores
legals encara tinguessin clàusules que insistissin, entre d’altres coses, en l'obediència >>
al
marit o al pare.
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Els hi devem
a elles, ...
i sobretot
a les
àvies i les
rebesàvies
de les
nostres
àvies...

En un context de dictablandes i dictadures, on
l’església catòlica tenia encara molt poder polític, econòmic, legal i social, no es podia donar
el mateix context que, per exemple, a l'estat
alemany. Però vol dir això que no hi havia un
fort moviment de dones proletàries, anticapitalistes i feministes? Rotundament no.
És cert que, en els relats històrics generals, el
primer amb el que ens topem és amb un feminisme de les dones de classes benestants que
procura explicar a les dones de les classes treballadores que sortir al carrer a protagonitzar
revoltes no és adequat per una noia. Provenien
de les corrents tant regeneracionistes com catòliques, que apostaven, això sí, per acabar
amb l’analfabetisme, sobretot el femení. El
que passa és que de vegades no se sabia si es
tractava de ser la perfecta esposa. Si bé hi havia un rebuig a l'educació d'adorn que rebien
les joves de classe mitja i alta i a la nul·la que
rebien les dones de classe obrera, no s'acceptava en la majoria dels cercles polítics que els
dones poguessin ser agents actius dels canvis i
revoltes socials. La força que estaven assolint la
AIT i els sindicats fundats per dones anarquistes, sobretot a Barcelona, i el degoteig constant
de dones afiliades, provocà que les dones que
representaven el feminisme il·lustrat, com Dolors Monserdà, Francesca Bonnemaison, és a
dir, les dones lligueres, apostessin per intentar
adoctrinar les noies en la caritat i en l'ideal de
dona catalana i catòlica mitjançant escoles femenines, obres de caritat, articles a la revista
Feminal o fundant el seu propi sindicat conservador de l’agulla.
Per altra banda, les altres dones que protagonitzaren una dura batalla pel vot femení, les
republicanes (Dolors Bargalló, Reis Bertral, Llibertat Picornell), estaven molt centrades en les
dones de les classes mitjanes i d’aquests cercles sorgeixen iniciatives com el Club femení i
d'Esports de Barcelona. De les corrents menys
conservadores provenen Pardo Bazán, Concepción Arenal, Maria Cambrils o Berta Wilhemi.

Sabem que la majoria dels discursos i iniciatives es centraven en el vot i en l'educació, però
en la nostra memòria de treballadores i feministes, tenim pioneres, tenim dones de fàbrica,
oradores (Guillermina Rojas, Belén Sárraga, Teresa Claramunt, Suceso Portales, Lucía Sánchez Saornil Kyralina, Lola Iturbe, Teresa Mañé,
Amalia Domingo Soler, Ángeles López de Ayala,
Amparo Poch... i totes les que oblidem, totes les
anònimes) que mereixen un tractament a part
i més profund, que ja el farem. Elles, precursores del feminisme de classe i fundadores de
sindicats de dones i de Mujeres Libres, dotaren
el moviment obrer d'un discurs i una pràctica
diferents, pioneres i avançades al seu temps.
No sabem si som realment conscients del nivell
discursiu i pràctic de les dues Tereses, del que
Teresa Mañé i Teresa Claramunt van suposar
per les dones i per l’anarquisme.
Si ens poguéssim allargar, podríem parlar de
tots els moviments de dones antifeixistes durant els anys trenta, de totes les Loles Dinamiteras, de com la lluita pel vot no suposà una
preferència perquè eren dones llibertàries i no
creien en el sistema legal i civil nascut per i des
de la burgesia, de com creien en l’autonomia de
les organitzacions de dones, de com feien debats entre feminisme de la igualtat i de la diferència, etc.
Tornant enrere, com en el cas de les dones que
van iniciar les celebracions del vuit de març, dibuixen la seva línia de revoltes i vagues protagonitzades i iniciades per dones ja des del segle XIX
i que han quedat esborrades de la memòria; ara
en recordem i enumerem només unes quantes:
Els esquadrons de dones barcelonines, armades amb piques, que el 1820 anaren a lluitar
contra l’absolutisme.
El 1835, centenars de dones de Barcelona cremaren convents i assassinaren el representant
de Madrid. Altres dones obreres cremaren la
fàbrica El Vapor. Aquell mateix any, les autori-

tats publicaren un ban dient que les dones que
participessin en protestes públiques serien titllades de dones públiques (putes). Però elles
seguiren.
Durant el Bienni Progressista protagonitzaren
protestes demanant pa i llibertat arreu. Els
avalots i incendis que tingueren lloc a Castella
foren per l'atur, l’augment dels preus dels aliments i la inflació.
L’any 1830, unes 3.000 cigarreres de Madrid
abandonaren el seu lloc de treball i atacaren la
fàbrica i el seu director, doncs les seves condicions de vida i de treball eren terribles.
Cap al 1870, ja hi havia 8.000 dones al Sindicat
de Manufactures, 5.000 eren de la Federació Regional Española, que ja parlava de Revolució
Social, anarquia i col·lectivisme. De la AIT ja hi
havia llavors dos sectors de dones destacables
a València i Palma i ja començava a tenir presència a Andalusia.
El 1891, les obreres de Barcelona ja s’organitzaven autònomament i per l’1 de maig feien
assemblees massives amb representacions de
tots els rams. Totes les oradores eren dones:
camiseres, enquadernadores, sabateres, criades, sastres, obreres tèxtils… En assemblees
prèvies, durant l’abril ja hi havia representats
47 grups diferents de treballadores, es parlava
sobre anarquia i destacava Teresa Claramunt
com a oradora coneguda. Amb una mostra de
consciència feminista, s’organitzaren expressament només dones, per a evitar la incomoditat
dels abusos i imposicions masculines. Seguint
la influència de Claramunt, una de les més brillants anarquistes, entre 1905 i 1921, hi havia
més dones vaguistes que homes.
El 1913, unes 13.000 obreres es declararen en
vaga a Barcelona (vaga de la Constància) per
demanar la jornada de nou hores, els torns de
nit de vuit hores i augment de sou.
Durant la Primera Guerra Mundial traspassaren
les demandes sindicals i obreres i obriren noves
formes d’organització incloent a tota la comunitat: a Barcelona, Màlaga, Córdoba, Vigo, Madrid
i Alacant passaren a l’acció directa i assaltaren
centres de distribució d’aliments perquè escassejaven i eren molt cars. N’organitzaren la distribució a nivell local, al mateix temps que organitzaven la lluita sindical. I un llarg etcètera.
Esperant poder compartir moltes més informacions, relats i reflexions, i també posar en comú
la història de les dones treballadores.
Dones Llibertàries i Dones de CGT Catalunya

EL FIL
Acció Social CGT
@AccioSocialCGT
5 de Febrer del 2019
Febrer i Març del 2019. Centenari de
la Vaga de la Canadenca. 100 anys on
les estratègies decidides al congrés
de Sants van donar els seus fruits i
la força dels sindicats unificats queda demostrada. La jornada laboral
de 8h va ser imposada a la patronal.
#100tenariCanadenca
Mirem aquest centenari amb nostàlgia, però sobretot com a aprenentatge per al futur. Doncs tot i que
encara gaudim de molts dels drets i
conquestes de la classe treballadora
del segle passat, la realitat és que des
de fa 2 dècades les treballadores estem perdent qualitat de vida.
Perdem poder adquisitiu, perdem
qualitat en serveis socials com educació, sanitat o prestaciones per aturats
entre moltes altres. Perdem qualitat
de vida degut a les jornades flexibles
que ens impossibiliten conciliar amb
la vida personal i familiar.
Perdem qualitat de vida degut a la lacra de les hores extra, moltes vegades
impagades, que impedeixen generar
més llocs de treball, i augmenren els
beneficis dels empresaris.
És per això que el Centenari de la Canadenca, no ha de servir per mirar
cap al passat, sinó al present i al futur. Doncs, mentre la juventut patim
una precarietat laboral cada dia més
aguda, els sindicats revolucionaris
segueixen augmentant la mitjana
d'edat.
Mentre les dones han de suportar la
doble opressió de ser dones i treballadores, els sindicats segueixen sent
majoritàriament masculins.
#OnSonLesDones
És per això que hem de fer autocrítica
i adaptar-nos als nous temps. Si volem ser una arma eficaç al servei de
la gent treballadora. Juntar-nos i probar noves maneres d'actuar a les empreses, als barris i pobles i dins dels
mateixos sindicats. Noves estratègies
de combat.
Perquè quedar-se tancats al sindicat,
creient que la societat és estúpida
per no organitzar-se, és romandre
al museu. No reorganitzar-se per fer
front al capitalisme de l'era digital,
de la temporalitat i les desigualtats,
és acceptar que estem derrotats.
No sortir dels espais de confort de
l'esquerra i estar braç a braç amb la
gent dels barris i pobles obrers és deixar pas a l'extrema dreta. Escriure un
fil de tweeter és molt fàcil, fer-ho és el
difícil. Som-hi!!
#100TenariCanadenca.
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Perquè el metro fa vaga?
Actualment, després dels
TACs realitzats fins ara,
no podem dir quants afectats per amiant i de quina
gravetat tenim al Metro,
l’empresa continua ocultant aquesta informació, i
aquest és un dels motius
de les vagues. Sí sabem
pel que hem parlat amb
els companys, que hi ha
molts casos d’engruiximent de pleura, i ja alguns
casos de plaques pleurals
(teixit fibrocicatricial).

Davant els dubtes sorgits
sobre els informes del TAC
que estem rebent, fem
un petit resum de totes
les explicaciones que ens
aporten els especialistes
consultats. En tot cas, la
millor opció es sempre
consultar un especialista,
sempre i quan, aquest no
sigui de Metro, o pagat per
Metro, aquesta és la trista
realitat.
Les malalties pleurals,
també qualificades d’anormalitats, constitueixen el
primer grau de les malalties ocasionades per l’amiant. Es classifiquen en tres
grups: plaques pleurals,
engruiximent pleural i efusions pleurals.
Les malalties pleurals produïdes per l’amiant no són
pròpiament asbestosi, encara que alguns metges les
classifiquen com asbestosi
pleural benigne. Les partícules d’amiant formen
calcificacions a la pleura,
dites també plaques pleurals.
La major part dels malalts
amb plaques, engruiximent o efusions pleurals
no tenen cap símptoma.
Resum de les malalties
produïdes per l’exposició
a l’amiant:
“Benignes”
Placa pleural
Engruiximent pleural
Efusió pleural benigne
Greus
Asbestosi
Mesotelioma
Càncer de pulmó

L’engruiximent pleural

Les plaques pleurals

Les fibres d’amiant, que
es mouen del pulmó a la
pleura, produeixen l’engruiximent pleural i podrien desenvolupar una
fibrosi (cicatrius).

Les plaques pleurals són
l’engruiximent pleural de
determinades zones. Estan composades per teixits fibrosos, dins dels
quals poden observar-se
fibres d’amiant mitjançant
el microscopi electrònic.
En general les plaques no
produeixen dificultats respiratòries. Són una prova
de l’exposició a l’amiant.

Com les plaques, l’engruiximent constitueix una
evidència de l’exposició a
l’amiant i un risc més elevat de desenvolupament
d’altres malalties més
greus. No està demostrat
que patir l’engruiximent
comporti automàticament
mes possibilitats de acabar patint càncer o mesotelioma, però si hi ha engruiximent, es que hi ha
hagut exposició a l’amiant
i per tant, aquesta exposició sí que comporta mes
possibilitats de desenvolupar alguna d’aquestes
malalties més greus.
En altres paraules, el teixit
que recobreix els pulmons
(pleura) està inflamat degut a les fibres d’amiant
que s’hi han instal·lat.
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La incidència de les plaques està relacionada
amb la dosis d’exposició a
l’amiant i augmenten amb
l’edat.
En altres paraules, l’amiant ha produït unes lesions que poden anar avançant amb el pas del temps
i derivant en una fibrosi
(cicatrius).
Els companys amb plaques pleurals. Què passa
amb ells?

EL SEMAFOR
INSURRECTE

A l’estat espanyol, la legislació sobre l’amiant
va arribar tard i és la més
permissiva d’Europa. Això
és degut a que, com a país
amb indústria de fabricació amb amiant, les grans
empreses van realitzar la
seva pressió sobre els polítics per a que això fos
així. A mode d’exemple, els
companys de Metro amb
plaques pleurals continuen actualment treballant
en un entorn amb elements d’amiant, sense ser
reconeguts com a malalts,
esperant el desenvolupament de la seva malaltia.
En canvi, a altres països,
les plaques pleurals han
estat reconegudes com a
malaltia professional amb
dret a indemnització. Per
exemple a Noruega, el
1956, a França, el 1985, a
Portugal, el 1980 o Alemanya, el 1988.
En resum, ja sabíem que
ens enfrontàvem a una Direcció que nega el problema de l’amiant al Metro, a
uns responsables mèdics
d’empresa que oculten
els malalts i a uns polítics
(de tot signe) que fan oïdes sordes al problema,

no sigui que els hi esquitxi d’alguna forma el que
va camí de convertir-se en
un problema de salut pública. Doncs a més de tot
això, ens enfrontem a una
legislació feta per afavorir
a l’empresari i fer callar els
problemes de salut dels
treballadors.
Segons la llei a l’estat espanyol, els treballadors
amb cicatrius als pulmons
(plaques pleurals), no han
de ser reconeguts com a
malalts professionals (tot
i que a dia d’avui encara
no els hi hagi creat un problema respiratori, aquest
fet no els fa presagiar res
de bo pel futur). Els legisladors suposaran que el
fet de que les hagi produït
lesions pulmonars a causa
del treball, va compensat
pel salari que “amablement” els hi atorga l’empresari cada mes.
Aquesta situació, digna
de l’edat mitjana, és contra el que ens toca lluitar,
mitjançant la força de la
plantilla i la lluita sindical, com han fet a tantes
altres empreses abans que
nosaltres. Seguirem el seu
exemple.
Senyors directius i polítics,
no deixarem de defensar
els nostres malalts. Retirin
l’amiant, reconeguin a tots
els malalts, tracti’ns-hi com
és degut i reconeguin als
morts per amiant. Mentre
això no passi, hi haurà un
conflicte laboral al Metro.

CGT Metro

Javier Pacheco
El camarada secretari general de CCOO, el nostre amic
Paxeco, ens ha il·lustrat amb
un article de referència, sobre la vaga de la Canadenca,
que s’estudiarà a partir d’ara
a totes les classes d’història
de les universitats catalanes.
La seva arrogància sense
límits fa que s’atorgui l’herència dels nostres companys cenetistes, sense
parar-se a pensar que, segurament, Paxeco i els
seus amics haguessin engrossit les files del Sindicat Lliure més que altra cosa.

Eleccions L'afectació de
sindicals l'acció sindical
L´acció sindical sovint
deriva en una afectació psicosocial del treballador/a.
Depèn de molts factors i
podem trobar afectacions
de tots els nivells, però en
general considero que, amb
més o menys intensitat,
es produeix pràcticament
sempre.
Volem agrair la confiança de
les companyes i companys
que a les eleccions sindicals
del 12 de març han apostat
pel sindicalisme de base,
assembleari i combatiu. El
nombre de docents que han
escollit CGT ha crescut respecte a les eleccions de fa
4 anys. Però tot i que hem
augmentat en delegades a
Serveis Territorials com Barcelona Comarques i Tarragona, no podem obviar que
globalment hem passat de
28 a 24 delegades, i que el
context social i polític que estem vivint a Catalunya ha influït directament en aquests
resultats.
CGT lluitem als carrers i als
centres educatius per defensar els drets i llibertats democràtics fonamentals (reunió, manifestació, expressió,
etc.), tant en l’àmbit social
com laboral, i lluitem contra
la repressió vingui d’on vingui. Per això ens organitzem
com a treballadores i treballadors de l’educació pública contra les polítiques conservadores i neoliberals que
pretenen desmantellar-la,
contra les retallades que

l’ofeguen i les privatitzacions
que la menyspreen. En definitiva contra els interessos
de les classes dominants. I
per aquest motiu considerem que haurem d’estar molt
alerta perquè governs i patronals no instrumentalitzin
les lluites de base per l’autodeterminació de Catalunya
en benefici propi, traient el
contingut de classe i fent
oblidar a les treballadores i
treballadors qui és responsable de promoure l’explotació
laboral, la precarietat i les
desigualtats. Que la influència mediàtica i els discursos
buits no amaguin les misèries de les polítiques neoliberals que han desplegat. I que,
sens dubte, intentaran seguir
aplicant, i que els sindicats
majoritaris no han aturat.

L´abast de l´afectació pot
ser a nivell professional, familiar i/o personal: empitjorament de la relació amb
els caps i companys, menys
possibilitats de promoció, pressions per part de
l´empresa per tal d´aconseguir neutralitzar l´acció
sindical, també per part de
companys de feina que no
volen implicar-se però sí
aconseguir beneficis a costa de tercers, comentaris
incerts per tal de perjudicar
la imatge de la treballadora
i posar en contra a la resta
del personal, sancions, i
fins i tot assetjament laboral i acomiadaments.

Continuarem lluitant als carrers i centres de treball amb
totes les nostres forces fent
sindicalisme de base i combatiu!

El candidat del Partit Popular
ens parlava l’altre dia sobre
la capacitat que té l’Estat Espanyol de canviar la història
del món, i d’aportar tantíssimes coses a la humanitat.
Concretament, ho feia parlant del genocidi perpetrat
al continent americà durant
el segle XVI. La ignorància és
molt atrevida, i el feixisme també. Més val que
anem amb compte, perquè aquesta xusma no
ha deixat de tractar com a colònies tot allò que
no són ells.

ciona també amb l´acció
sindical i les funcions de
DP (Delegada de Prevenció)
i RLT (Representant Legal
dels Treballadors) ja que es
tracta d´una funció d´ajuda o servei al conjunt de les
treballadores.

A nivell teòric no hi ha gaire
literatura en aquest sentit
però a la pràctica considero
que és una situació malauradament molt habitual
dins del món sindical. A
més, entre els riscos laborals de caràcter psicosocial,
l'estrès laboral i la síndrome de cremar-se pel treball
(burnout) ocupen un lloc
destacat, ja que són les
principals causes del deteriorament de les condicions
de treball, i fonts d'accidentabilitat i absentisme.

Sovint hi ha por a perdre
la feina “i no trobar res millor”, això pot provocar la
renúncia de drets en seguretat i salut laboral, socials
i econòmics. Fet que, a més
de la evident pèrdua que
suposa, deixa els representants dels treballadors en
una situació de manca de
recolzament.

Aquest tipus de riscos es
donen preferentment en
professions que mantenen
un contacte constant i directe amb els beneficiaris
de treball, amb un vincle
d'ajuda o servei per satisfer
les necessitats de l'usuari.
En aquest sentit, es rela-

CGT Ensenyament

Pablo Casado

El resultat és habitualment
una afectació que no només es dona a nivell laboral
sinó que arriba a la vida familiar i personal del treballador/a. Perquè la persona
és un tot i perquè l’acció
sindical implica també l´ús
de temps i espai personal,
portar més problemes a
casa dels que ja són habituals a qualsevol feina, dificultats per desconnectar en
el temps lliure, etc. La treballadora presenta en moltes ocasions una sensació
de solitud, alteracions en
el son i altres afectacions
psicofísiques, conflictes laborals i familiars, pèrdua
d´interès per la feina, etc.

Elisenda Paluzie
Aquests mesos l'ANC també
està de campanya. I ho està
en uns nivells nous: de justícia social i lluita sindicalista.
Sí amics, l’ANC s’ha passat
també a la lluita laboral, enviant correus massius els
dies de reflexió abans de les
eleccions sindicals per votar
a certa candidatura per la
República. La cosa està en que també fan campanya per la Patronal. L’estat corporatiu? Treballadors, voteu pel bé comú! I deixeu-vos de gilipollades de classe!

Hem d’assenyalar a més,
que la realitat laboral actual no acompanya a una
veritable Cultura de la Prevenció, transversal, real,
operativa i present a tots
els nivells organitzatius.
Aquest fet afecta globalment als diferents àmbits
de la seguretat i la salut de
les treballadores, també a
nivell psicosocial.

Són precisament el recolzament social a diferents
nivells i la unió dels treballadors/es, els principals
actuadors contra la infravaloració dels drets socials
i laborals, i també contra la
afectació psicosocial derivada de l´acció sindical.
Pilar Frey
Delegada de (DPRL)

Guàrdia Civil Anònim
Aquests dies està de moda el
Guàrdia Civil Anònim. En l’anomenat “judici al procés” estem
assistint a un fenomen peculiar
digne d’estudi antropològic. Resulta que aquells guàrdies civils
que treien pit i ens mostraven els
seus collons de mascle ibèric per
venir a repartir hòsties a tort i a
dret, ara ploren molt fort perquè
la gent els mirava amb molt “odi”. En declaracions del
1942, alguns voluntaris de la División Azul, també van
admetre que alguns soldats soviètics els miraven amb
cara d’estar molt enfadats. Curiosa coincidència.
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I l’ANC va tocar el xiulet
No recordo exactament
l’any, però coincidint amb
l’esclat de Podemos al
mapa institucional de l’estat espanyol diversos periodistes van desenvolupar
articles relatius a l’inevitable canvi que es produiria
també al mapa sindical. La
raó semblava consistent: Si
el bipartidisme polític trontollava pel desig d’una forma diferent de fer política,
per què no havia de passar
el mateix amb el bisindicalisme majoritari? Faltava
identificar si l’actor emergent serien els sindicats
alternatius o bé el sindicat
apadrinat per Podemos,
Somos.
Efectivament, el que des
dels sindicats majoritaris
anomenen “el desgast de
prestigi de la marca” estava, i està, ben present.
Alguns companys comentàvem llavors aquestes teories de canvi radical als
centres de treball i fèiem
conya. Una cosa és ficar el
vot a una urna i una altra
alterar
substancialment
la realitat sindical al món
del treball: Xarxes clientelars, maquinària propagandística, personal que
deu favors a sindicats que
fan cursos de formació per
poder entrar a l’empresa,
sindicats que ‘gestionen’
incorporacions i després
se les cobren, Llei orgànica feta a mida que dificulta
l’expansió, a vegades una
irracional por al delegat,
a un sindicat que tensi la
corda… L’empresa és un
microcosmos amb regles
pròpies. Com sabem, no
va passar res més enllà
de l’increment suau, però
constant, dels sindicats alternatius.
Catalunya viu, avui, una
altra pulsió sòcio-política
molt rellevant que no escapa a ningú. Sense voler entrar en disquisicions, i sent
conscient que és un traç
gruixut, m’agrada distingir entre el desig independentista de bona part de
la societat i la, diguem-ne,
‘gestió creativa d’aquesta força social’ per atreure l’aigua al teu projecte
concret. Aquesta variant
fa servir generalitzacions
o missatges emotius que
permeten connectar directament amb l’intens corrent emocional existent.
Un cop assolit és relativament senzill de dirigir.

Les vagues generals com a
campanya d’afiliació
Fins setembre del 2017 el que
podríem anomenar conglomerat polític del procés independentista, precisament
per mantenir el bloc heterogeni generat pel biaix interclassista de les diferents
organitzacions presents, no
prestava gaires atencions ni
a sindicats ni molt menys a
aportar reivindicacions de
treballadores en el pack de
la carpeta de la nova República. Més enllà, és clar, d’algunes promeses en forma
de titulars per passar pàgina. Ara bé, aquelles dates,
alguns sindicats minoritaris vam valorar la intensitat
dels vents de repressió que
estaven confluint i vam convocar una vaga general que
va ser la més seguida dels
darrers 25 anys al territori
català, dos dies després que
milers d’antidisturbis repartiren democràcia i amor per
tot el país.
Eps! Ara sí que molàvem. De
sobte ja es demanava una
altra jornada de vaga, fins i
tot per part de les organitzacions que la van sabotejar al
convocar l’invent propagandístic conegut com ‘aturada
de país’. La majoria dels sindicats vam anar amb molt
de compte, prioritzant l’eix
de classe per sobre de qualsevol instrumentalització.
Bé, tots no, I-CSC va convocar unilateralment vaga el
19 d’octubre per un rang
entre el 30 d’octubre al 9 de
novembre, que finalment es
concreta el 8-N. El temps de
preavís era el mínim, 10 dies,
el que implica que cap altre
sindicat podia presentar un
altre. Com a mínim, curiosa
forma de cercar unitat d’acció. Aquells dies l’afiliació
va pujar, segons les seves
fonts, en 500 persones.
Dilluns 10 de desembre,
en el temps mínim i sense
temps per altres convocatòries, convoquen una vaga
de dues hores pel 21-D. El
25 de gener, I-CSC convoca una nova vaga general
amb temps mínim de preavís. L’anuncia en un tweet
uns minuts després de que
tanqui l’oficina d’enregistrament de vagues, pel 5-7
de febrer, finalment moguda al 21-F. La COS, sindicat
de l’esquerra independentista, es desmarca d’aquestes convocatòries de forma
explícita.

9

Rebutgem el Pacte
contra la Segregació
No podem sotmetre
a negociació un
dret fonamental

N
NOTÍCIES SINDICALS
Transparent com l’aigua?

Cambres i sindicats:
eines de país
Però tot això no explica la
gran empenta assolida en
les eleccions a organismes
públics de la Generalitat
(Administració,
Ensenyament, Sanitat) fins a ser la
quarta força amb un total
de 115 delegades sindicals. Com comento anteriorment, la progressió de
qualsevol projecte sindical
és sempre lenta per les inèrcies i dificultats existents als
centres de treball.
El 4 de desembre de 2018
l’ANC registra el domini tuvotestucomptes.cat on demana la participació i vot a
les cambres de comerç i les
renovacions a les eleccions
sindicals que es farien als
mesos de gener-març.
L’ANC té, amb tota probabilitat, la major xarxa de comunicació social existent a
Catalunya. Base de dades
amb centenars de milers
d’emails, Facebook seguit
per 235.000 usuaris, Twitter
amb 370.000 seguidors, canal de Telegram de 39.000 i
un dels canals de Whatsapp
amb més membres registrats. Però més enllà de la
quantitat, és la capacitat de
seguir instruccions i moure
masses el que fa tan potent
la seva influència.
Tota aquesta maquinària es
va posar en marxa per fer
una crida a enfortir i votar
el sindicalisme de “valors
republicans i nacionalment
compromès”. Tampoc calia
posar nom concret, especialment quan els principals

esforços de difusió els feia
l’ANC per tots els seus canals
concentrats els dies de reflexió i votació de cada elecció
sindical.
I això sí ha estat determinant.
Al centre de treball, vota república. I què és ‘República’
en un context de lluita de
classes on el teu patró és la
Generalitat? Personalment
ho desconec, però connecta
i això ja és suficient.
Algunes conclusions
Que projectes sindicals
combinin independentisme
i lluita de classes pot ser
perfectament compatible.
No cal que s’hi coincideixi
però entendre la diversitat
és imprescindible per confluir allà on es creuin les
lluites concretes, sense caure en sectarismes.
El que sí determina el teu
projecte per validar quina
és la teva prioritat de fons
en la lluita que practiques
és la teva acció. I, clar, alguns recordem la vaga que
va convocar la CGT a Ensenyament durant la tramitació de pressupostos de
retallades el gener del 17.
Sindicats van prioritzar la
lluita de classes donant-hi
suport, com la COS, altres
(legítimament) podien considerar que una data propera era millor per a la vaga,
però altres, CSC, es van posicionar dient que no era el
moment, perquè els problemes de l’ensenyament a Catalunya els solventaria ‘la
república’. Òbviament, en
aquesta bifurcació es va escollir donar aire al govern.

I són anècdotes, però companyes d’ensenyament feien córrer per grups interns
el dia de votacions missatges com ‘estan votant els
convergents’, és a dir personal que habitualment no
vol saber res de sindicats ni
eleccions però, aquest cop,
sí. O una companya de sanitat, parlant amb una candidata a delegada sindical
que li deia ‘no venim a fer
sindicalisme, sinó a mobilitzar per la república’.
L’autonomia obrera no és
una frase buida sinó l’essència mateixa de la capacitat que tenim com a classe de tenir les mans lliures
per actuar en funció de les
nostres dinàmiques i interessos. Prenent decisions i
actuant contra els nostres
explotadors, siguin empresaris o governs.
L’Assemblea Nacional Catalana ha fet una evident
intromissió en els afers interns dels i les treballadores. Activant tota la seva
maquinària de difusió i
capacitat de seguiment per
inserir missatges de tipus
emocional en un context on
els paràmetres d’acció són
sindicals. I, vists els precedents, hi ha certa base per
a creure que la capacitat
de lluita del sindicat que ha
estat promocionat estarà
sotmesa al moment polític
que més convingui a organitzacions de caire transversal.
Óscar Murciano
Secretari d’Acció Sindical
de la CGT de Catalunya

En motiu del Dia Mundial
de l’Aigua, la secció sindical
de CGT a ATLL denuncia la
gestió opaca de la direcció
del nou Ens d’Abastament
d’Aigua i els diversos organismes que participen en
la gestió pública de l’aigua
del sistema Ter Llobregat.
Les treballadores denuncien l’estructura i la gestió
de la qual desconeixen el
funcionament i les decisions, criticant durament
la falta de transparència.
Pel que fa a la salubritat
de l’aigua denuncien que
mentre que el 4,5% de la
població d’Europa no està
connectada a xarxa pública d’aigua i la UE no s’ha
posat d’acord en quins són
els paràmetres que s’han
d’actualitzar per consumir

un aigua sana per a l’ésser
humà que provingui de les
xarxes de gestió pública,
diversos ajuntaments fan
campanyes progrifo, que
amb l’excusa d’evitar el
plàstic assoliran objectius
mercantilistes i electoralistes. A ATL, s’ha optat per
una altra campanya, l’obtenció d’una ISO (certificació de qualitat), heretada
de la gestió privada, que
diu que consumim aigua
de l’aixeta innòcua.
Finalment, critiquen les tarifes de l’aigua imposades,
que tindran un augment
gràcies al cost per a la indemnització a la ex-concessionària, qui esgotarà
totes les possibilitats per
rebregar la ciutadania.

La CGT Lleida amplia la denúncia respecte
l’entitat ASPID davant una possible
vulneració del dret de llibertat sindical
CGT Ensenyament Lleida
ha ampliat la denúncia interposada respecte ASPID,
atès que ASPID ha comunicat a la CGT que no reconeix la secció sindical de
la UEC de la Seu d’Urgell.
Davant aquesta situació;
i atès que resta pendent
resoldre una denúncia sobre les condicions de precarització i la situació dels
treballadors de Unitat Externa d’Escolartizació de
la Seu d’Urgell; la CGT ha

procedit a efectuar una
ampliació de la denúncia, per denunciar també
la possible vulneració del
dret de llibertat sindical.
Així mateix, el sindicat vol
aprofitar per denunciar
públicament aquests fets,
tot considerant que el dret
de llibertat sindical és un
dret fonamental, que no
pot ésser negat.
Lleida, 7 de març de 2019

Arxivada la denúncia de SMATSA (neteja Sabadell)
contra un militant de la CGT
La jutgessa del jutjat penal núm. 1 de Sabadell ha
arxivat la denúncia penal
interposada per l’empresa
SMATSA (concessionària
de la neteja viària de Sabadell) contra el que fou
Secretari General de la CGT
de Sabadell, arrel d’un article d’opinió publicat el
2017 en que remetia durament contra les pràctiques
mafioses de l’empresa. La
jutgessa ha considerat que
no hi ha indicis de delicte

en tant que com a càrrec
sindical que ocupava llavors estava emparat per
la llei orgànica de llibertat
sindical i per l’abundant
jurisprudència al voltant
de la llibertat d’expressió. L’empresa de neteja
manté un conflicte laboral
que ja dura anys contra la
secció sindical de la CGT,
intensificat pels diferents
anuncis sobre la possibilitat de municipalització de
l’empresa.

Diverses entitats de la comunitat
educativa, entre elles la CGT han
signat un comunicat conjunt en
contra del Pacte contra la segregació escolar presentat pel Síndic
de Greuges. Les entitats signants
no estan d’acord amb les polítiques proposades per acabar
amb aquest fenomen, doncs les
veuen insuficients i ineficaces.
Els motius pels quals rebutgen el
Pacte són, principalment:
1 No sotmetre a negociació un
dret fonamental
2 No signar un pacte on només
guanya una part: l’educació
concertada
3 El pacte no estableix mesures
eficaces per repartir l’alumnat
amb NEE (Necessitats Educatives
Especials)
4 No contempla la universalitat i
gratuïtat d’altres serveis educatius
5Notésentitsignarunpactesense
tenir capacitat per fer-lo complir
Les entitats signants manifesten
igualment el seu compromís de
seguir treballant plegades per incidir en l’Administració pública perquèrealmentesprenguilaqüestió
com una prioritat de política educativa pública i així ho reflecteixi en
el seu exercici normatiu.
El manifest ha estat signat per:
FaPaC, USTEC-STEs, CGT, AEP,
SEPC, SE i Front d’Estudiants.

Resultat eleccions
sindicals al sector de
l’ensenyament no
universitari
La CGT perd 5 delegats però
manté una representació
significativa.
USTEC-STES: 162, CCOO: 58
I-CSC: 47, ASPEPC-SPS: 43,
CGT: 24, UGT: 22, USOC: 4,
CSIF: 2, ANPE: 2

Resultats eleccions
sindicals al
sector sanitari
La CGT guanya representació
en detriment dels sindicats
corporatius.
CCOO: 71, Metges de
Catalunya: 69, UGT: 62,
Sindicat d’Infermeria: 61,
CATAC: 50, I-CSC: 26,
CGT: 25, Altres: 39

Resultats eleccions
sindicals a NISSAN
Barcelona
La CGT únic sindicat que manté
els nivells de representació
CCOO: 6, USOC/SIGEN: 5,
UGT: 3, CGT: 2

El Sector Social de la CGT Ensenyament denuncia les
greus agressions racistes a Canet i Castelldefels contra
infants i adolescents no acompanyats d’origen estranger
Denuncien així mateix l’increment
del racisme i xenofòbia arran l’estigmatització de la migració jove,
i del col·lectiu d’infants i adolescents sense referent adult d’origen
estranger mal anomenat MENA’s.
Els companys fan una crida perquè totes tenim la nostra part de
responsabilitat: mitjans de comunicació per estigmatitzar aquests
infants i adolescents; societat civil
organitzada que està fallant en
crear xarxes de suport mutu i certa pedagogia sobre aquest nou
fenomen migratori que com la
migració adulta ve per quedar-se;
Fundacions i falses cooperatives
que són pura patronal del sector
social i que es lucren amb diner
públic i amb la misèria i la precarietat de moltes; una extrema dreta
que torna perquè mai va marxar i
cerca caps de turc amb una part
delapoblacióqueéslamésvulnerable i no pot defensar-se.
Denuncien també la doble moral
amb la que intervé la DGAIA i la
Generalitat, ja que afirma que vol
acollir però no posa els recursos
necessaris per fer-ho, creant una
doble victimització per aquests infants i adolescents per la seva condició de migrants, i exposant-los
a ser carn de canó de l’extrema
dreta que campa amb total impunitat pels nostres carrers. La
manca de transparència i control
en l’obertura de centres per respondre a l’emergència social que
està enriquint a empresaris sense
escrúpols:
Amb centres gestionats per fundacions privades amb ànim de
lucre, sovint integrades en les patronals ECAS i FEDAIA, sense una
correcta supervisió per part de la

DGAIA de les seves línies educatives ni d’un ús correcte dels diners
públics que se’ls dona.
Adjudicació “a dit“ i sense licitacions
públiques de la gestió d’aquests
nous centres, residències i fins i tot
d’albergs de colònies amb monitors
i no Educadores Socials, i sense mediadors, psicòlegs, pedagogs, talleristes,escolarització,alfabetització,ni
recursosdecaptipus.
Davant d’aquesta situació, des del
Sector Social de la CGT d’Ensenyament es demana que es prenguin
mesures de manera urgent per
respectar els drets de tots els infants
i adolescents, indiferentment del
seu origen, i protegir-los realment
com marca la llei. Així com protegir
la tasca de les treballadores i els treballadorsdelsectorsocialirespectar
elsseusdretslaborals(enespecialen
relació a la salut laboral) i la seva dignitatprofessional.
Fer efectiu un sistema de protecció
a la infància que doni resposta a la
realitat que vivim i dotar-lo dels recursos humans, materials i econòmicsnecessaris.
Fer pedagogia a les poblacions on
arribenaquestsinfantsiadolescents
percrearxarxesd’acollida,desuport
mutu, i construir una integració real
en els seus barris. Perseguir des del
govern l’extrema dreta existent allà
on es faci present i molt especialmentalvoltantd’aquestscentresde
menors,ideixard’emparariprotegir
una extrema dreta cada cop més
present als nostres barris i ciutats,
i alhora deixar d’estigmatitzar persones i adolescents pel seu procés
migratori,origeniaspectetalicomfa
sovintlapoliciacatalanaiespanyola.

Deixa de ser una illa - CGT Ensenyament Tarragona
denuncia l’entrada de Mossos als centres educatius
Divendres 22 de març, diversos
grups de Mossos d’Esquadra
van entrar en centres escolars
que normalment són col·legis
electorals i altres que no ho són
per tal de comprovar si hi havia
simbologia de caràcter polític.
Segons la Conselleria d’Interior seguien els acords de la
Junta Electoral Central del dia
anterior en què es demanava
al conseller d’Interior, Miquel
Buch, que donés instruccions
als Mossos per retirar «dels edificis públics de l’administració
de la Generalitat i de totes les
entitats vinculades o dependents d’aquesta administració
autonòmica» elements com
«banderes estelades, llaços
grocs o blancs amb ratlles vermelles» i també «fotografies de
candidats o polítics, així com
pancartes, cartells o qualsevol
altre símbol partidista o que
contingui imatges o expres-

sions coincidents o similars».
I els Mossos van actuar fent
desaparèixer tot això, a més de
llaços liles i senyeres en forma
de llaç.
Des de Deixem de ser una
Illa-CGT, rebutgem la intromissió d’aquest cos policial en les
escoles i institut del nostre país,
en la pràctica docent de mestres, professors i professores.
Des de CGT, davant d’aquest
atac a la llibertat d’expressió,
oferim els nostres espais en les
cartelleres sindicals, obligatòries segons la Llei de llibertat sindical, per penjar-hi tot allò que
sigui objecte de persecució i no
negui les llibertat bàsiques individuals i col·lectives.
Deixa de ser una illa
CGT Ensenyament Tarragona
24 de març de 2019
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Reflexions sobre diversos
acords del Congrés de la
CGT de Catalunya
Sota el meu criteri, veig algunes incoherències
resultat dels acords presos al darrer Congrés de
la nostra CGT a Catalunya. Des del meu punt de
vista, tot comença amb l’aprovació, amb un esglai
d’alegria al plenari, d’un vot particular que ningú es
va atrevir a qüestionar llavors. No es tracta de tot el
punt sencer sinó d’un parell d’apartats que fan molt
de mal, en concret del vot particular que diu:

Uns acords
congressuals
que
determinen
que la qualitat
està per sobre
de la quantitat
és una
barbaritat

Nuestra principal estrategia de lucha continuará
siendo negociar con la presión y la acción directa.
Formación a nuestra afiliación y delegadas de cómo
negociar con la presión y la acción directa.
El verdadero grupo de apoyo o grupo de trabajo no
es otro que el sindicato, la localidad, federación… ya
sea en lo social o en lo sindical.
Proponemos reflexión contra la inmediatez, la calidad
sobre la cantidad, las ponencias frente a los artículos
de opinión. Debemos recuperar la capacidad de
proponer, pensar y decidir de la afiliación.
No ir de la mano con aquellas organizaciones que han
formado parte de la represión a nuestra afiliación.
CGT no puede ni debe apoyar la creación de ninguna
estructura de Estado.
Subratllo i analitzo dos punts:
En primer lloc no vull deixar d’opinar, ara que tinc
l’oportunitat de fer-ho, sobre: “El verdadero grupo de
apoyo o grupo de trabajo no es otro que el sindicato,
la localidad, federación… ya sea en lo social o en
lo sindical”. Aquest gran brindis al sol és compartit
pels que sempre hem pensat que el nostre sindicat,
un sindicat anarcosindicalista, abraça molts més
aspectes de la vida que no només el laboral. Però,
malgrat aquest benvolgut desig, ens trobem que
vivim en un món on sorgeixen diverses formes de
lluita, algunes d’elles més o menys efímeres i d’altres
perdurables en el temps, però són formes de lluitar
que espontàniament es formen des d’un moviment
assembleari i, no tots aquests moviments acaben
tenint el mateix recorregut, com és lògic, fruit de la
seva pròpia diversitat.
Algun dia, algú hauria de plantejar-se que alguna
cosa està passant al nostre sindicat, perquè tenim
molts militants de la CGT que hi participen d’aquests
moviments però no es donen les circumstàncies
propícies per desenvolupar-los dins dels nostres
locals. Considero que no sóc jo qui ha de qualificar
un moviment o altre de llibertari, però és evident que
els inicis d’aquests grups d’activitat social tenen un
caire àmpliament assembleari i llibertari.

Quim Garreta
Afiliat al Sindicat de Banca de Barcelona

El que més em preocupa , però, és la manca de sentit
de l’expressió “la calidad sobre la cantidad”. Qui
escrigués aquesta expressió hauria de fer també la
difícil tasca de determinar qui és la persona idònia
per validar “la qualitat” i quins són els paràmetres
per mesurar-la. Només cal fer un cop d’ull a la història

La GOLOSS TRUDA
al “procés” I

i veurem molts exemples de col•lectius, com ara els
nazis, que van voler determinar què i qui era millor,
o el moviment de supremacia de la raça blanca, etc.
amb això em pregunto, qui pot permetre’s el luxe de
decidir sobre aquest aspecte?
Amb tot això vull dir-vos que, segons el meu parer, uns
acords congressuals que determinen que la qualitat
està per sobre de la quantitat és una barbaritat,
especialment en un sindicat anarcosindicalista en el
que es defensa a ultrança que tothom té els mateixos
drets i les mateixes obligacions, sense distincions.
Personalment, crec que se’m farà molt difícil dur a
la pràctica aquesta decisió congressual i considero
que hauríem de rectificar-la en un proper congrés.
En segon lloc ”... la CGT no puede ni debe apoyar la
creación de ninguna estructura de Estado”.
En aquest Congrés, tothom sabia que la proposta
que es va aprovar, i que contenia aquesta frase,
anava directament dirigida a aquells que prefereixen
una independència per Catalunya, i com que una
independència implica en si mateix construir un
estat, i com que el manual de l’àcrata diu que hem
que estar en contra de l’estat, ens trobem amb un
problema.
La contradicció arriba quan en el punt d’estatuts es
rebutja (per no arribar als dos terços de vots a favor)
que es modifiqui l’article tercer, que actualment
indica que “La CGT de Catalunya té com a àmbit
essencial d'actuació el territori de la Comunitat
Autònoma de Catalunya “, per aquest nou redactat
on es diria que “ La CGT de Catalunya té com a àmbit
essencial d'actuació el territori de Catalunya”.
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Aquestes
lluites (...)
poden obrir
camins
col·lectius per
incentivar
des de baix
la dissidència

Considero que el fet de mantenir als nostres estatuts
el redactat “Comunitat Autònoma de Catalunya”
implica mantenir una estructura estatal, amb la
qual cosa incomplim els nostres propis acords
congressuals. Jo era partidari de la modificació
d’aquest punt, precisament per evitar qualsevol
lligam amb un estat, però també mostrant la més
que afermada posició contrària a una Catalunya
governada pels polítics que actualment reclamen
la independència. Crec que no es va avaluar d’una
forma raonada el que es va proposar.
Tota aquesta valoració personal no pretén ser més
que una reflexió sobre el que som capaços de fer,
però recordant sempre, que tenim l’oportunitat de
rectificar si compartiu les meves opinions.
Salut i bona reflexió, que sempre és contraria a una
ràpida acció.

Martín Navarro

Secretari de Formació del Secretariat Permanent CGT Catalunya
Afiliat al Sindicat d’Administració Pública de Barcelona

A tota revolució, a tot motí, tumult o conflicte social
apareix sempre com a motor dissident la veu dels
“Goloss Truda”, literalment la Veu del Treball, nom que
agafem de l’organització anarcosindicalista aniquilada
als inicis de la Revolució Russa per la dictadura bolxevic,
a la que Volin fa referència al seu llibre La Revolució
Desconeguda.

organització obrera i llibertària. Hem de deixar que la
realitat vagi modelant la nostra praxi per a no deixarnos il·luminar pels que s’autoproclamen els purs de
l’anada. Que ja ho deia Emma Goldman: “En què
crec és quelcom més bé canviant abans que quelcom
irreversible. Allò definitiu és pels deus i els governs, no
per a la intel·ligència humana”.

La veu dels que treballen (entengui’s per extensió
de la classe social que depèn del treball per poder
viure) a diferència d’altres tipus de dissidències més
acomodades, sols tenir, a més, una càrrega ideològica
important, de classe subalterna, altres necessitats
de tipus més urgent: lluitar pel sustent tant a nivell
individual com col·lectiu. Potser per això aquest tipus
de lluites solen ser les més radicals a l’hora de fer taula
rassa en temps de revolta. Potser aquest anhel de
desconstruir de forma radical institucions i privilegis ha
provocat que aquestes experiències de rebel·lia hagin
estat com petites illes caribenyes a l’oceà de la Història.

En aquest sentit, no cal que cap anarquista amb o sense
càtedra ens recordi amb les seves encícliques que com
a llibertaris i anarcosindicalistes en cap cas hem de
donar suport a un procés d’alliberament dels pobles
(nacional, si es vol) doncs és una blasfèmia ideològica,
per saber que en aquests moments a Catalunya va de
la mà, la lluita d’una minoria política per mantenir els
seus privilegis com a classe hegemònica i la lluita d’una
gran part de la societat catalana que vol exercir el seu
dret a l’autodeterminació com a via per aconseguir la
independència de l’Estat espanyol. D’una banda hi ha
un excés en allò polític de tacticisme i electoralisme
que domina l’espai polític a tot el territori, de l’altra un
moviment popular organitzat del que en molts casos
forma part la nostra afiliació que lluita per la ruptura
de l’statu quo polític i econòmic del règim actual. En
aquest context la CGT no pot quedar al marge. Com a
classe obrera la nostra actuació en el terreny polític ve
definida per la nostra postura antipolítica, antipolítca
burgesa entengui’s. I no volem tornar a entrar en la
simplicitat analítica de que el nostre antipoliticisme
ens vacuna contra tota acció política. El partidisme
i l’electoralisme són dos elements que manipulen i
distorsionen la vertadera lluita política, que ha estat
al llarg de la Història la lluita dels pobles i de les seves
societats contra la injustícia social.

En la història d’aquest país (això que anomenen
Espanya) trobem dos problemes irresolubles des de
la seva constitució com a Estat: el problema territorial
i el problema que es deriva de la lluita de classes. La
idea d’Espanya en permanent conquesta del territori
ibèric, la idea de Nació indivisible i irreductible, és
tan arcaica i reaccionària que avui dia només pot ser
represa per la barbàrie feixista. L’Estat (“que no és la
nació, sinó una abstracció de la pàtria” segons deia
Bakunin) crea monstres ideològics com el patriotisme,
és a dir, la manipulació dels sentiments col·lectius
per una minoria política hegemònica que controla els
mecanismes polítics i econòmics d’una comunitat.
I aquí és on ens donem de de nassos amb el segon
problema, podríem dir que més generalitzat a partir de
l’aparició de la societat capitalista: el món del treball i
l’antagonisme de classe que comporta.
Si el nacionalisme pot considerar-se com un sentiment
natural (ídem Bakunin) d’emancipació contra la tirania
territorial que implica un Estat amb mentalitat colonial,
les lluites anticapitalistes d’emancipació social podrien
considerar-se lluites equivalents no antagòniques en
els seus objectius finals. És a dir, per no donar més
voltes a la qüestió i contextualitzar d’una vegada la
nostra realitat. Poden confluir les nostres lluites socials
i laborals anticapitalistes en essència amb la lluita
nacionalista/independentista que avui s’està donant a
Catalunya contra l’Estat espanyol? O el que és el mateix,
poden confluir les nostres lluites que ens defineixen com
a classe treballadora i anarcosindicalistes amb les que
tenen un contingut identitari interclassista, transversal,
degut als antagonismes de classe que es donen entre
els diferents subjectes socials protagonistes del
“procés”? En definitiva, la qüestió a plantejar-se és si
ens serveix el projecte independentista, que pretén la
creació d’una República Catalana, per solucionar els
nostres problemes com a classe treballadora en aquest
model de règim capitalista liberal.
Evidentment que no, no som tan ingènues. Ara
bé, aquestes lluites d’avui a Catalunya creiem que
poden obrir camins col·lectius per incentivar des
de baix la dissidència social, laboral i política al
nostre país. Per tant, depenent dels esdeveniments
i les circumstàncies, es pot des de la discrepància
concretar i activar mobilitzacions comuns, tant amb els
sindicats combatius com amb moviments populars de
resistència com són els CDR, sense complexes, sense
tantes pors a la pèrdua de la nostra autonomia com a

El “procés” com hem comentat, es caracteritza sobre
tot per ser un moviment social i polític complex i
transversal a nivell d’interessos de classe, per tant
no es pot analitzar globalment, ni per justificar el seu
refús ni la seva idoneïtat en qualsevol circumstància.
S’ha d’entrar al detall, les circumstàncies i el moment
que es dona, sobretot al carrer, les accions de rebel·lia
i protesta. Així, per exemple, en relació a la Vaga
General del 21 de febrer, estava clar que la CGT no
podia donar suport a una vaga “propagandística i
subvencionada”, doncs no posava en primera línia de
les seves reivindicacions davant l’opinió pública els
problemes de desigualtat laboral i social de Catalunya.
Evidentment el nostre missatge en aquest cas va ser
deixar clar que nosaltres estem per les anomenades
vagues laborals i polítiques basades en la solidaritat
de la classe treballadora, en el sentit antagònic que
ens enfronta contra el capital i l’Estat, i no per les
vagues mediàtiques i subvencionades, tot i compartir
amb aquesta convocatòria de vaga alguns continguts
antirepressius, però des de CGT era impossible donar-li
suport per la forma dirigent i manipuladora en que va
ser convocada.
No és senzill prendre una posició clara en aquestes
circumstàncies. I menys per una organització com la
CGT, un sindicat que lluita per la llibertat econòmica,
política i social de la classe treballadora, pel seu dret a
la subsistència, que alhora, hauria de ser el fonament
en què basar la lluita per la llibertat dels pobles. La CGT
no pot inhibir-se d’aquesta lluita però tampoc podem
quedar enredats en el joc del politiqueig electoralista
i manipulador al que se’ns pretén arrossegar cada cop
que es demana la nostra participació, el nostre suport
com a sindicat combatiu.
(Continuarà...)
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Treball de cures,
l’omissió que sosté la vida
Al llarg de la història i de la teoria econòmica i social, el treball
de cures ha estat el gran oblidat en el recompte de greuges i beneficis. El focus sempre s’ha posat en el treball assalariat o bé
en el treball submergit directament relacionat amb la producció
i el mercat i per tant a l’hora de veure com s’organitza el sistema
econòmic, el teixit privat i l’entramat administratiu i institucional, només s’ha comptat amb aquest tipus de treball. Per contra
del que acostumem a sentir no és cert que les dones no formessin part del treball assalariat i submergit, de fet des de fa segles
les dones treballem dins i fora de casa tant a les fàbriques, com
al camp, com a les mines, com en la venta ambulant, servei domèstic, la pesca, la infermeria... El que passava era que les dones
molt sovint ho feien sense contractes, o de manera temporal, o
submergida, en pitjors condicions etc. La qüestió és que en la
majoria dels casos les dones es concentraven en oficis o tasques
considerats treball adient o propi de dones, per la qual cosa encara era menys valorat i, per tant, més precaritzat quan no semi
esclau. Els exemples clàssics són el sector tèxtil i el treball domèstic. La qüestió de fons és que els treballs de dones han estat
considerats menys arriscats o pesats, complements salarials familiars menors, treballs amb menys categoria i àmbits naturalment femenins. No se’ns escapa, doncs, que el treball femení ha
estat i és menys valorat.
Això pel que fa al treball assalariat. Però històricament s’ha deixat aparcat i sense analitzar un treball que no s’ha considerat
productiu segurament perquè el seu rendiment per al sistema és
diferent però sobretot per la seva peculiar ‘externalització’ que el
fa a la vegada essencial per al sistema però subsidiari en quan a
valoració: el treball de cures. Entroncant amb aquesta percepció
del treball de les dones com a menys important, pel fet que el
realitzen dones, el treball de cures diari, que no es pot deixar de
realitzar perquè és el que ens sosté com a persones, és l’essencial
a nivell vital i emocional, no sols no està valorat socialment com
a treball si no que està en terme secundari. No és casual que sigui

"Cal que practiquem
això de posar la vida
al centre, o sigui,
preguntar-nos què és el
que ens sosté"

així, ja que el treball de cures el realitzen les dones per mandat
social, sota arguments diversos que van des del biologicisme a la
traça natural o l’instint. La paradoxa és que sense aquest manteniment i cura de la vida el sistema no funciona i que, a més, li
reporta una plusvàlua suculenta, ja que és un treball gratuït realitzat per ‘amor’, suposadament, i que cria, manté i posa a punt
la mà d’obra i ela soldats. Aquest treball només fou analitzat pels
grans teòrics quan parlaven de les serventes però no van analitzar el treball de cures de, per exemple, les seves parelles. Interessant.
Així que tenim dones que treballen a casa perquè se suposa que
són elles que ho han de fer, de manera gratuïta i constant, sense
festius ni valoració, i dones que treballen fora de casa en treballs
considerats per dones que són menys valorats i més precaris.
Penso que el nus de l’assumpte és visible: el treball assalariat
o no assalariat que realitzen les dones ha estat considerat i és
considerat menor, subsidiari, complementari, i per aquest motiu menys rendible, menys important etc. Al final el focus està
en que si els fan o són assignats a dones són menys importants,
perquè els importants són els que realitzen ells. Així ens trobem
amb paradoxes continuades com que el sector d’atenció a persones dependents és altament feminitzat i precari encara que totes
estiguem d’acord amb què és essencial. O que en el sector de neteja, altament feminitzat, les dones cobrin menys per fer treball
d’igual valor que els homes perquè així ho marquen les categories
laborals de conveni. O bé que cap mesura de conciliació funciona
ja que la conciliació no contempla l’anàlisi abans exposat.
Si aprofundim més, trobem que actualment estem en un context
de cadena global de les cures: les dones han d’escollir entre deixar de treballar o contractar a una altra persona, generalment
dona, que realitzi les tasques que ella no pot fer (i de les q ningú
més es responsabilitza), la dona a qui es contracta és generalment una dona racialitzada o migrada que sovint ha de deixar les
criatures i tasques de cura a una altra dona de la familia, i així
successivament. Les dones acabem assumint i copant el treball
de neteja, cuina, atenció dins i fora de casa, perquè som dones, a
canvi de vides precaritzades i zero valoració.
Així, l’anàlisi clàssic del treball assalariat i productiu es queda curt per a nosaltres i ens cal anar més enllà posant el focus
en tots els aspectes que a nivell laboral i econòmic perpetuen
aquesta situació: des de analitzar categories laborals i convenis
fins a qüestionar la conciliació com a tal afegint el factor del treball domèstic i de cures com a factor que condiciona el funcionament social. Però a més, cal que practiquem això de posar la vida
al centre, o sigui, preguntar-nos què és el que ens sosté i si li volem donar el valor, no em refereixo al monetari, que es mereix en
aquesta societat sense autoritarismes, ni masclismes, que volem
construir. És el sosteniment de la vida subsidiari o essencial? És
cosa de dones o de tots? Les cures volem que siguin vida de debò?
Mireia Redondo
Anarcofeminista

@vkk8m Infografia feta pel Comitè de Vaga Feminista de Vallcarca
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l'entrevista
amb els petits gestos, i alguns gestos, ho
permeten, com el fet de seguir formant
part de la CGT.

Anna Gabriel

Havies estat delegada sindical per CGT a
la UAB en els moments durs de les retallades del govern Mas, amb increments de
taxes pels estudiants, acomiadaments
de professorat, precarització, etc. La lluita de la secció ha provocat ser reprimits,
tant indirectament en forma d’acomiadaments selectius, com amb peticions penals dins del macroprocés conegut com
‘Som 27 i més’. Com has viscut aquests
anys i amb quins moments de la lluita
sindical et quedes?

Aquest mes d’abril parlem amb la nostra companya anna gabriel, exiliada
a suïssa des del febrer de 2018. Afiliada al sindicat d’activitats diverses de
sallent, l’Anna ha estat també delegada sindical per la CGT a la UAB durant
anys. El seu exili, motivat per l’onada repressiva de l’estat espanyol durant
el 2017 i 2018 no ha impedit que l’Anna continuï afiliada a la CGT ni tampoc,
que desisteixi del seu esperit rebel i solidari.
Parlem amb ella sobre l’exili, el sindicalisme i la repressió.

Bon dia Anna, primer de tot, no voldríem
començar l’entrevista sense preguntar-te
com estàs.
Estic bé. Tot i haver marxat de casa i haver
hagut de començar de zero, en poc temps
he aconseguit tenir una feina l’àmbit sindical, tenir les necessitats bàsiques cobertes,
i tenir un espai de militància, de relacions
i d’amistat que m’omple. De vegades dic
que el meu exili és com un exili de base, ja
que visc de forma molt similar a com vivia allà: treballant i militant. Igual que allà,
cada dia intento ser conscient dels privilegis que tinc en relació a molta d’altra gent,
i intento conèixer persones que fan de la
seva vida un gest permanent de coherència i lluita per un altre món possible.
Un any fora de casa, lluny dels teus... com
es viu aquest procés a nivell personal?
Jo crec que quan emprens el camí de l’exili ho fas convençuda. Jo hi havia pensat
molt, ho havia pogut compartir i tenia clar
que li donava un sentit polític i col•lectiu. No
marxava tenint en compte la meva circumstància, sinó que marxava per posar-me al
servei de la denúncia col·lectiva: ja feia setmanes que els Jordis eren a la presó i s’augurava que la repressió, lluny d’aturar-se,
seguiria. Recordo que ens despertàvem
cada dia amb els mitjans avançant sentències i l’extrema dreta seguia amb les seves
amenaces i la seva impunitat.
Una amiga que també va passar per l’exili
em deia que l’exili és com situació de normalitat excepcional: intentes construir-te

una vida plena i acostar-te a la persona
que eres. Però sempre hi ha un punt d’excepcionalitat i de raresa. Intentes no oblidar i no fer oblidar el motiu pel qual ets
aquí, i reiterar l’excepcionalitat de la situació. Però alhora, l’excepcionalitat esdevé
normal, perquè ja és quotidiana.
Hi ha molta literatura d’exili, jo no ho sabré
descriure millor del que ho han fet d’altres
persones. Però és obvi que en l’origen de
la decisió no hi ha la llibertat, sinó unes circumstàncies que et desborden.
Aquest és el punt en comú que tens amb
xilenes, argentines, kurdes o colombianes.
Ningú ha marxat de casa seva com qui
marxa a fer un Erasmus. I alhora, tothom
intenta preservar la decisió de marxar com
un exercici de llibertat que sigui embrió de
la llibertat col•lectiva que es vol construir.
En aquestes circumstàncies, suposem
que es fa difícil mantenir alguns vincles,
tant a nivell polític com personal...
És evident. Jo no puc militar on ho feia
abans, no faig torns a l’Ateneu Rocaus de
Sallent ni torns de barra a la Fumera, la
millor festa major dels Països Catalans,
per cert. No estic a les assemblees. No tinc
la família a prop, ni els amics de sempre.
Tota la meva realitat ha canviat. Sóc en un
país que no coneixia, en un context polític i
social diferent al d’allà. Visc en una llengua
que no és cap de les meves dues llengües
maternes. Per tant els vincles que vols i
pots mantenir han de superar kilòmetres
de distància i una impossibilitat física evident. No és senzill, és clar. Hi ha vincles

que perds, i d’altres que intentes mantenir,
però que més aviat, redefineixes.
Jo no veig a la meva mare cada dia, com
faria si visqués a Sallent. Tothom que vulgui veure’m ha d’agafar un avió, un cotxe, o
un tren. I fer hores de viatge. Les converses
sobre política, amb algunes persones amb
les que jo podia parlar de política quotidianament, es condensen en el cap de
setmana que em venen a veure. És quan
intentem encapsular tot el que hem deixat
de compartir en el darrer any... Veus i vius
des de la distància moments en els quals
tu formaries part del que succeeix. I sempre penses que si una companya et necessita, no hi podràs ser.
No em queixo. Sóc realista i no vull amagar
la duresa de determinats moments. Però
alhora, també vull transmetre que les
internacionalistes tenim una mena de
passaport que ens apropa a les militants
d’arreu, més enllà de fronteres i dificultats.
I que l’experiència, m’apropa molt més a
moltes d’altres persones que han passat
per aquí, malgrat la distància temporal i les
diferències històriques.
Perquè tu, has crescut en un entorn on la
memòria històrica obrera de les mines i
el tèxtil es difonia oralment i en primera
persona. Des dels records transmesos
d’un besavi cremant els diners a la plaça
de Sallent davant la imminència del comunisme llibertari, una àvia que et cantava ‘Hijo del Pueblo’ o la militància comunista de la teva mare. Era inevitable en
aquest context que acabessis organitzada en un sindicat anarcosindicalista o va

haver algun fet o procés que et va decidir
a fer el pas?
Suposo que no era inevitable, perquè si
totes les besnétes o netes de militants
de la CNT dels anys 30 militessin en l’anarcosindicalisme tindríem tota una altra
situació, veritat? Jo sempre dic que he tingut un privilegi de família, malgrat haver
passat també per moltes dificultats i patir
també les conseqüències de les trencadisses de les migracions econòmiques. Però
sí, he tingut una escola de valors a casa, de
sentiment de justícia profund, de lleialtat
de classe, de generositat obrera i de militància de base, discreta, però convençuda.
No vaig haver de fer, per tant, cap pas.
Només sentir que jo volia poder assemblar-me a tots ells i elles, els de casa. La
meva història és com la de tantíssima altra
gent d’aquest país.
Has hagut d’exiliar-te a un altre país degut a la repressió, però mantens la teva
organització sindical dins la CGT. Quina
ha estat la motivació per fer-ho?
La veritat és que ara sóc també militant
d’un altre sindicat, aquí, com ho sóc d’un
altre partit polític. Però segueixo sent afiliada a la CGT, a Endavant, a la CUP o a la
Barraqueta i a l’Ateneu Rocaus. Segueixo
sent subscriptora de la Directa i de Tigre
de Paper. No vull deixar de ser el que era.
I agraeixo que em permeteu que segueixi sent així. Agraeixo, moltíssim, que
sapiguem desbordar la repressió de l’estat

"

Les
treballadores
necessitem
espais propis
d'organització,
autònoms
i que no
necessitin
intermediaris
en clau
d'interlocució
o negociació

"

La feina a la secció de la CGT de la UAB va
ser una escola. Tot i estar sindicada des de
sempre, no havia trobat cap secció de la
CGT a les feines que havia tingut. Arribar
a la UAB i trobar-me la secció que existia
em va permetre treballar i implicar-me en
un àmbit en el que hi ha moltíssima feina
per fer. Vaig trobar-hi moltes companyes
i vaig poder formar part de comitès de
vaga i sumar-me a mobilitzacions en un
context brutal de retallades. Retinc molts
moments d’assemblees, de converses de
cigarreta abans d’entrar-hi i de vagues. I
també el moment en què arriba la denúncia a les companyes del cas 27 i més.
Hi ha litigis que s’apunten estratègics, que
tenen valor no només per les persones que
els pateixen, sinó que tens la sensació que
hi ha raó d’Estat. I des del primer moment
vaig tenir clar que el cas del 27 i més era estratègic: hi ha en joc el dret i la llibertat de
la comunitat universitària a manifestar-se,
a fer rodes de premsa o a organitzar-se per
denunciar unes retallades que posen en
perill que la classe treballadora hi pugui
accedir.
L’exili té costos, i un d’ells és no poder ser al
costat de totes les companyes, entre elles
l’Ermen Gassiot, un professor assenyalat i
represaliat únicament pel seu compromís
pels drets de treballadores i estudiants.
Com veus la CGT en aquests moments i,
de forma general, les perspectives dels
mètodes anarcosindicalistes com a alternativa al fracàs de la concertació sindical
per oferir respostes a l’empobriment
generalitzat de la nostra classe?
Sempre he cregut que les treballadores
necessitem espais propis d’organització,
autònoms i que no necessitin intermediaris en clau d’interlocució o negociació. Li
diuen concertació i no ho és, sinó que és
renúncia. Tanmateix, sense treballadores
conscients i organitzades, el nostre model
sindical troba aviat els seus límits. Així que
és moment de seguir insistint a peu de carrer, de fàbrica, de lloc de treball, a pobles
i barris, que cap dret dels aconseguits és
per sempre, i que no hi ha motiu per deixar
d’organitzar-nos i de lluitar.
Com valores que des d’entitats transversals en quant a classe s’intervingui en els
processos d’organització o decisió de les
treballadores? Ens referim per exemple a
les darreres eleccions sindicals del sector
públic.
Sí, n’he pogut discutir amb algunes companyes, i la veritat és que el primer que
em surt de dir és que, malgrat que qualsevol actor pot recolzar una o altra opció
sindical, em sembla injust que no es recolzi opcions sindicals que s’han distingit

clarament per la defensa dels drets de la
classe treballadora, que han estat actores
també en la denúncia de la vulneració de
pèrdua de drets civils i polítics. No crec que
estiguem en un moment de replegar-nos,
sinó tot el contrari, de treure el millor de
nosaltres mateixes per teixir xarxes fortes.
En aquest sentit, em sembla que per intervenir en el món sindical o sociolaboral
calen algunes prevencions importants i
una visió de molt més llarg abast: d’entrada, el respecte més absolut per l’autoorganització i l’autonomia de la classe treballadora i dels seus processos de debat, de
decisió i de lluita; i més concretament, un
coneixement de les seves reivindicacions i
necessitats. Però més enllà d’això, em sembla que cal tenir en compte la necessitat de
teixir aliances molt més àmplies, també
amb aquells sindicats que, malgrat no ser
independentistes, s’han mullat, i molt,
en la lluita per l’exercici concret del dret a
l’autodeterminació i en la lluita contra la
repressió.
La repressió està prenent un paper cada
cop més notori en els conflictes socials
i polítics a l’estat espanyol. El teu exili és
una prova, però també ho són les detencions, multes, etc. a activistes socials i
sindicals.
Com interpretes aquesta deriva? Què
penses que es podria fer des del sindicalisme?
Són moments, com n’hi ha hagut d’altres,
de cercar en la base dels valors del sindicalisme, i trobar-hi l’ajuda mútua, les caixes
de resistència i la solidaritat antirepressiva.
Nosaltres hem de ser allà on hi hagi gent
represaliada, i intentar que allà on siguem,
estenguem la necessitat de la lluita sindical. Ens distingeix la generositat, i no és
tant pensar si l’altre faria el mateix si em
passés a mi. Es tracta de fer el que creiem
que s’ajusta als valors que defensem. Malgrat que pugui ser difícil a vegades, hem de
mirar d’estar presents en totes les lluites
contra la repressió política, social i sindical.
Això sí, ser-hi reforçant alhora la lluita de la
classe treballadora, la seva organització i la
seva autonomia. Ser-hi, sense deixar de ser
nosaltres mateixes.
Ara fa un any i poc que estàs exiliada a
Suïssa. Suposo que les diferències entre
el món laboral i sindical d'allà i les d'aquí
seran enormes...
Enormes. La història del moviment obrer
suís i com configura el món de les relacions
en el treball, és força únic. Partim d’una
cultura tripartida, de diàleg i concertació,
producte de la força que té el capitalisme
suïs, que sovint s’imposa a les fórmules
clàssiques de lluita de la classe treballadora, que malgrat tot subsisteixen.
No hi ha salari mínim i el salari mig, que
ronda els 7000 francs, és especialment
irrellevant en un país amb fortíssimes
desigualtats. Som en un país molt industrialitzat, en sectors amb poca competència
mundial, amb un sector financer potentíssim i amb la ràtio de multinacionals per
habitant més alta del món. És evident que
les fórmules sindicals, en aquest context,
són absolutament diferents. No hi ha un
percentatge d’afiliació sindical especialment alt, però és més alt que a l’Estat espanyol.
El crisol cultural de les afiliades és d’una
riquesa molt extraordinària, i és habitual,
per exemple, fer assemblees en tres idi-
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omes simultàniament. Cal tenir en compte
que el percentatge de treballadores d’origen estranger és força més alt que a casa
nostra i desenes de milers venen cada dia
a treballar des dels països fronterers.
Hi ha un acord marc amb la UE, amb unes
mesures d’acompanyament, que han permès que la lliure circulació de persones
s’acompanyés d’unes mesures de protecció salarial que han estat claus perquè
augmenti el percentatge de treballadores
i treballadores que es troba sota una certa
protecció. Aquest acord marc actualment
es troba en discussió, amb fortes pressions per desmantellar aquestes mesures
d’acompanyament i la forma com es
resolgui, serà clau pel futur immediat de la
classe treballadora d’aquest país.
Com es viu la vaga general feminista des
de l’exili?
Ja em va passar l’any passat pel 8 de març,
i enguany; mentre jo em manifestava pels
carrers de Ginebra, mirava el mòbil per
veure si m’arribaven missatges de com
estava anant pels carrers de Barcelona o
València. I m’emociona. I llavors guardo
el mòbil i torno a immergir-me en la manifestació de Ginebra. Però l’emoció continua. I les ganes de ser amb les meves, augmenten exponencialment.
Tens prevista una data de tornada?
No hi ha data de restitució dels drets civils
i polítics a l’Estat espanyol. La denúncia de
les vulneracions, segueix tenint sentit. De
moment, per tant, no tinc data de tornada.
Per cert, t'arriba el Catalunya? Què en
penses de la revista? Critica’ns.
La revista em segueix arribant a casa, a
Sallent, i ma mare, quan ve, les porta. Em
sembla, si em permeteu, que ens falten
dones al consell de redacció i això ens hauria de fer pensar algunes coses importants.
Però a banda, em sembla que la perseverança en seguir publicant el Catalunya és
una de les millores herències que tenim.
No sempre ha estat fàcil i no se m’escapen
les tensions que sovint hi ha hagut al voltant de la publicació. Em sembla extraordinari, repeteixo, que segueixi sent una realitat, i convido a les afiliades que encara no
la rebin o la llegeixin, a que ho facin, i que
la difonguin.
Si et sembla, pots adreçar unes paraules
a les companyes i companys de la CGT de
Catalunya.
Us he de dir que tinc ganes de fer una carta a les afiliades de la CGT, perquè sovint
les penso, perquè tenia ganes de fer-vos
arribar que malgrat tinguem moltes companyes que no siguin independentistes
ni partidàries de lluites que van més enllà de la classe treballadora, crec que no
podem oblidar que la defensa del dret a
l’autodeterminació no pot ser viscut com
un atac als interessos de classe o de gènere. Per moltes, va estretament lligat, per
això el defensem. Però més enllà d’això, i
sobretot, penso en donar ànims i força a
totes i cadascuna de les que fan una forma
de vida de la seva militància als seus llocs
de treball i més enllà. A totes vosaltres, una
abraçada infinita!
Equip de Comunicació CGT Catalunya
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Acceptarem el “Tú calla”?
Revertim la repressió
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Altsasu o com desmuntar
el relat de l’odi

De la repressió, darrerament, se’n parla molt.
En sentim xerrar a la ràdio, en llegim pàgines als
diaris i hi ha algunes imatges que es repeteixen
un cop i un altre a algunes televisions. Fins i
tot, alguns dels que parlen de repressió són els
mateixos que fa uns anys alçaven les porres i
dictaven denúncies. Ahir i, encara, avui.

familiars va viatjar a Brussel·les per aprofundir la
divulgació internacional del cas i buscar suports
entre partits i entitats de drets humans. Leoz,
explica que, més enllà del calendari i els ritmes que
marquin els tribunals, “és important la nostra veu
s’escolti a Europa, ja que entenem és una qüestió
radical de defensa de drets i llibertats”.

D’entrada, pot semblar positiu que se’n parli
tant de la repressió. Fa uns anys, quan anàvem a
determinats llocs i explicàvem el que ens passava
a determinats col·lectius i moviments socials
era inevitable veure moltes cares de sorpresa i
incredibilitat. A una part de qui ens escoltava els
semblàvem extraterrestres explicant històries
fantàstiques de detencions, multes, agressions,
empresonaments… D’altres simplement no ens
escoltaven, ens ignoraven o ens assenyalaven
com a marginals. Ara la repressió ocupa columnes
d’opinió, titulars i converses de sobretaula.

Altsasu jugava a casa, amb la implicació
de 300 persones voluntàries encarregades
d’autogestionar tota mena d’aspectes relatius a la
mobilització

En part hem avançat. Però aquest avenç
aparent pot ser també una arma de doble fil. La
repressió mai és innocent ni atzarosa. Respon
a planificacions meditades de gent que té
molt poder: tot un Estat al darrere. Crec que és
important que no deixem de tenir present aquest
enunciat i que ens porta a ser conscients que
moltes coses que ens passen no son fruit de la
casualitat, quan parlem de temes repressius.

Aquest cap de setmana, Altsasu jugava a casa,
amb la implicació de 300 persones voluntàries
encarregades d’autogestionar tota mena d’aspectes
relatius a la mobilització: el recorregut, punts
d’informació, control del trànsit, aparcament,
acompanyament de persones amb mobilitat
reduïda o interpretació de l’acte amb llenguatge de
signes.

D’exemples en podem tenir molts. Moltes i molts
de nosaltres tenim clar que l’aprovació de la Llei
Mordassa i de la darrera reforma del Codi Penal
tenien com a objectiu incrementar les mesures
de control social i els mecanismes punitius. En
aquest sentit, l’ambigüitat en el redactat de
diverses parts de la Llei Mordassa busca reforçar
de forma premeditada l’arbitrarietat de qui
penalitza determinades conductes, dificultar la
nostra defensa i enfortir el sentiment d’impunitat
de qui ens l’aplica. Davant les imprecisions de la
norma i de l’arbitrarietat de qui l’aplica, ens hem
de sentir indefensos.
El bombardeig de mesures repressives de tot
tipus busca, en si mateix, també el control social.
Bateries de multes per utilitzar l’espai públic,
denúncies per obrir la boca a les xarxes socials,
més multes per fer fotografies, judicis penals
per cada vegades més coses, empresonaments
abans i després de sentències que sovint semblen
tretes de novel·les de ciència ficció. De casos ens
en venen molts a la memòria, tants que quasi
semblen un bombardeig. Sabem que l’Estat
busca sotmetre’ns a un autèntic estat de shock,
per reiteració i superant les nostres pròpies
expectatives d’allò que podia passar. Com deia,
no cal posar exemples, en tenim molts.
A banda del shock, què persegueix la repressió
amb tot això? Ens interessa identificar-ho per
decidir com li fem front. Una és estendre la por.
Sabem, i l’Estat molt millor que nosaltres, que
la por és la més forta de les cadenes i una arma
de destrucció massiva contra la nostra voluntat
de ser lliures. Una altra és aïllar qui pateix la
repressió, o és susceptible de patir-la, de la resta
de la societat, de la gent “normal”. Això fa molts
anys que passa. Fa temps algú em deia que
mentre la Policia la torturava en una comissaria

En dies com ahir, la tasca de difusió i extensió
que la plataforma ha anat fent es visibilitza amb
enormes mostres de suport públic. No és el primer
cop, recentment s’han produït altres mobilitzacions
massives a Pamplona, l’abril i el juny de 2018.
Aquesta última, amb l’assistència de 80.000
persones, la més gran feta mai a Navarra.

del Madrid dels anys 1970’s, sentia com a fora
la “gent normal” celebrava el Cap d’any. A nivell
menys dramàtic ho veiem cada dia en molts
altres exemples. I encara una tercera és provocar
l’esgotament en qui pateix la repressió a fi de
generar la seva desmobilització com a lluitadora.
Crec, però, que hi ha més finalitats darrera aquest
embat repressiu. Qui reprimeix ho fa perquè te el
poder: l’Estat. I en fer-ho, imposa els paràmetres
sobre els que s’analitza la realitat i, encara més
greu, es defineix què es pot permetre i què no. És
una obvietat que qui pot imposar com veiem el
món, te sota control la nostra capacitat d’actuar. En
aquest sentit, quan es persegueix una acció com a
possibles injúries a la Corona, qui ho fa, imposa el
fet que no ens podem “cagar” en el monarca, etc.
I en la mesura en que ens situa davant un jutge,
ens obliga a discutir si la conducta A o l’acció B és
o no una injúria al Rei. Però no podem discutir de
si és vàlid parlar d’injúries. La llei ja ha decidit que
hi ha un seguit de coses, en relació al Rei, que són
un delicte.
El mateix passa en tantes altres situacions:
quan es persegueix organitzar un referèndum, o
l’okupació d’un edifici en desús, o intentar frenar
una agressió policial, etc. Quan tot això entra en
un procés judicial, l’escletxa de resposta que ens
deixa el sistema és negar allò que hem fet (per
exemple, ocupar un edifici) o argumentar que
l’acció feta no encaixa dins el tipus penal que ens
intenten imposar (que en realitat era una tancada
i no una ocupació). Quan tot això passa, el debat
públic ja l’ha guanyat l’Estat que, a més, es pot
permetre el luxe de ser clement i no condemnarnos o fer-ho de manera limitada, perquè ja ens
ha portat allà on volia. I així, passa a passa, anem
perdent espais: pintar una paret és una violència
inadmissible, alçar barreres d’un peatge un acte
de terrorisme i interpel·lar a un policia perquè no
apallissi a algú un atemptat a l’autoritat.
Arribats a aquest punt, potser cal repensar com
fem front a aquest tsunami repressiu que any rere
any sembla que guanya intensitat. Una opció és

dedicar molts esforços a preparar els judicis. Bons
advocats, temps de preparació, arguments, etc.
Fent-ho entrem en una roda el perímetre de la qual
el defineix el propi Estat que és qui, alhora, la fa
girar. És a dir, ens obliga a parlar el llenguatge que
ha triat i a reconèixer el resultat que el propi Estat,
sota la forma de sentència, acabarà imposantnos. Pel camí, però, podem haver perdut la nostra
acció col·lectiva que ens va portar a judici.
Una altra possibilitat és seguir sent com som.
Seguir tallant carrers, alçant barreres, enfrontant
els abusos policials i el feixisme, consolidant
ocupacions…. En definitiva, desobeint activament
la pròpia repressió. No som il·lusos i sabem que
la primera reacció de l’Estat serà multiplicar les
multes, denúncies, judicis i condemnes. Però
si davant d’això nosaltres hi oposem la nostra
lluita, la nostra acció col·lectiva, en definitiva,
la nostra política, contraposarem la nostra visió
de la realitat a la de l’Estat. Allà on la repressió
assenyali la desobediència de qui impedeix un
desnonament, nosaltres estarem mostrant la
solidaritat davant l’especulació de la SAREB. On
parlin de l’apologia del terrorisme de qui canta,
nosaltres estarem destapant ben clarament la
inhumanitat del sistema econòmic i polític. I així
successivament.
Som moltes i molts. I la repressió la podem
desbordar seguint sent com som. Mantenint els
nostres plantejaments i les nostres activitats.
Sent desobedients més en les accions i en els
exemples que per les proclames. Perquè molt
provablement, aquelles accions que realment són
útils als nostres interessos són les que la repressió
cerca penalitzar. I la millor manera de créixer és
evidenciant la utilitat d’allò que fem, que no són
simples proclames al vent.

Ermengol Gassiot
Secretari General de la CGT de Catalunya

A principis de març l’Audiència Nacional espanyola
va desestimar el primer recurs interposat per les
defenses del cas d’Altsasu i va ratificar les penes
de fins a tretze anys de presó per a les joves
encausades. Lluny de resignar-se, el moviment
solidari va respondre amb una mobilització
massiva, ahir diumenge 24 de març, que continuarà
projectant la causa més enllà dels tribunals.
condemnades per l’Audiència Nacional espanyola. I
ho va fer de manera massiva, amb una mobilització
històrica que va arribar a concentrar unes 60.000
persones pels carrers de la població navarresa, o el
que és el mateix, el seu cens multiplicat per vuit.
La manifestació era la resposta a la Sala
d’Apel·lacions de l’Audiència Nacional, que el
passat 7 de març va ratificar la sentència relativa als
incidents que van tenir lloc en un bar de la població
entre les joves i dues agents de la Guàrdia Civil fora
de servei. Per a aquells fets de l’octubre de 2016,
la decisió del tribunal confirma les condemnes
d’entre dos i tretze anys a totes les encausades
per atemptat contra l’autoritat, lesions i desordres
públics, mentre que per a una d’elles redueix la
pena de nou a sis anys (li imputen dos delictes de
lesions en comptes de tres).
Tot i que l’Audiència Nacional ha acabat
desestimant l’acusació de “terrorisme”, ha utilitzat
un agreujant de discriminació ideològica que ha
estat molt criticat per les defenses, els familiars
de les encausades i la plataforma de suport
Altsasukoak Aske. “És preocupant l’ús que es fa de
l’agreujant d’odi, és una norma que s’hauria de fer
servir per protegir col·lectius vulnerables, i creiem
que la Guàrdia Civil no ho és”, reflexiona Edurne
Goikoetxea, mare d’Ainara Urkijo.

Altsasu no defalleix i va tornar a exigir amb força la
llibertat de les vuit joves del poble condemnades
per l’Audiència Nacional espanyola. I ho va fer
amb una mobilització històrica que va arribar
a concentrar unes 60.000 persones, el seu cens
multiplicat per vuit
A efectes pràctics, les familiars de les encausades
apunten que aquesta interpretació apuntala la
presó preventiva i no té altra funció que allargar les
penes. “Crec que la gent ha percebut la injustícia que
estem patint i empatitza totalment amb nosaltres.
Demà li pot tocar a qualsevol, el precedent que està
fixant aquest cas pot ser perillós per a milers de
persones”, hi afegeix Goikoetxea per contextualitzar
la situació.
Un cop desestimat aquest recurs, “el recorregut
jurídic del cas passaria per reclamar al Tribunal
Suprem i el Tribunal Constitucional, que podria
suposar dos anys de feina”, explica Aritz Leoz,
portaveu de la plataforma de suport Altsasukoak
Aske. Aquests recursos són l’avantsala del Tribunal
Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg,
un procés que globalment es podria allargar
durant vuit o nou anys. El problema és que, en
casos d’aquesta naturalesa, el tribunal especial pot
dictaminar que s’han vulnerat drets de les acusades
quan aquestes ja han complert pràcticament tota la
condemna. El grup de familiars ha denunciat al llarg
d’aquests últims mesos algunes irregularitats que
envolten el cas, com ara la no acceptació d’un vídeo
que qüestiona el relat de la fiscalia i el fet que, dels
set jutges que han participat en aquest cas, quatre
han estat condecorats per la Guàrdia Civil.
Per donar una nova embranzida a la campanya
pública, la setmana passada una representació de

L’organització també va habilitar el frontó per
dormir, però al final s’hi va quedar menys gent de
l’esperada perquè moltes veïnes es van coordinar
per acollir persones a les seves mateixes cases. A
primera hora del matí de diumenge, a uns quants
metres del frontó, la societat gastronòmica
Kukuerreka oferia un esmorzar popular a més de
200 persones. Es tracta només de dos exemples que
mostren com Altsasu –població de 7.500 habitants–
es va bolcar per tal que l’esdeveniment fos un èxit.
D’altra banda, la plataforma també va explicar
que s’havien organitzat més de 60 convocatòries
d’autobusos procedents sobretot dels Països
Catalans, Madrid, Astúries i molts indrets del País
Basc. Ahir al migdia la presència de catalanes es va
fer notar al poble, amb gran quantitat de pancartes
crítiques amb la justícia espanyola.
Al migdia, quan molts vehicles encara intentaven
accedir al poble, va arrencar la capçalera de la
manifestació amb el lema “Això no és justícia”,
que va desbordar els carrers d’Altsasu amb més
de 60.000 persones, segons els càlculs que va fer
l’organització a partir de set punts de recompte.
Per concloure l’acte posterior a la manifestació,
es va llegir una carta de les joves des de la presó
de Zaballa (Àlava) en què agraïen el suport rebut.
Tres d’ells –Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda i
Oihan Arnanz– compleixen avui 862 dies a la presó.
Des de l’escenari, els familiars i el grup de suport
van remarcar que no es cansaran de denunciar
la vulneració de drets, la manca de garanties
processals i la connivència mediàtica que, en
moments clau, s’ha utilitzat per criminalitzar el
poble. Durant els últims dos anys, han portat les
seves reivindicacions ben lluny i ahir, sense sortir de
casa, van poder recollir alguns fruits de la solidaritat
que han anat sembrant.
Carles Masià
Article publicat a La Directa
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La xarxa de l'extrema dreta
catalana gravita cap a Vox
Analitzem quins són els principals actors de la ultradreta catalana i com s'han mogut arran del
boom del procés independentista i, sobretot, l'eclosió de Vox a les eleccions andaluses.
La ultradreta ha viscut als marges polítics de
Catalunya des de la Transició. Exceptuant els 64
regidors que va obtenir la xenòfoba Plataforma
per Catalunya (PxC) a les eleccions municipals
de 2011, tot i que el 2015 quedessin reduïts a 8.
Arribats al 2019, la dinàmica d’auge internacional
d’aquest espai polític, la manera com
l’espanyolisme ha encarat el ‘boom’ del procés
independentista català i la irrupció amb força de
Vox a les eleccions andaluses han fet saltar les
alarmes.

L’extrema dreta ha vist en la fórmula que capitaneja
Santiago Abascal una via per penetrar amb força a
nivell institucional en les diferents administracions.
També a Catalunya es pot constatar com bona part
de l’extrema dreta veu amb bons ulls una iniciativa
que gaudeix d’un gran aparador com a acusació
popular al judici que se celebra al Tribunal Suprem
contra els presos polítics independentistes. Tant
és així que l’advocat Javier Ortega Smith ha arribat
a sonar com a candidat a l’alcaldia de la ciutat de
Barcelona tot i ser madrileny.

Al costat d’ell, una de les principals cares del
partit a Catalunya és el vicepresident de la
formació, Jorge Buxadé. També hi destaca el
portaveu del Comitè Executiu Nacional Ignacio
Garriga i d’altres lideratges territorials com
Alberto Terradas (Girona), Manoli Roldán (Lleida),
Lola Martín (Barcelona), Isabel Lázaro (Tarragona)
o el membre dels ultres Supporters Gavà Santiago
Contreras.

Magnetisme
D’aquest viratge de l’extrema dreta cap a Vox destaca,
especialment, el fet que PxC hagi optat per dissoldre’s
per tal de facilitar que els seus dirigents s’integrin a nivell
individual en Vox. Així, davant de Vox a Catalunya passarà
a haver-hi cares com la de la regidora mataronina Mònica
Lora, darrera secretària general de l’organització; August
Armengol, darrer president; o els regidors de Salt Sergi
Fabri i Sergio Concepción —que el 2013 es va fotografiar
amb Nikolaos Michaloliakos, líder del partit d’extrema
dreta grec Alba Daurada, acusat d’organització criminal—.
Una altra de les persones que farà el pas és l’exregidor
de PxC a Olot Ignaci Mulleras, qui en un passat havia
estat membre de les organitzacions de caràcter neonazi
CEDADE i Democracia Nacional.
Finalment, també ha anunciat el seu suport a Vox el
darrer secretari d’organització de PxC, Jordi de la Fuente.
De la Fuente havia estat militant de la formació neonazi
Movimiento Social Republicano (MSR) que liderava Joan
Antoni Llopart, en l’actualitat al capdavant de l’Editorial
Fides, que edita la revista Nihil Obstat, de referència per
a l’extrema dreta espanyola. Aquesta militància anterior
en una formació antisemita plantejaria una contradicció
amb l’actual suport a Vox, partidari de l’Estat d’Israel. El
pragmatisme, però, s’hauria acabat imposant. De De la

Fuente destaca també la seva activa participació en els
Grups de Defensa i Resistència (GDR), coneguts per la seva
tasca d’arrencallaços en distints pobles catalans, amb
freqüents actuacions nocturnes. Així, va aparèixer, amb la
cara tapada, en una portada que el diari ABC dedicava als
escamots i on apareixia com a protagonista el mataroní
José Casado, un dels líders del GDR Segadors del Maresme
(al costat de Gabriel Romero, conegut com a Señor Lobo).
Casado feia temps que s’havia ubicat a l’òrbita de PxC amb
una especial afinitat amb De la Fuente.
Rellevant és també la militància a Vox d’algunes persones
que han estat liderant altres escamots arrencallaços.
Així, han anunciat la seva adscripció al partit persones
com Jaime Vizern, un dels impulsors d’aquests grups al
Bages, exmembre d’Hermanos Cruzados i creador de
DUE (Democracia y Unidad Española). També Raúl Macià,
ultra de Balsareny (Bages) que va estar molt actiu fins que
va haver d’entrar a presó per una condemna per tràfic de
drogues, encara que el món de l’extrema dreta el considera
un ”pres polític”.
Tant Macià com Vizern han mantingut durant els mesos de
màxim auge del procés independentista una bona relació
amb qui era el líder de la formació neonazi Democracia
Nacional, Albert Bruguera. Finalment, però, aquest darrer
seria expulsat de la formació que ha capitanejat l’extrema
dreta catalana més tronada.
Plus Ultra
Hereva dels partits neonazis CEDADE i Juntas Espanyolas,
la formació creada el 1995, Democracia Nacional, ha estat
una de les encarregades d’encapçalar la resposta violenta
contra l’independentisme durant els darrers dos anys. Dos
dels seus membres més actius i que han estat al capdavant
de la formació a Catalunya, Albert Bruguera i Ramón
Corpas, han deixat la formació que, no obstant això, manté
com a referent Juan de Haro, líder de les joventuts del
partit a nivell nacional i que el dia 12 d’octubre de 2018 va
ser detingut a Ripollet (Vallès Occidental) —conjuntament
amb Noel Caravaca Barnés— per un atac amb arma
blanca, segons va publicar La Directa.
També se’n destaquen figures com Antonio Castellón
i Alba Sánchez, que darrerament ha fitxat per Tribuna
España, el mitjà xenòfob i ultraespanyolista que lidera
l’exfalangista Josele Sánchez, expert en la difusió de fake
news. Al seu torn, Castellón va ser un dels detinguts per
l’atac al Casal Popular Tres Voltes Rebel de Nou Barris
l’any passat, presumpte responsable d’una agressió en
un bar de Vallirana (Baix Llobregat) o un dels impulsors
de la campanya contra la mesquita del carrer Japó de
Barcelona. Tant Castellón com Sánchez tenen diverses
fotografies amb Fernando Quintilla, que fou combatent
de la División Azul al costat de l’exèrcit alemany durant la
Segona Guerra Mundial.
Els ultres de Democracia Nacional, que es miren amb
certa distància els moviments de Vox —a excepció de
Montserrat Montanuy, líder del partit a Tortosa que
ha fet el salt—, són habituals al local de l’Hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios a Sant Andreu de
Palomar (Barcelona). Amb l’organització, hi mantenen
una bona relació des del mandat de Jesús Cañadas, que
ara encapçala l’organització Legión Urbana. Aquests
dos grups, conjuntament amb Somatemps —entitat
que sota el pretext del revisionisme històric ha exercit de
paraigua de moltes organitzacions ultradretanes contra
l’independentisme— conformen l’organització Por
España Me Atrevo, que ha actuat fent tasques de seguretat
en diferents actes de l’anticatalanisme o en les desfilades
que fan els antics legionaris per Setmana Santa a Palafolls
(Maresme).
Altres habituals d’aquestes processons i del local dels
Legionarios són els motards de Rebels Hispania. Un dels
seus líders, Jordi Roca (de Terrassa) és també molt proper
a Antonio Castellón.
En una línia més activista que no institucional, darrerament
ha agafat rellevància pública Recuperemos España Frente Nacional Identitario (RE-FNI). El partit que lidera
José Antonio Pérez Molina fa servir el Wolfsangel —símbol
utilitzats per les SS hitlerianes— com a emblema tal com
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fan també els ultranacionalistes ucraïnesos de Svoboda,
que RE-FNI agafa com a referents. Entre les persones afins
a aquesta formació hi ha també Manuel Murillo, que va
ser detingut quan es va descobrir que planejava atemptar
contra el president del Govern espanyol Pedro Sánchez
fent de franctirador.
Arrencallaços
Com ha quedat palès, els GDR han aplegat persones de
diferents sectors de l’espanyolisme, amb una presència
destacada de l’extrema dreta. Més enllà de les persones
vinculades a Vox, DN o l’antiga PxC, cal destacar d’altres
perfils ultres. És el cas, per exemple, de Santiago Pulido,
líder del Grup d’Acció i Resistència de Ciutadans d’Espanya,
que ha partit peres amb Segadors del Maresme que, al
seu torn, s’han desmarcat dels GDR creant els Cossos de
Brigades de Neteja (CBL en les seves sigles en castellà).
Al Masnou (Maresme) també s’ha vist participant en
campanyes d’arrencallaços Sergio Morales, cantant del
grup de música RAC (Rock Anticomunista) Jolly Rogers.
Aquesta banda ha servit per aglutinar part del moviment
skinhead i està compost per altres coneguts neonazis
com Sergio Marsellach —ex membre de PxC a Sant Boi de
Llobregat i membre del grup de Facebook El Baix Llobregat
se queda en Tabarnia— o el baixista Dídac González Llobet.
González és una de les cares visibles del grup sabadellenc
Último Bastión, implicat en múltiples atacs i agressions a
antifeixistes.
Front intel·lectual
Gensmenyspreableéselpesquehatingutunaorganització
com Somatemps en l’organització de l’extrema dreta
catalana actuant com a paraigua d’un espectre ampli
d’influència sobre organitzacions que van des de DN a Vox
arribant, fins i tot, a la dreta espanyolista. Així, per exemple,
un dels seus fundadors —ara fora de l’organització— és
Josep Ramon Bosch i Codina, actual president de Societat
Civil Catalana, de la Fundació Joan Boscà i una de les
persones de confiança de Manuel Valls a Barcelona. Bosch
va ser descobert com a gestor d’un perfil de Youtube on
penjava vídeos de propaganda nacionalsocialista.
En l’actualitat, el president de la formació és l’ultracatòlic
Javier Barraycoa. Aquest professor de la universitat Abat
Oliba-CEU manté bones relacions amb dirigents del PP
i Ciutadans i havia estat, en un passat, secretari del partit
Comunió Tradicionalista Carlista a Catalunya i fundador
de Societat Civil Catalana. A més, participa en diversos
actes filofranquistes, com ara l’homenatge a l’entrada de
les tropes de Franco a Barcelona l’any 1939, que va tenir
lloc el 26 de gener de 2019 a l’església de Santa Agnès de la
capital catalana. Tot i no estar relacionat amb Somatemps,
un altre ultracatòlic que ha tingut un pes rellevant en
l’anticatalanisme i que comparteix el gust pel carlisme
amb Barraycoa és Jaume Vives Vives, que s’ha fet conegut
pel seu paper a la Plataforma por Tabarnia.
La peça més rellevant en l’àmbit intel·lectual de
l’extrema dreta catalana actual és l’anterior president de
Somatemps Josep Alsina Calvés. Habitual de la publicació
de Llopart Nihil Obstat, va deixar la presidència de l’entitat
per passar a encapçalar la redacció de la que vol ser la nova
publicació de referència de la ultradreta espanyola, La
Emboscadura. En el primer número d’aquesta publicació
es dona espai a Vox, però també a alguns referents de la
Nouvel Droite com ara Alain de Benoist o l’euroasianista i
nacionalboltxevic Alexander Dugin. Alsina va ser un dels
polítics que va intervenir el darrer 12 d’octubre des de
l’escenari de plaça Catalunya al costat de representants
de Societat Civil Catalana o de Josep Bou, actual candidat
del PP a l’alcaldia de Barcelona. A la capçalera de la
manifestació s’hi va veure Inés Arrimadas, de Ciutadans, o
Xavier García Albiol, del PP.
Tot plegat, un cúmul en constant mutació i moviment
que, per ara, sembla que, majoritàriament, aposta pel
pragmatisme i la convergència amb Vox.
Juan Carlos Lagunas
Article publicat a El Temps

20

A

Cataluny

Les nostres veus Llibertàries i feministes

Dones llibertàries
La necessitat de treballar
plegades com a grups de dones

Pilar Frey, Pilar Bonaga, Rosalia Molina
Dones Llibertàries

TOT ESTÀ PER FER
I TOT ÉS POSSIBLE
SENSE LES DONES
NO HI HA REVOLUCIÓ

Homenatge a les dones que ens van precedir
Al caliu de la convocatòria de la Vaga feminista del 8 de març de 2019,
Dia de la dona treballadora, m’endinso, més i més,
en la recerca de les avantpassades per consolidar
la convicció i l’orgull de pertànyer a la classe obrera,
treballadora i la seva lluita per la supervivència.

Alcedo i Boinàs són dos llogarets del Concejo de Belmonte de Miranda, al bell mig
d’Astúries, als quals s’accedeix des del sud pel port de Somiedo. D’ells prové l’origen
familiar.
L’Elvira, la seva mare Celina (Celestina) i el seu avi José Álvarez Ceipo eren naturals
d’Alcedo i l’àvia Francisca Fernández Fernández, de Boinàs.
Quan la Celestina, amb vint-i-set anys, va donar a llum l’Elvira, el 18 d’abril de
1871, el José i la Francisca eren difunts.

En primer lloc, volem transmetre la necessitat que
tenim les dones, a banda de militants a qualsevol
organització sindical, de tenir espais propis per
poder treballar i debatre plegades sobre temes i
aspectes concrets de la lluita feminista.

L’economia rural era de subsistència; treballaven al camp, portaven el bestiar a les
“brañas” (espais de pastura) i les dones, a més a més, s’ocupaven de les feines pròpies
del seu sexe (segons els documents de l’època).

Per aquest motiu, volem fer una revisió a la nostra història propera, de les dones anarquistes,
començant per les nostres pioneres: “Mujeres Libres”, organització de dones de caire feminista.

Celina havia mort el 7 d’octubre de 1891 quan l’Elvira va donar a llum a Manuel, el
1904, a l’Hospital Maternal del carrer Mesón de Paredes del barri de Lavapiés, de
Madrid. I a José, el meu pare, el 6 de desembre de 1913, a Alcedo.
En esclatar el cop d’estat contra el Govern de la República, l’Elvira vivia a Madrid
i tant el Manuel com el José treballaven a la Companyia internacional de vagons llits
i grans expressos europeus. El sotsdirector d’aquesta companyia era de Belmonte i va
donar feina a moltes persones del poble.

Ja llavors Mujeres Libres ens van mostrar el camí,
les dones anarquistes, malgrat estar inserides en
les seves organitzacions sindicals i col·lectius, sentien que alguna cosa els mancava; eren conscients
que les estructures organitzatives no les tractaven
amb plena integració i igualtat, i que era essencial
una organització dedicada a l’emancipació de les
dones.
grups de Dones/Mujeres Libertarias en diverses
ciutats de l’estat espanyol: Zaragoza, Barcelona,
Madrid, València i Granada, per poder conscienciar les companyes i companys i avançar en la lluita feminista.

lluita feminista dins la mateixa CNT, i la força i
l'empoderament que vam aconseguir plegades.
Aquests grups de dones vam ser l'embrió de les
actuals Secretaries de la Dona establertes de
manera orgànica en els acords de CGT.

Aquestes coordinacions, feina compartida, debats, organització i lluita conjunta entre dones
de diferents poblacions i sindicats de CGT ha fet
que es creïn vincles de comunicació, solidaritat,
sororitat i suport mutu.

A Barcelona, vam anar treballant en diferents
etapes, amb més o menys intensitat, com a
grup de Dones Llibertàries, en col•laboració o
autònomament amb les Secretaries de Gènere
de CGT. Arrel de l’organització i feina conjunta
de la Vaga General Feminista 8M del 2018, que
ens vam reactivar com a grup de Dones i vam
acordar que tot aquest vincle i lluita plegades,
aquesta força i energia havia de tenir continuïtat.

Ens definim com a Dones Llibertàries i feministes
de CGT, amb entitat i autonomia pròpia per poder prendre les nostres decisions i acords.

Els seus paràmetres eren: “No luchamos contra
los hombres, no pretendemos sustituir el dominio
masculino por el femenino. Es necesario trabajar y
luchar juntos, sino nunca tendremos la revolución
social. Pero necesitamos nuestra propia organización para luchar por nosotras mismas”.

Ens vam constituir a Barcelona amb uns estatuts
propis, legalitzades des de l’any 1985, actualitzant-los en etapes posteriors: l’any 1992 i el 2000.
Des de diferents grups, es van editar fulletons sobre sexualitat, anticoncepció, educació no sexista... que després es distribuïen a tots els territoris.
Valorem la importància que va tenir la coordinació
dels diferents grups de Dones que funcionàvem a
Espanya i l’edició de la revista "Mujeres Libertarias" on tots els grups aportàvem articles i que es
distribuïa arreu. Treballàvem conjuntament en
campanyes i lluites amb l’iniciat moviment feminista: Lluites per la despenalització i legalització de
l'avortament, Llei del divorci, per una sexualitat
lliure, etc.

Fent un recordatori actual, l’any 1985, a CNT, vam
començar a funcionar i constituir-nos diferents

El funcionament d'aquests grups va ser molt important per començar a treballar a l'àmbit i la

El seu exemple té molt a ensenyar-nos sobre la
conscienciació de que parlem, l’organització
col•lectiva, la relació entre les persones i les comunitats i sobre el significat de la diferència en la
societat actual.

			(primera part)

Deuria tenir uns 65 anys quan li van fer l’única fotografia que conservo de l’àvia
Elvira. La seva figura senzilla amaga la vitalitat i la força d’una dona que va afrontar
la soledat d’un destí amarg. Vestit negre amb plecs recollits a la cintura, el cap dreçat
i adornat per un petit monyo que recull els cabells a l’alçada de la coroneta. El seu
rostre expressa serenor i saviesa. Una boca ferma, pròpia del caràcter reservat i misteriós
que l’envolta, s’adorna d’uns llavis carnosos i afilats fins la galta que s’obren a un
dissimulat somriure. Un sec profund, fruit de l’ansietat d’una vida difícil, separen els
ulls tristos i inquiets emmarcats per petites celles que cauen sobre les parpelles cansades.

En el món actual, on estem plantejant i reivindicant el paper de les dones a la societat, on cada
vegada és fa més evident que sense les dones no
hi ha revolució, on treballem per empoderar-nos,
i amb un 8M de lluita que per segon any consecutiu hem pogut viure; sembla però, que continua
havent un qüestionament de la necessitat de treballar com a grups de dones.

Recordem que van arribar a tenir més de 20.000
afiliades. Desitjaven crear espais col•lectius, i per
això van crear la Revista “Mujeres Libres”, on als
seus continguts es podia apreciar la seva doble
lluita: de classe i de gènere.

L’ELVIRA

Aquest relat sorgeix dels vestigis de la vida de la meva àvia paterna, l’Elvira, i de
les avantpassades. A partir de les històries familiars contades o esgarrapades, d’aquí
i allà, i de les recerques a arxius documentals i orals aniré traient el fil de l’entrellat.

Encetem aquest número agraint al Catalunya que a partir d’ara se’ns reservi un espai propi mensual
per Dones Llibertàries des de on podrem fer difusió i comunicació feminista i on les dones podrem
expressar ,plantejar i treballar temes per a aconseguir un veritable canvi social, lliure i feminista.
Aquesta ha estat una demanda al “Catalunya” per part del grup de Dones, similar al “Eje Violeta”
publicat al Rojo y Negro.

Una de les aportacions més significatives prové
dels seus fonaments feministes on es concebia
l’esser humà i la societat, dins el concepte de ”humanisme integral”.
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Hem continuat treballant plegades durant tot
aquest any i ha tornat a estar una tasca molt
enriquidora i un gran impuls de lluita, que ens
ha ajudat a apropar-nos entre nosaltres, saber
que juntes som més fortes i ens ha tornat a donar força per a continuar lluitant plegades i aconseguir un món feminista, hem après que la
Revolució serà feminista o no serà!

Entenem el feminisme com a ideologia teòrica,
però que només té sentit en la pràctica del dia a
dia i en l’acció directa.

José tenia 22 anys quan van cridar-lo a files i s’incorporà al front del nord. L’Elvira no
tenia notícies d’ell fins que va rebre la carta del Govern de la República on li comunicaven
que José estava desaparegut. La por i la desesperança van apoderar-se d’ella i per
apagar la inquietud que la turmentava tots els dies feia el camí cap a l’estació amb
l’esperança de veure’l arribar en algun d’aquells trens que transportaven soldats anant i
venint del front. S’asseia en un banc i deixava passar les hores.
Manuel, amb 33 anys, el cridaren per incorporar-se al front en l’exèrcit de la República
i com que l’Elvira es quedava sola a Madrid on vivien, va portar-la a viure amb la
família de la seva esposa. Avançava la guerra i el setge sobre la ciutat per les tropes
rebels obligà la companyia ferroviària, on treballava el pare de família, a traslladar-se
a València. L’Elvira es va veure obligada a deixar Madrid i la possibilitat de saber
del seu fill.
A València arribaven notícies del Manuel però del José continuava el neguit de la
incertesa. A l’estació de tren de València, ella i altres dones amb les que va fer amistat
s’asseien en el banc de l’esperança, on es feien companyia i les reconfortava veure el tragí
del soldats amunt i avall. L’Elvira s’imaginava abraçant el seu fill José.

Per a nosaltres, ser dona feminista significa
reconèixer la diferència i la diversitat: apostem per combatre les dissimetries entre sexes
i entre classes amb la fi de trencar amb la falsa igualtat, que oculta les diferències reals que
ens oprimeixen.

La guerra cada cop s’embruteix més amb l’avenç de les tropes franquistes. No té a
prop el fills que tant estima, pels que tant ha lluitat i treballat fins l’extenuació. Està
defallida!! Pensa: hem perdut la guerra, el fills i l’esperança. I l’Elvira, amb 68
anys, derrotada, es difumina en la foscor del misteri, aquella primavera de 1939.

Entenent sempre el feminisme de classe com a
tasca transversal dins el sindicalisme i la societat
en general. Queda encara molt per fer, però continuarem lluitant i treballant per aconseguir-ho.

Carme Álvarez
Militant de Dones llibertàries
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Comunitats indígenes i
camperoles colombianes
bloquegen les principals vies
del país per la defensa de la vida
Més de 12.000 indígenes, camperoles i membres de sectors populars estan sostenint mobilitzacions
socials des de fa més d’una setmana, l’anomenada Minga. Entre les reivindicacions, exigeixen el
compliment dels acords de pau firmats entre l’Estat i les FARC, en un país on, des d’inicis de 2019, el
Govern ha sigut testimoni passiu d’almenys 30 assassinats de lideresses socials
La Minga per la Defensa de la Vida, el Territori,
la Democràcia, la Justícia i la Pau començava el
passat 10 de març al nord del departament del
Cauca. Amb el bloqueig de la panamericana, una
de les principals vies del país que connecta amb
l’Equador, més de 12.000 indígenes, camperoles i
membres de sectors populars, principalment rurals, d’almenys sis departaments ja han superat la
setmana de mobilització social. Cura, protecció i
defensa de la “nostra Mare Terra”, garanties per la
vida i els drets humans, desmuntatge del paramilitarisme i de l’Esquadró Mòbil Antidisturbis (ESMAD)
a Colòmbia, aturada de la guerra com a imperatiu
ètic i polític i com a única possibilitat de futur per
a Colòmbia, compliment dels acords firmats entre
l’Estat i les FARC, restabliment de la taula de diàlegs amb l’ELN i reconeixement del col·lectiu camperol com a subjecte de drets, són algunes de les
reivindicacions principals.
Segons l’exconsellera del Consell Regional Indígena del Cauca (CRIC), Emilse Paz, és alarmant la situació de “les lleis regressives als drets col·lectius ètnics”. “Es fa necessari defensar la vida dels pobles,
de l’aigua, de la naturalesa”, afegeix. Óscar Salazar,
líder camperol portaveu del Procés d’Unitat Popular del Sud Occident colombià (PUPSOC) assegura
que “el més central està a qüestionar les polítiques
de l’Estat i la situació d’inconstitucionalitat en què
es troben”. Segons el camperol, membre de la Marxa Patriòtica, el govern actual està sent “una punta
de llança de les polítiques gringues davant l’agressió a Veneçuela”, està frenant totes les “limitacions
per poder imposar la política extractivista, desconeixent polítiques constitucionals: per exemple,
desfinançant silenciosament les consultes populars”. Fent memòria regional, cada dos o tres anys
el Cauca celebra grans mobilitzacions socials amb
bloquejos de les vies, en aquesta ocasió però, la
força rau en la capacitat d’unitat –habitualment
impossible o molt difícil- entre organitzacions indígenes i camperoles que pot fer que aquesta Minga
aviat agafi un caràcter nacional.
A l’espera del president
L’estratègia del CRIC, consell de deu pobles indígenes nascut l’any 1971 que encapçala la mobilització, ha estat citar des d’un inici i a través d’una
carta firmada per diverses organitzacions populars

de regió sud-occidental del país, al president de la
república Ivan Duque a l’epicentre de la Minga, al
territori nasa de Sath Tama Kiwe, situat al municipi de Caldono. L’objectiu de la compareixença del
mandatari del Centre Democràtic, partit liderat per
l’expresident Álvaro Uribe, relacionat recurrentment amb la creació de grups paramilitars, era exigir, i no negociar, el compliment dels més de 1.200
acords incomplets amb governs anteriors que impliquen la majoria de les reivindicacions polítiques
de la mobilització. A la cita, senyalada pel dimarts
12 de març, hi va aparèixer una delegació del govern liderada per la ministra de l’interior Nancy Patrícia Gutiérrez.
Les comunitats reunides a Caldono van exigir la
presència de Duque. Pocs minuts després que la
ministra de l’interior afirmés que “per agenda, és
impossible que vingui”, s’entravessaven els primers arbres i es col·locaven les primeres roques
enmig de la via panamericana
Les comunitats reunides a Caldono es van negar
a dialogar amb aquesta delegació i van exigir la
presència de Duque. Pocs minuts després que la
ministra afirmés que “per agenda, és impossible
que vingui”, s’entravessaven els primers arbres i

es col·locaven les primeres roques enmig de la via
panamericana, iniciant un bloqueig que algunes
preveuen que duri fins a un mes, tenint en compte
la poca voluntat política de diàleg del govern uribista. En les primeres referències a la Minga que
feia Duque el divendres 15 de març, assegurava
que “amb vies de fet –accions directes- de per
mig, no hi haurà diàleg”. Des de Caldono, la resposta ha sigut clara per part del conseller major
del CRIC, Neis Lame: “rebrem el president amb les
vies bloquejades”. Duque també passava la pilota
al govern de Juan Manuel Santos a qui acusava
de “fer acords impossibles de complir”. Mentre els
bloquejos de carreteres augmenten a tot el país
–s’han tapat les vies alternatives d’accés a Popayán, la capital del Cauca, i carreteres principals
dels departaments del Huila, el Valle del Cauca,
Nariño i Antioquia-, l’Organització Nacional Indígena de Colòmbia està mirant d’establir la “Hora
0 d’una gran Minga Nacional”.

ferides a causa del llançament de gasos lacrimògens i diversos projectils antireglamentaris. Dijous
i divendres, les comunitats van poder jugar a futbol i fer trobades culturals sobre la via. Dissabte,
la repressió estatal va colpejar el campament on
es trobaven les comunitats camperoles del municipi de Cajibío. A través d’un vídeo, ràpidament
viralitzat, el camperol portaveu de Marxa Patriòtica, Jhonatan Centeno, denunciava que “tot i trobar-nos a dos quilòmetres de la via, en assemblea,
organitzant el nostre exercici pedagògic, l’ESMAD
ha pujat i ha destruït el campament, els aliments.”
El joc brut de les forces de l’ordre deixava a Cajibío
19 ferits més. A les zones de campament de Caldono, on es calcula que hi ha aproximadament 6.000
indígenes, adultes, infants i velles, s’ha declarat
una situació d’emergència i es viu en màxima alerta des de diumenge 17 de març perquè es tem un
desallotjament imminent.

Comunicat de suport
al professorat
del Marroc

El joc brut de les forces de l’ordre deixava a Cajibío
19 ferits més. A les zones de campament de Caldono, on es calcula que hi ha aproximadament 6.000
indígenes, adultes, infants i velles, s’ha declarat
una situació d’emergència i es viu en màxima alerta des de diumenge 17 de març perquè es tem un
desallotjament imminent
Mentrestant, a Popayán i als departaments localitzats al sud del Cauca, ja es parla d’una pujada dels
preus de tots els productes bàsics, s’ha restringit la
venda de gasolina a vehicles oficials i es preveu un
desaprovisionament important pels pròxims dies,
condicions que ajuden a estigmatitzar la mobilització social entre la població urbana. Els gremis
empresarials, ramaders i comercials del Cauca i de
Nariño ja han enviat una carta al president sol·licitant que se celebrin les meses de diàleg, “que no
poden tenir com a resultat la firma de nous acords
que ens segueixin arrossegant, històricament, a incompliments i demandes cap a l’Estat colombià”.
Diverses senadores del bloc opositor també han dirigit una carta a Duque sol·licitant “atendre de manera prioritària la crida al diàleg feta pels pobles”.
I entre la societat civil ja circula una convocatòria
pel pròxim 20 de març a la plaça Bolívar de Bogotà
amb l’eslògan “Duque Ponga la cara a los mingueros del Cauca”.
Es fa difícil veure en l’horitzó una àgil resolució de
la situació ateses les circumstàncies de contradicció. Les demandes de la Minga contrasten de manera exagerada amb les polítiques i intencions d’un
govern que durant la campanya presidencial afirmava que faria “a miques” els acords de pau, que
ha situat el capítol ètnic a l’apartat d’annexos del
Pla Nacional de Desenvolupament i que, des d’inicis de 2019, ha sigut testimoni passiu d’almenys 30
assassinats de lideresses socials. L’última gran polèmica han sigut les objeccions que el president ha
fet a la Jurisdicció Especial per la Pau. “Això sí que
és un crim de lesa humanitat, una perfídia estatal
integral: destruir les vestides que aconseguien que
els acords de pau caminin des d’unes castes politicoeconòmiques que no s’estan de res per assolir
els seus propòsits”, denuncia Oscar Salazar.
Per poder seguir en resistència, la Minga per la Defensa de la Vida, el Territori, la Democràcia, la Justícia i la Pau està fent una crida al “minguero solidari
internacional” amb l’objectiu de donar suport econòmicament per a l’alimentació de les comunitats
mobilitzades. Per altra banda, com reclama l’exconsellera del CRIC, “a la comunitat internacional
la convoquem a què sigui la veedora de la nostra
exigència al dret a la vida”.

Repressió i suport
Durant el primer dia d’aturada del trànsit, es van
registrar enfrontaments entre les comunitats indígenes que taponen la carretera a l’alçada de Caldono i l’ESMAD, amb el resultat de vint persones
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Berta Camprubí, Corinto (Cauca)
Article publicat a La Directa

El professorat marroquí porta 3 setmanes en
vaga indefinida exigint la fi de la precarietat a les
seves feines. Des 2016 s’ha contractat a 55.000
professors utilitzant el nou model de contracte
i suposen ja un percentatge important dels
240.000 professors amb què compta en total
l’Estat.
Entre les reivindicacions del professorat estan la
fi dels contractes temporals, el reconeixement
com funcionariat i una millora en les condicions
de jubilació. Durant la marxa han corejat
consignes polítiques com "Aquest és un país
corrupte" o "La màfia és la que governa" i crides
a la dimissió del primer ministre Saadedín el
Othmani i del ministre d’Educació, Said Amzazi.
Ens solidaritzem amb les justes reivindicacions
del professorat marroquí i refusem la violència
exercida per la policia marroquina contra qui
es manifesta pacíficament reivindicant millores
laborals i salarials al país veí africà.
Valentes han de ser les professores i professors
marroquins per com es comporta la monarquia
alauita, considerada internacionalment com una
monarquia absoluta més que una monarquia
constitucional parlamentària. A un Estat que

pertany al monarca ningú té dret a dir res. Aquesta
situació d’injustícia que viu el poble marroquí ha
de resoldre’s mitjançant la intervenció de la Unió
Europea que és qui al final negocia amb els grans
capitals marroquins.
L’agència Reuter informa que “La policia del
Marroc ha utilitzat canons d’aigua el passat
diumenge 24 de març per a reprimir una protesta
de professors a Rabat que exigien millors
condicions laborals. Les forces de seguretat
estaven intentant posar fi a una manifestació
d’aproximadament 10.000 docents a la capital
del país.
Des de l’Estat espanyol, CGT Ensenyament,
presentarà una queixa a l’ambaixada del Marroc a
Madrid, així com també traslladarà a la Comissió
Europea la urgent necessitat d’intervenir en
aquesta repressió a la docència marroquinia.

Secretariat Permanent de la Federació Estatal
d’Ensenyament de la CGT.
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L’escola Freinet de Barcelona
durant la guerra civil
L’historiador i doctor en pedagogia Salvador Domènech i Domènech, un dels més brillants estudiosos e investigador de l’educació a Catalunya
del segle XX i autor de nombrosos llibres sobre la
història de la pedagogia, ha publicat recentment
Cròniques durant la Guerra Civil. Revista Tibidabo
de l’Escola Freinet de Barcelona, Dstoria Edicions,
Barcelona, 2017.

L’Escola Freinet disposava d’una cooperativa on
participaven alumnes i mestres d’una manera
lliure i assembleària, compartint l’educació que
seguia els trenta punts de Les invariants pedagògiques de Freinet, que podem resumir en el darrer
punt: També hi ha una variant que justifica tots
els tempteigs i autentifica l’acció nostra: Aquesta esperança serà, en el seguiment temptejant de
les Invariants que us hem exposat, el fil d’Ariadna
misteriós que ens conduirà cap el nostre objectiu
comú: la formació en l’infant de l’home de demà.
Aquesta era la ideologia pedagògica que promovia el mestre francès i que tants seguidors va tenir
a Espanya i, especialment, a Catalunya durant els
anys trenta. Célestin Freinet (Gas, 1896-Vence,
1966), fou pedagog inscrit a l’anomenada Escola
Nova.
Durant la Guerra Civil l’Ajuntament de Barcelona,
a través del seu Conseller-Regidor de Cultura Víctor Colomer i Nadal, mestre de professió, va enllestir diverses escoles d’experiència pedagògica
com fou la dels mètodes Montessori, Dalton, Cousinet, Decroly, Projectes i Freinet. Cèlestin Freinet

Melcior Niubó
Un dibuixant compromès en temps de la II República
Melcior Niubó i Santdiumenge “Niu” neix el 4 de
gener de 1912 a La Fuliola (Urgell). Personalitat inquieta i molt compromesa amb la societat que va
viure, s’instal·la l’any 1931 al barri de Gràcia de Barcelona des d’on col·laborarà amb els seus dibuixos
a la premsa obrera i anarquista de l’època. Els seus
dibuixos durant el període 1931 i 1937 es veuen a
La Campana de Gràcia, La Humanitat, Solidaridad
Obrera, L’Esquella de la Torratxa, Tierra y Libertad
i Papitu. La seva activitat no es limitava a les il·lustracions. Al diari Solidaridad Obrera se’l veu participant en mítings a diverses localitats catalanes.
Durant els anys de la guerra civil, va combatre al
front d’Aragó i va participar activament en els fets
de maig al costat dels anarquistes i poumistes.

Salvador Domènech realitza un estudi previ sobre
la seva relació amb el mètode pedagògic Freinet
a través de la seva experiència com a mestre a
dues escoles, la Blanquerna de Badalona i la dels
Maristes del passeig de Sant Joan de Barcelona
i, alhora, profunditza en l’educació a Catalunya
durant la República i durant la Guerra Civil amb
la important experiència revolucionària del CENU
(Consell de l’Escola Nova Unificada). Finalment,
parla de la revista Tibidabo elaborada per els
alumnes de l’Escola Freinet de Barcelona: Feien
diaris murals i revistes de classe. Per votació de
l’alumnat de cada aula s’escollia quins textos lliures penjaven i quins s’editaven a nivell imprès. Els
escrits es treballaven a l’aula i, normalment, s’escrivien pel matí respecte el que havien fet, o havia
succeït, el dia anterior. En vàries de les revistes
de classe s’acostumava a acabar amb un apartat
anomenat “Notícies de l’Escola”.
Salvador Domènech no solament aporta testimoni de les 12 revistes que fins ara els estudiosos havien trobat als arxius, sinó que inclou la novetat
de presentar-nos els textos de fins a vuit revistes
més, d’on extreu emotius escrits confeccionats
per els alumnes de primària de la referida escola Freinet de Barcelona, que estava instal•lada al
passeig de la Bonanova, 111, en una antiga torre
propietat dels marquesos de Villamediana, casa
i terreny que fou expropiat per l’Ajuntament de
Barcelona per encabir l’escola. L’Escola Freinet de
Barcelona disposava d’aules adequades per l’ensenyament i la impremta, a més, tenia jardí, hort,
corral amb gallines, estany amb peixos, i l’antiga
pista de tennis dels marquesos s’havia reconvertit en pista de bàsquet, i fins i no hi mancava la
piscina on molts alumnes van aprendre a nedar.

25

L’any 1939 marxa a l’exili francès i anirà a parar al
camp de concentració d’Argelers de la Marenda on
coincidirà amb el també dibuixant i col·laborador
del diari Solidaridad Obrera, Gustau Vila i Bergadà
“Grapa” (Sabadell 1894 – Carabanchel Bajo 1955).

hem de situar-lo entre els grans renovadors de
la pedagogia moderna que van des de Pestalozzi fins a Montessori, que a Catalunya tingueren
grans seguidors com Ferrer i Guàrdia, Joan Puig
Elías, Pau Vila, Frederic Godàs, Rosa Sensat, Pere
Vergès, Manuel Ainaud, Artur Martorell, Alexandre
Galí, Josep Estalella, Víctor Colomer, Dolors Piera i molts altres. Freinet, a Catalunya i a la zona
d’Osca, tingué molts seguidors que propagaren
les seves idees d’escola activa, de caràcter igualitari, aules sense tarimes i amb participació per
assemblea dels alumnes a la direcció dels centres. Entre els primers seguidors hi havia el Grup
de Mestres Batec de Lleida, essent el més important divulgador d’aquest mètode d’ensenyament
l’inspector de primera ensenyança Herminio Almendros, autor de La imprenta en la escuela.
Durant la Segona República espanyola s’expandí
aquest mètode a diverses escoles de Catalunya,
Aragó, Castella, València i Andalusia. A Barcelona,
l’Escola Freinet va editar el butlletí Tibidabo, un veritable tresor pedagògic per veure com funcionava
aquest mètode d’ensenyament i alhora entendre
quina era l’educació que s’impartia als infants de
la zona republicana, una línia pedagògica que fou
desbaratada pel franquisme a l’acabar-se la guerra
amb la seva victòria, imposant a les escoles el nacionalcatolicisme. El recull que ha bastit Domènech
de la intervenció dels alumnes en el butlletí Tibidabo és realment impactant per comprendre com
es desenvolupaven lliurement els infants publicant les seves opinions i comentaris, acompanyats
d’il•lustracions, sobre la guerra, els bombardeigs,
la marxa de l’escola i de la vida quotidiana a la re-

reguarda en aquells moments tràgics. Tot vist des
dels ulls dels infants que s’expressen, tant en català com en castellà, individual o col·lectivament.
Aquests són alguns dels testimonis apareguts a
Tibidabo: Miquel Pujol i Pere Paredes parlen de
Rússia: “Abans de la nostra guerra, jo mai no havia
sentit parlar de Rússia i ara sí. Els russos ens envien
menjar perquè es recorden de quan ells estaven en
guerra”. (n. 2, novembre de 1937). Carles Celma, de
9 anys, parla de les peripècies dels bombardeigs:
“Ahir la tarda, quan vaig acabar de dinar i m’estava
arreglant per anar a l’escola, vaig sentir les sirenes
i la ràdio que deia: Atenció barcelonins! Hi ha perill
de bombardeig! Aneu ordenadament als vostres
refugis amb serenitat i calma!”. La nena Conchita
García d’onze anys parla dels refugiats: “En Barcelona hay muchos refugiados como yo, que tuvimos
que salir de nuestras tierras porque no queremos
vivir con los fascistas. En Barcelona nos encontramos muy bien y es una Ciudad muy bonita. Yo no
pensaba venir a Barcelona, la maldita guerra ha
hecho que viera mucha tierra que, a lo mayor, no
hubiera visto en mi vida”. (n.3, gener de 1938). Pilar
Usó parla dels feixistes: “Los fascistas son muy malos porque matan a muchos niños, mujeres y viejecitos. Ellos se pienan que ganarán la guerra, pero
no la ganaran”. (n.5 bis, febrer de 1938). Salvador
Domènech amb el seu treball ha fet una gran aportació a la memòria pedagògica del nostre país.

La seva activitat artística es desenvolupa principalment durant els anys de la República.
La manifestació de l’estètica dels dibuixos i de les
il·lustracions d’en Niu, com apunta d’historiador
de l’art Josep Pinyol, es poden emmarcar en tres
categories ben diferenciades.
La primera d’aquestes situaria els seus dibuixos i
caricatures en un estil on predomina el traç geomètric i on es “privilegia les formes arrodonides
dels personatges”.
Exemples d’aquest estil són aquestes dues il·lustracions publicades a La Soli (Solidaridad Obrera)
on es veu clarament la composició i el predomini
del volum. Podem veure a la primera d’aquestes
els ulls exorbitants d’un dels personatges i la utilització d’aquestes formes arrodonides.

Tanto
Monta

Solidaridad
Obrera
6/7/1932

Ferran Aisa

La caricatura va ser una altre de les especialitats de
Melcior Niubó. A La Soli es recullen un gran nombre
d’aquestes caricatures amb personatges de la vida
política.
En la següent il·lustració, podem veure als polítics
Manuel Azaña (Alcalá de Henares, 1880 – Montauban (Francia), 1940) i Alejandro Lerroux (La Rambla
1864 – Madrid 1949).

Una reforma
agrària

Un poco
cada uno

Solidaridad
Obrera
10/4/1932

En darrer ordre podem situar les il·lustracions que
tenen una forta connotació ideològica en les què el
jove Melcior Niubó, en paraules de Josep Pinyol, es
deixa endur per l’èmfasi militant que l’apropa a la
tècnica del cartell de propaganda política.

Solidaridad
Obrera
24/7/1932
Més esquemàtica i amb traços molt ben definits,
podem veure la següent caricatura del dictador
Adolf Hitler (Braunau 1889 – Berlín 1945).

“Niu”, amb els seus dibuixos, s’implica en la campanya abstencionista promoguda per la Confederació Nacional del Treball (CNT) a les eleccions al
Parlament del novembre de 1933.

¡Camarada
no votes,
pues te
prometen la
luna!

Hitler

Solidaridad
Obrera
12/11/1932

En la següent il·lustració, podem veure una nau
que simbolitza la CNT que a pesar de les adversitats es mou segura cap als seus objectius, que en
el plànol ideològic passaven per la proclamació
del comunisme llibertari.

Solidaridad
Obrera
29/5/1932

L’esperit crític d’en “Niu” va quedar truncat pel final de la guerra civil i per la derrota i la manca de
llibertat i patiments que va suposar el règim dictatorial del general Franco. A l’any 1941 va tornar
a Barcelona des del seu exili a França i va treballar
a Dibujos Ilustrados Chamartín, guanyant-se la
vida com va poder.
Va morir a la La Fuliola (Urgell)
el 31 de desembre de 1982.

En el Rif

E L FA R

En segon ordre, destaquen els dibuixos avantguardistes on predominen les formes geomètriques i on es veu clarament la influència del
constructivisme. Aquestes noves tendències
es veuen en diversos col·laboradors dels diaris
i la premsa obrera i anarquista de l’època com
en els dibuixos de René Rostagny “Gaston Ry”
(Mustapha 1902 – 1978) o els d’Helios Gómez
(Sevilla 1905 – Barcelona 1956).

Solidaridad
Obrera
22/12/1932

La nave
avanza
segura

Solidaridad
Obrera
19/10/1932

D I CC I O NAR I MI LI TANT
Josep Pimentel
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cultura i oci

Recomanacions
Música

La Polla Records torna als escenaris. El mític grup basc format el 1979 a Agurain, poble situat a Àlaba (País
Basc), per Evaristo torna aquest 2019 als escenaris. 35 anys després del seu primer concert a la discoteca de
Salvatierra, i després de multitud d’àlbums produïts, els ja no tan joves membres de “La Polla” continuen
amb el mateix esperit punk de sempre. El 1984, treuen un àlbum de 19 cançons anomenat Salve. Les seves
lletres irreverents critiquen el feixisme, el capitalisme, el catolicisme, l'alienació, la moda i altres factors de
la societat, fent de la crítica social la característica principal de la seva carrera.

Literatura
Un viatge en transsiberià? No. 'Petrograd, Xangai' és una meditació personal sobre les dues
revolucions del segle xx, les dues grans victòries que demostraren que l'impossible pot sobrevenir.
De les «Tesis d'abril» de Lenin de 1917 a la «Decisió en setze punts» del Partit Comunista Xinès de 1966,
Badiou mostra com era d'intel·ligent i generós el pensament que sostenia l'acció revolucionària.
Si bé, al final, les dues revolucions fracassaren, víctimes de la coalició dispar dels quadres
del Partit, de l'exèrcit -com sempre, conservador- i de l'esperit petitburgès, la seva
història és plena d'ensenyances per a tots aquells que creuen en l'avenir del comunisme.
La traducció al català és a cura d'Oriol Valls.
Sobre l'autor:
Alain Badiou és un filòsof, novel·lista i dramaturg. D'inspiració marxista, cerca en el pensament i l'art
d'escriure tot allò que és compatible amb una política igualitària.
Destaquem, de la seva obra, en filosofia, Métaphysique du bonheur réel (PUF, 2015); en literatura, Calme bloc ici-bas
(POL, 1997); pel que fa al teatre, Le Second procès de Socrate (Actes Sud, 2015), i d'assaig polític, De quoi Sarkozy
est-il le nom ? (Éd. Lignes, 2007). En català, se n'ha traduït l'assaig Allò polític i la política (Ed. Gedisa, 2018).

Cinema
Leo a la vida, un documental centrat en la figura de la pedagoga Leonela Relys i els analfabetismes, del director Julio Suárez.
Leo a la vida és un documental sobre la pedagoga Leonela Relys, creadora del mètode d'alfabetització més innovador fins al
moment, el Yo, sí puedo. Les paraules de Leo ens fan reflexionar sobre els analfabetismes i l'alfabetització i serveixen com a
fil conductor perquè l'espectador descobreixi el veritable mal que està frenant el progrés de la història cap a un món millor.
El film mostra a un grup de persones que assisteixen a la projecció d'una entrevista a Leonela Relys, una humil pedagoga
creadora d'un senzill mètode d'alfabetització, el Yo, sí puedo, amb el qual s'han alfabetitzat més de 12 milions de persones en
poc més d'una dècada. Un mètode didàctic i innovador premiat per la UNESCO i que ha representat una nova esperança en
la lluita per un món alfabetitzat i culte.
Leo a la vida és més que un documental, és una guia que ens interpel·la i ens convida a analitzar en quina mesura estem
lliures de l'analfabetisme, especialment de l'analfabetisme polític. En el viatge de la vida, és com tenir a la mà una humil llum
d'oli enmig de la més solemne foscor.

El joc de paraules
_______
Escac
Sudoku

El licor que incita la baixa laboral (de 7 lletres)

per @jocdeparaules
Solució al problema anterior: valenta

23… Axe4. 24. dxe4 (única per evitar el
mat en g2) Nf3+ 25. gxf3 (Hamid no vol
perdre la dama) Dg3+ i Hamid es retira
per la inevitabilitat del mat (26. Rh1
Dxh3+ 27. Dh2 Dxf3+ 28. Dg2 Dxg2++).

Blanques juguen i guanyen

A la ronda 5 del Campionat Europeu, que enfrontà al serbi Zdenko Kozul i el
valencià Bernat Serarols el 22 de març del 2019 a Skopje, s’arribà a la jugada 21
amb un clar avantatge per Serarols, que jugava amb blanques. Amb un moviment
elegant, el valencià inicia una maniobra letal per a Kozul.

Solució:

A

Cataluny

Solució a la partida anterior:

26

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

A

Cataluny

al tinter

El pacient hauria de ser
crític amb el tractament
que li ofereixen
Bon dia Vanessa. Primer de
tot, ens agradaria saber, quina és la teva feina?
Bon dia. La meva feina consisteix en atendre una consulta on faig assessorament
dietètic, massatge
esportiu i acupuntura.
I quina és la formació que
tens al món de la medicina?
Sóc sanitària certificada com
a TCAI i Tècnic Superior en
Dietètica. Estic diplomada en
MedecinaTradicional Xinesa,
amb pràctiques a hospitals
de Xina. Vaig estudiar tècniques manuals, i em vaig formar com aromaterapeuta al
St. Thomas Hospital. També
sóc instructora de Qi Gong i
segueixo formant-me.
Llavors, en funció de la teva
experiència, com veus la situació de la pràctica medicinal “no legal”? O seria més
correcte “alegal”?
Per ara som alegals, encara que existeix un epígraf
a la Seguretat Social de
“Naturòpates i Acupuntors
i altres professionals parasanitaris”, però no ens podem
anunciar amb termes mèdics
ni dir que fem
“medecina”, hem d'utilitzar
altres termes o ens poden
denunciar per intrusisme.
També, disciplines com el
Qi Gong han de passar per
gimnàstica.
A l á ny 2006 intentaren regularitzar-nos però per la
oposició de certs sectors sanitaris no es va aconseguir, com
si interessés aquesta situació.
En el cas de la acupuntura,
existeixenunscursospersanitaris amb una extensió ínfima
dh́ ores on quan sá caba ja sé́ s
“acupuntora”, però aquestes
persones no han complert la
formació que hem estudiat

els acupuntorxs. Afortunadament, hi han companyes dins
del món sanitari, que han estudiat a la escola de teràpies
complementàries conscients
de voler fer un bon treball.
Moltes vegades col·laborem
amb metges per ajudar al
benestar del pacient. També
hi han hospitals on es practica acupuntura i es porten a
terme estudis clínics amb els
resultats, ofereixen servei de
reikigratuïtamalaltsoclasses
de Qi Gong per dones amb
càncer de pit.
A la Salut Pública catalana, la
medicinaconvencionaléshegemònica.Perlagentquedesconeixem el tema, ens pot
arribar a semblar d’allò més
normal. Però quines raons hi
hadarrered’aquestfet?
Lamedecinahegemònicaesla
medecina de la farmacèutica i
les empreses farmacèutiques
son un Lobby poderós. Moltes
vegades per falta de temps i
recursos el facultatiu no es pot
aproximar al tracte íntim i la escolta necessàries ja que això fa
perdre temps. Per tant, moltes
vegades el més ràpid és medicalitzariesmedicalitzamassa.
La complementària entén
l'individu holísticament, en
qualsevol dels seus plànols
d'existència, no es basa en
protocols científics. Tampoc
som clients de la Pharma. Entenem els temps que vivim i
existeixen estudis clínics sobre
tractaments amb complementària amb bons resultats
demostrantanivellcientíficque
es pot ajudar a guarir de altres
maneres.
Existeix una Inquisició Mèdica o una Creuada contra altres sistemes mèdics o tradicionals? Perquè?
S'́ hi assembla. S '́ha posat en
marxa una campanya des

de el Govern central on utilitzen l’excusa del cientifisme
per tractar de fer mal a un
col·lectiu que consideren perniciós. En un primer moment
una PNL de Ciudadanos que
rebutjaren, pretenia obligar
als metges a denunciar-nos.
El PSOE d á quell moment,
va dir que no s’havia de
confondre els fraus amb la
medecina natural i inclús la
defenien. Un any desprès el
PSOE apareix amb un pseudoestudi afirmant que la
complementària és perillosa.
Ara emeten un spot on se’ns
ridiculitza, pengen cartelleria
on barregen lé soterisme amb
les medecines naturals i hi ha
una webs “informativa”, tot
això pagat amb els nostres
impostos. Nosaltres hem recollit signatures pel Ministeri
perquè l ú suari tingui la possibilitat dé scollir la manera de
sanar-se que prefereixi.
També ha aparegut un
col·lectiu que no es dedica al
món sanitari, però amb ànim
de perjudicar, confeccionaren un “informe” sobre els
morts que causen les “pseudoteràpies” a Espanya, poc

rigorós amb fonts que no corresponenalqueargumenten.
La medecina, per evolucionar no ha de considerar-nos
un perill, ens ha d í ncorporar
com a una mirada diferent,
sobretot en “casos idiopàtics”
o crònics, on la holística és
forta. La medecina hauria de
ser integrativa per millorar i
garantir una humanització
deltractament.Aaltrespaïsos
no ens veuen com una
amenaça, sinó que es regulen
les pràctiques i sí ntegren com
a una manera més de aconseguir una
millor qualitat de vida.
Quin paper juguen aquí les
farmacèutiques?
Sabem que és molt important que existeixin els medicaments, però si basem la
nostra terapèutica en medicar no ajudem. Alguns estudis
finançats per empreses farmacèutiques són de dubtosa
resolució i algunes tècniques
que es practiquen s h́ an demostrat inútils inclús pernicioses. També sabem que el
visitador mèdic condiciona a

metges sense escrúpols a sobremedicalitzar. Afortunadament la gran majoria de metges es preocupen per la gent,
encara que la Farma també
arribi a Universitats.

Existeixen controls sanitaris i
de qualitat, però la indústria
alimentària arriba a Universitats i la hegemònica li dona a
la alimentació una importància relativa.

L’alimentació també ens
afecta a la salut. Quin paper
juguen les grans multinacionals i els governs respecte
al control alimentari de la
població?

Quin consell donaries als pacients per escollir un tipus de
medicina o un altre?

En medecina complementària sabem que l’alimentació és la primera medecina. La industrialització
alimentària ajuda a que la
Farma i la Alimentària es
facin el negoci mutu gràcies
a que nosaltres no prenem
responsabilitat de com ens
alimentem. Els aliments industrials contenen substàncies que poden provocar
problemes digestius. Una
mala alimentació causa el
Síndrome Metabòlic, però
molta gent prefereix prendre pastilles abans que
tractar de millorar el seu
problema de salut per altres
medis.

Hauríem de començar
per entendre que només
un és capaç de guarir-se,
el propi cos té capacitat
per autoregenerar-se, per
tant és important ser conscient i responsable de la
pròpia salut i no la hem de
deixar en mans alienes. Els
terapeutes i sanitaris en
general som ajudes: hem
de saber com una persona
pot millorar fins a restablir
la salut i no hauríem de
descartar cap tècnica que
ajudi a que la persona millori. El pacient, hauria de
ser crític amb els tractaments que se li ofereixen
i si no ho veuen clar, demanar una segona opinió. A
partir d á quí, un hauria de
ser lliure d é scollir.
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