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#TalMesComAquest

editorial

tema del mes

La “nova” normalitat

de 1862, el dia 4 neix a Sabadell
Teresa Claramunt i Creus. Teixidora
de professió, començà com a
xinxe a la fàbrica de Can Planes.
Aviat començarà la seva activitat
militant als cercles obreristes de
Sabadell, sent la primera dona en
participar a un Comitè de Vaga (el
de les Set Setmanes). Es convertirà
en propagandista de l’anarquisme
i el feminisme. Patirà la presó i la
deportació en diverses ocasions,
com el famós Procés de Montjuic.
Morirà a Barcelona l’11 d’abril de
1931 convertida en una figura clau
de la idea llibertària.

Arribem al mes de juny amb tot el territori català, almenys, a la fase 2.
La pandèmia del Coronavirus ha canviat molts aspectes de la nostra vida
quotidiana, i fa la pinta que continuaran canviant moltes coses, moltes
dinàmiques i moltes costums de la gent. Un cop passat l’embat fort de la
pandèmia, i a l’espera de propers rebrots, el que diuen “nova normalitat”
es va instal·lant a casa i a la societat. Mascaretes, gel hidroalcohòlics,
distàncies de seguretat...
Però no tot són canvis d’aquesta mena. L’atur ha crescut exponencialment
els últims mesos. Les persones afectades per expedients de regulació es
multipliquen i ja són un percentatge elevadíssim de persones les que
els pateixen. Milers són també les que, degut a la incompetència de les
administracions, han vist desaparèixer els seus ingressos de la nit al dia.
La nova normalitat està suposant una sagnia per la classe treballadora.
El Capital ha tornat a guanyar el pols al Treball. Ara ens toca a nosaltres.
Ara ens toca a nosaltres tornar als carrers, tornar a l’organització i la
mobilització. Adaptant-nos a la nova realitat, reinventant mètodes,
formes d’organització, formes de protesta. Perquè si hi ha quelcom que
ha caracteritzat l’anarcosindicalisme durant tota la seva història ha
estat, precisament, la seva capacitat d’adaptació i lluita.

ON ENS TROBEM?

Recuperem
l'espai comú

El centre social L'Obrera (Avinguda Barberà 142, Sabadell), neix el 1r de maig de l'any 2015. Una plataforma
anomenada Recuperem l'Espai Comú, formada per entitats de la ciutat, havia estat gestant el projecte
durant els mesos previs. El fonament era molt clar: regalar -o retornar- a la ciutat un gran espai en el
qual desenvolupar, de forma comunitària i autogestionada, activitats quotidianes, de formació i d'oci
sense ànim de lucre. Donat que no existia més full de ruta que aquesta declaració d'intencions, l'edifici
va ser posat a disposició del veïnat de Sabadell a través d'assemblees obertes des del primer dia.

Propietat de l'entitat bancària Cajamar (i
cedida al fons voltor Haya Real Estate, filial
europea del devorador mundial Cerberus),
L'Obrera és un edifici de 2000 metres quadrats
que havia estat abandonat i sotmès a la
degradació, al mig del barri de l'Eixample,
durant vuit anys.
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El seu nom és un homenatge a L'Obrera,
construïda a finals del segle XIX, al carrer
Estrella de Sabadell, que era la seu de la
Federació Obrera de Sabadell, adherida a l'AIT,

i que va ser el niu de nombroses lluites socials
de treballadors. Com a espai dinamitzador de
la resistència de la classe treballadora contra
una realitat d'explotació i d'injustícia va
guanyar-se grans simpaties que el van omplir
de sentit, però també va cultivar l'odi d'aquells
que perdien beneficis en cada victòria sindical.
Durant la vaga general de 1917 va haver de ser
defensada amb barricades contra l'envestida
de la Guàrdia Civil que, sobrepassada, va
acabar demanant covardament l'assistència
d'artilleria (sent l'únic cop a la història que
s'han disparat canons dins Sabadell). L'edifici
va sobreviure a aquest atac i a les divisions
obreres dels anys trenta, a l'apropiació per
part dels sindicats feixistes un cop perduda

la guerra i a la posterior propietat municipal
encara sota el franquisme. Amb l'arribada
de la democràcia burgesa, la pugna per la
propietat de l'edifici va suposar un seguit
d'ocupacions polèmiques que va resoldre
l'organisme municipal, democràticament,
a cop de martell, derruint-lo sense avisar i
a correcuita. Així va perdre Sabadell un dels
seus referents històrics de lluita obrera i
associativa, i tot el seu potencial simbòlic per
catalitzar les lluites del nostre temps.
Retornant ara a L'Obrera de l'Avinguda
Barberà, des de la seva ocupació i durant
aquests últims cinc anys, el centre social ha
esdevingut un espai ple de vida que allotja
projectes de gran participació. En són exemples
el Gimnàs Popular Rukeli, un gimnàs d'arts
marcials construït pels mateixos participants,
en el qual entrenadors sense ànim de lucre
ofereixen classes diàries de boxa, kick boxing,
muay thai, grappling, MMA, judo i kung fu.
En un món on la violència i l'individualisme
són el pa de cada dia, alternatives d'esports
de contacte en un espai de respecte i de
>>
construcció col·lectiva són fonamentals.
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Un altre exemple seria La Madrasseta, escola
gratuïta d'idiomes i repàs escolar que implica
moltíssims professors i alumnes que, a part
de gaudir d'un servei fonamental al qual
molta gent no pot accedir econòmicament,
descobreixen relacions d'aprenentatge mutu i
de solidaritat.

Altres projectes serien La Sobirana, una xarxa
d'autogestió d'aliments malbaratats per les
grans superfícies i d'intercanvi de roba, que
fuig de la caritat i que aposta per l'organització
horitzontal; una coral popular; una agenda
setmanal d'esdeveniments culturals gratuïts
amb bar els divendres; així com la possibilitat
d'espais per reunir-se i desenvolupar activitats
a totes les entitats i persones a títol individual
que ho sol·licitin.

Més enllà d'aquests projectes concrets, un
altre punt fort de L'Obrera consisteix en els
vasos comunicants que s'estableixen entre
les diverses activitats i més enllà. A part
de conviure-hi persones de diferents edats
i gèneres, procedències geogràfiques o
orientacions polítiques que no es trobarien
de cap altra forma, allò que comença com les
simples ganes d'aprendre boxa pot acabar
convertint-se en oferir classes d'anglès com a
professor a La Madrasseta, o col·laborant amb
la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la
Crisi o el Sindicat de Llogateres.
Des dels seus inicis, la voluntat de L'Obrera
estava clarament relacionada amb transcendir
l'anterior concepció dels centres socials
okupats com a espais patrimoni de reduïts

tema del mes
grups de joves per dur a terme festes o reunions,
sovint autodenominats com a avantguarda
però amb una qüestionable incidència en la
transformació social positiva.
Així doncs, L'Obrera se situa més enllà de la
propaganda amb proclames ideològiques
ultraradicals, de les performances i de les
conspiracions militants. Però també dels
tempos organitzatius ràpids, mediàtics i
disruptius que implica la política entesa com
a maquinària electoral. L'Obrera explora altres
lògiques, creant a poc a poc i amb grans dosis
de paciència i feina modesta, alternatives
reals de vida quotidiana, que capaciten per
ser més lliures, autònomes i democràtiques
a les persones que hi participen. En aquest
sentit, el respecte, la fraternitat i les decisions
col·lectives són imprescindibles.
El projecte, viscut des de dins, també mostra
els límits de la teoria d'avantguardes. Venim
d'una època de gran atomització social i les
persones no tenen costums comunitaris ni
organitzatius. Quan eixamplar la participació,
acceptant a gent de tota mena i sense filtres
ideològics a priori, educant a poc a poc i
pacientment en pràctiques més democràtiques,
no és una prioritat, s'acaben creant petits nuclis
ultramilitants i saturats de tasques que acaben
experimentant un gran cansament i desil·lusió.
Al capdavall, té poc sentit crear un centre social
complex, que ofereix gran quantitat d'activitats
i possibilitats, si tota la feina és assumida
sempre per les mateixes, poques i saturades
persones. Això no és la creació d'una alternativa
real.
Actualment, L'Obrera està lliurant la batalla
contra el seu desallotjament sense renunciar a
cap front. Cajamar, tot i les pressions i invitacions
al diàleg, aposta sempre a la carta de guanyar
per la via judicial, ja que, tot i l'abandonament
de la seva propietat durant molts anys, són
ells qui posseeixen el títol i dret
d'especulació legals. La situació
de L'Obrera, pròxima al centre de
Sabadell i entre tres de les artèries
viàries principals de la ciutat,
resulta molt llaminera per als plans
econòmics del mercat immobiliari.
Un solar valuós on poder construir
un nou bloc de pisos, i una bona
quantitat en beneficis, en una
ciutat que condemna a les seves
joves a cercar sota les pedres un
lloguer que, com a mínim, puguin
pagar entre unes quantes, per
abusiu que sigui.
D'una banda tenim el capital
privat internacional reclamant
el que considera seu per força de
llei, per l'altra, tenim la comunitat
veïnal defensant els espais on
arrela i es nodreix. Així es va exposar
davant la jutgessa, argumentant
que la causa contra L'Obrera anava
més enllà de decidir qui posseeix
legalment l'espai. Desnonar L'Obrera
suposaria destruir un dels pocs espais
de vida popular que existeixen al sud
de Sabadell.
Sorprenentment els arguments a favor
del fet col·lectiu i autogestionat no van
entendrir la postura de les representants del
poder judicial; dura lex, sed lex. Aquest fet,
sumat a la total impotència institucional
per salvar L'Obrera (tant pel que fa als
partits de dretes com d'esquerres), fa
que l'única possibilitat de conservar el
centre social passi per l'organització

“D’una banda
tenim el
capital privat
internacional
(...) per l’altra,
tenim la
comunitat
veïnal
defensant
els espais
on arrela i es
nodreix”
popular i la creació d'un teixit de vincles sòlids
entre el veïnat.
Esplais i caus, colles de cultura popular,
grups musicals, grups de lectura, unions
excursionistes, escoles populars, equips
d'esport, etc. Avui en dia encara mantenim, de
forma més o menys subterrània, estructures
d'activitat més enllà del consumisme, ja que
aquella joventut que omplia els ateneus en el
passat encara persisteix i en té necessitat.
Però aquestes opcions associatives existeixen
de forma desconnectada, aïllada, com és norma
en aquesta època líquida i atomitzada. Manca
l'entorn d'intercanvi, de contacte, on es forgen
les complicitats. L'espai on del "molts" neix el
"nosaltres". L'espai comú.
És en aquesta conjuntura que neix la nova
plataforma de Sabadell "Recuperem l'espai
comú". La problemàtica de la manca d'espais
comunitaris que encarna L'Obrera no és un cas
aïllat, sinó que es tracta d'una constant a les
nostres ciutats. Com bé va dir el regidor Carles
Rossinyol del Partit Demòcrata Català al Ple de
l'Ajuntament del juliol de 2018, on es va aprovar
una moció simbòlica contra el desallotjament de
L'Obrera: "hi ha moltes entitats que necessiten
locals i no es dediquen a okupar. Hi ha cua".

val la pena defensar la possibilitat de comunitats
democràtiques abans que les seves vides es
converteixin en un desèrtic anar i tornar entre
una feina precària, un oci estèril i consumista i
les dificultats per pagar un habitatge.

EL FIL

Cal també que les organitzacions populars ja
consolidades, les que basen la seva activitat
en la defensa dels seus interessos, s'afegeixin
i facin seva la lluita pels espais comuns, que no
és altra lluita que la de recuperar allò que ja era
nostre i vam perdre en mans del mercantilisme.
Què ha passat amb aquells vells ateneus
populars que oferien teatre, lectura i formació
contra els locals d'alcohol, apostes i degradació
a la joventut obrera? Destruïts i confiscats pel
capitalisme armat, que imposa un oci que no
només és consumisme, també és proselitisme
ideològic.

CGT Catalunya
@CGTCatalunya
28 de maig de 2020
Contra el terrorisme patronal,
cal nacionalitzar les fàbriques i la
maquinària de la Nissan.
Comunicat
del
Secretariat
Permanent de la CGT de Catalunya.
Fil
http://cgtcatalunya.cat/spip.
php?article13395#.XuIz39Uza70

La primera batalla contra l'imperi està en el
dia a dia, en confrontar la constant i pesada
cascada d'ideologia que aboca el poder sobre
la població i en l'apropiació amb sentit de la
vida quotidiana. Per tant, el dia a dia, i l'espai
on es desenvolupa, és l'escenari principal on es
prepara qualsevol futura lluita, on es decideix
l'afiliació de cada persona a un corpus o altre
d'idees i pràctiques. Ras i curt, cal ser-hi perquè
se'ns escolti i per operar canvis reals i sòlids en
les nostres vides.
Actualment la quarantena ha obligat a
paralitzar l'activitat normal de l'Obrera, però
la lluita per una societat diferent segueix viva.
L'Obrera participa en les xarxes de suport mutu
de la ciutat, i col·labora amb CGT Sabadell en el
manteniment d'un Punt d'Informació Laboral a
distància; aportant així el seu gra de sorra en la
tasca de no deixar a cap persona enrere.
Qui segur no ha quedat paralitzat és el capital,
que sempre viu davant l'oportunitat d'aprofitar
les desgràcies. El passat 4 de maig Cajamar va
enviar un parell d'operaris per tal de, aprofitant
la quarantena, canviar els panys de les portes.
Un intent de desallotjament encobert com ja
hem vist en altres casos, però que en el nostre
cas va ser frustrat per la intervenció de diverses
veïnes.
Enllaços d’interès:
Dossier L’Obrera VS Cajamar:

El ple, contra el desallotjament del
centre social L’Obrera:

Així doncs, la llarga cua d'entitats que esperen
des de fa anys l'assignació d'un local municipal,
sumada a les problemàtiques d'espai o de les
condicions de locals municipals ja assignats,
i sumada a la impossibilitat de pagar els
desorbitats lloguers per part de les entitats
sense ànim de lucre, genera a Sabadell una pila
de necessitats no resoltes. Mentrestant, però,
les grans empreses, els bancs i els fons voltor
campen tranquil·lament devorant tot allò que
poden.

Apuntes desde nuestra trinchera:

El passat 2 de novembre vam celebrar la primera
assemblea d'aquesta futura plataforma, a la
qual van assistir 40 persones i 18 entitats de
la ciutat, i van projectar-se els primers eixos
de treball. Recuperar l'espai comú demana
organització, convèncer a les persones
treballadores, al veïnat, a la gent qualsevol, que

Documental:

Gimnàs popular Rukeli: lents
treballadors de tots els dies:
Entrevista “L’Obrera, lucha vecinal
y autogestión en Sabadell”:

Plataforma per l'Espai Comú

Avui hem conegut el que ja s’intuïa, el
grup Nissan-Renault ha comunicat el
tancament de les plantes de Nissan a
Catalunya. Aquesta mesura suposa
la destrucció de 3.000 llocs de treball
directes i de 20.000 d’empreses
auxiliars.
El Secretariat Permanent de la
CGT de Catalunya qualifiquem
aquest acte com un nou cas de
terrorisme patronal. Novament,
una multinacional prioritza la seva
voluntat d’incrementar beneficis i
condemna a 25.000 famílies a l’atur
i a la pobresa.
Ho fa, a més, de forma premeditada
i calculada, després d’anys de xuclar
diners de tota la ciutadania en forma
d’ajudes i subvencions directes i
indirectes. Uns ajuts que els darrers
25 anys han suposat centenars de
milions d’euros pagats entre tots i
totes nosaltres.
Cal respondre de forma decidida
a aquest nou cas de terrorisme
patronal. Fem una crida al
conjunt de la classe treballadora
a ser part de la resposta, perquè
lluitant en suport als i les
treballadores de Nissan afectats
és lluitar també per nosaltres.
Si les grans empreses veuen que
aquest tipus de terrorisme els
surt gratis, els propers mesos
n’anirem patint més casos aquí
i allà.
Com
a
treballadores
i
treballadors podem fer moltes
accions.
- La primera, apropar-nos al
sindicat i consolidar les xarxes
de solidaritat.
- La segona és estar atents i
atentes a les convocatòries
dels companys/es de la Nissan i
empreses afectades.
- També ens podem plantejar un
BOICOT indefinit als productes
de Nissan i visibilitzar de forma
activa, en els diferents punts de
venta, la nostra solidaritat amb
els seus treballadors/es.
Igualment, interpel·lem a les
administracions públiques. A
les mateixes administracions
que des de fa anys han anat
transferint diners de tots els
contribuents a la Nissan, com a
suport a mantenir una activitat
que ara han decidit suspendre.
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La lluita a Nissan
no s’atura
La plantilla de Nissan fa més
d'un mes que està de vaga
indefinida i amb l'objectiu
d'evitar el tancament de les
fàbriques a Catalunya, però
també a la resta de l'Estat.
La vaga va començar el
passat 4 de maig a la fàbrica
de Montcada i Reixac.
L'empresa volia aixecar
l'ERTO a una part de la
plantilla per poder produir
un
encàrrec
pendent
de furgonetes Mercedes
(empresa del mateix grup
empresarial). La proposta de
la Direcció de Nissan era que
un cop realitzada aquesta
comana tornaria a afectar
a la totalitat de la plantilla
a l'ERTO i comunicaria a
l'estiu quin pla té respecte
a totes les plantes que hi
ha actualment a l'Estat.
Ara ja sabem quin pla té: el
tancament de les plantes a
la província de Barcelona.
El Comitè d'Empresa en bloc
ha demanat poder reunir-se
amb la direcció de Nissan
en diferents ocasions però
quan no s'han assegut a
una taula de negociació, ho
han fet per no donar cap
solució a la continuació de
la producció o garantir els
llocs de treball. Recordem
que estan en joc més de
3000 llocs de treball directes
i uns 22000 d'indirectes.
Per aquests motius la
plantilla de Nissan va
recórrer a una vaga
indefinida com a mesura de
pressió. Per poder resistir
en una lluita que està sent
llarga i dura (i es preveu
mantenir-se), la vaga només

es va realitzar formalment
en el centre de treball de
Montcada i Reixac on es
produeixen la majoria de
peces necessàries. L'aturada
de la producció d'aquesta
planta ha provocat que no
es pugui produir en la resta
de plantes, ja que se segueix
una cadena de muntatge.
Així doncs permet reduir
costos de la vaga a la plantilla
i poder disposar d'una
Caixa de Resistència que
equilibra (i democratitza)
l'afectació de la vaga
alhora que s'aconsegueix
paralitzar
totalment
l'activitat empresarial. És
una estratègia per poder
aguantar tot el temps que
faci falta. Des del 13 de maig
també s'han sumat a la vaga
la vintena de treballadors
de la planta de Sant Andreu
de la Barca que havien de
produir una línia petita
que abasteix de material
i peces a Renault i Nissan
Anglaterra.
El 28 de maig es va fer
públic la decisió en ferm
de la multinacional nipona
de tancar a finals d'any
les plantes que té a la
província de Barcelona.
Aquesta decisió s'emmarca
dins d'una política global
de l'aliança empresarial
automobilista de NissanRenault-Mitsubishi.
Per
entendre millor aquesta
decisió hem de tenir en
compte que l'Estat francès té
participacions en Renault o
que l'Estat japonès les té en
les altres dues empreses. Al
seu torn, Renault té accions
de Nissan, i Nissan en té de
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Mitsubishi. Dins d'aquesta
aliança s'ha establert que
per fer front a la nova crisis
econòmica,
el
Govern
francès ha posat com a
condició per "rescatar" a
Renault, que aquesta haurà
de construir tots els cotxes,
especialment els elèctrics,
en el propi territori. El
govern nipó, també actua de
forma similar traslladant les
seves fàbriques cap al Japó,
la Xina i els EUA. L'Estat
espanyol ha mantingut
sempre una política en el
sector de l'automòbil de
r e s c a t a r/ s u b v e n c i o n a r
les fàbriques a canvi de
res, i veu ara com la falta
estratègica el deixa sense
possibilitat
d'intervenció
directa en les decisions de
les multinacionals.
La plantilla de Nissan,
conjuntament
amb
treballadors
d'empreses
auxiliars o de llocs de treball
indirectes, ha realitzat
diferents
mobilitzacions
per tal de visualitzar aquest
gran conflicte. El 29 de maig
es van fer concentracions
a diferents concessionaris
de Nissan en vàries ciutats
metropolitanes
com
Barcelona, Molins de Rei o
Granollers, secundades per
centenars de persones. Fins
i tot, davant l'entusiasme de
les treballadores es va tallar
l'AP-7. El 2 de juny es va fer
una concentració única
davant del concessionari
de Renault a Esplugues del
Llobregat per assenyalar
també
a
l'aliança
empresarial, còmplice del
tancament de les fàbriques.

EL SEMÀFOR
INSURRECTE

La pandèmia de
la pobresa i la
militància

Vam poder veure milers
de persones com perdien
la por a manifestar-se
conjuntament, tot utilitzant
mascaretes. També es va
produir un tall de carretera a
la B-23. El 3 de juny va haverhi una concentració de les
treballadores
d'Acciona
davant la seu central de
l'empresa multiserveis. A
les plantes de Nissan hi
treballen unes 500 persones
subcontractades per Acciona
fent tasques logístiques i
d'una part del muntatge.
A part dels més de 22000
llocs de treball indirectes,
també hi ha centenars de
treballadors que hi treballen
directament a les plantes
de Nissan subcontractats a
través d’empreses auxiliars
com també és el cas de la
trentena de treballadors de
Faurecia. Aquestes plantilles
estan participant de les
mobilitzacions perquè estan
quedant en l'oblit de les
patronals i els hi afecta
directament el tancament.
En moltes concentracions
hem vist apropar-se no
només treballadors afectats
(de forma directa o indirecta)
sinó també altres col·lectius
com va ser el cas dels taxistes
que es van sumar a la marxa
lenta de cotxes el 4 de juny
que va col·lapsar la Diagonal
de Barcelona. Hi ha hagut
molta solidaritat per part de
la societat civil a través de la
Caixa de Resistència (ES21
0049 1944 2623 1003 0440)
que es va voler visibilitzar
en la concentració del
piquet de la fàbrica de
Montcada "La Resistance"

el dissabte 6 de juny on
vam poder veure milers de
treballadors i treballadores.
Les movilitzacions són
continues i permanents, i
repartides per tot el territori
metropolità. Moltes xarxes
de suport han fet accions
per reivindicar la solidaritat
amb les plantilles en lluita.
El 9 de juny al vespre es va
fer una manifestació per les
Rambles de Barcelona que
va acabar a plaça Catalunya
amb la crema d’uns ords
que simbolitzaven als alts
directius de la multinacional.
Cal assenyalar no només
la responsabilitat de la
direcció de Nissan sinó

Isabel Díaz Ayuso
La senyora presidenta de la
Comunitat de Madrid s’està lluint
durant aquesta pandèmia. la
representant de la comunitat i
del Partit Popular envia els nens
i nenes de la comunitat amb falta
de recursos a menjar i sopar cada
dia menús del Telepizza mentre
ella viu en una casa (o mansió)
de luxe, afirmant que tampoc
és per tant el confinament. Senyoreta Ayuso, no cal
ser tan miserable. Amb ser del PP ja n’hi ha prou. Però
tranquil·la, algun dia et farem treballar 12 hores per un
plat de ranxo i un llit a una xabola. Tot arribarà.

també el paper de les
Administracions Públiques.
En
última
instància
aquestes haurien de fer
les accions i inversions
necessàries per mantenir
els llocs de treball, continuï
o no la multinacional. Ara
és urgent una decidida
aposta per un canvi de
model
productiu
que
produeixi béns sostenibles
i ecològics. És fonamental
que els Governs siguin
valents i posin en marxa un
pla industrial no només per
potenciar la producció de
vehicles elèctrics sinó per
aprofitar una intervenció/
nacionalització
de
les
fàbriques i maquinàries

per desenvolupar béns
necessaris, per exemple
relacionats amb el transport
públic o la sanitat. A més
seria desitjable que tot
aquest procés comptés
amb la participació de
les treballadores, moltes
d'elles
formades
en
feines especialitzades i
amb el coneixement per
afrontar aquest repte. Si
va ser possible en pocs
dies transformar part de
les cadenes de muntatge
de Nissan per fabricar
respiradors durant les
pitjors setmanes de la
pandèmia, per què no ferho per una reconversió
industrial ecològica i social?

Chakir El Homrani
Algun que altre semàfor
vermell havia tingut ja el nostre
amic Chakir. El responsable del
Departament de Treball ho és
també dels milers de persones
que s’han quedat sense cap
tipus d’ingrés després d’haver
estat afectades per un ERTO. És
a dir, el nostre amic Chakir no
només facilita als empresaris
l’espoli de la nostra classe, sinó que es ventila amb
un “problemes tècnics” el fet que milers de famílies
estiguin ara mateix a la misèria. Tot un exemple de la
“Nova República” d’aquests paràsits.

La classe treballadora s'està
mobilitzant, no per un tema
purament econòmic (o per
possibles indemnitzacions)
sinó per mantenir els llocs
de treball. Com ja es va fer
en la dècada dels setanta,
on Motor Ibèrica (empresa
precedent a Nissan en les
actuals plantes) va dur a
terme vagues que van durar
més de noranta dies, la lluita
no pararà fins a aconseguir
els seus objectius: un
futur digne per la gent
treballadora.
Daniel Mulero
Redacció Catalunya

Per a moltes persones de la
generació dels meus avis o
els meus pares, va resultar
molt pitjor la postguerra que
la mateixa Guerra Civil. A la
fam es va sumar el despietat
acarnissament cap als
perdedors del conflicte.
Només amb veure les
estadístiques
actuals
d'esperança de vida a
Barcelona
per
barris,
podem comprovar que
les desigualtats segueixen
aclaparant a les capes més
desfavorides del sistema
capitalista
El dramàtic "bitxo" que
recorre el món exterminant
vells i pobres, vol ser
disfressat pels mass media
de l'establishment com
un virus que no entén de
classe amb informacions
de decessos famosos amb
renda econòmica generosa,
però la seva representació
(digui de passada que no
m'alegro de la mort de
cap ésser humà) no va
més enllà de 50 persones
aproximadament
sobre
un total de 20,852 morts a
l Estat Espanyol a dia que
s’està redactant aquest
escrit.
Dit això, els mass media
ja ens estan preparant per
a l'era “posbitxo” i poc a
poc van publicant píndoles
que ens van preparant per
acceptar
submisament
la crisi econòmica que
ens caurà a sobre, com
si aquesta fos una plaga
divina en la qual no hi ha
cap responsabilitat per
part dels acaparadors per
despossessió que faran
el seu agost en breu,

Josep Bargalló
També el conseller Bargalló
s’havia guanyat molt justament
algun semàfor vermell del
Catalunya. Però és que s’ho
treballa ho aconsegueix. Aquest
cop el conseller d’Educació
pretén obrir els col·legis i instituts
de Catalunya sense les mesures
de seguretat idònies i posant
en perill alumnes i professorat.
Tot, després de deixar en l’estacada a milers de docents
que s’han quedat sense feina durant aquesta pandèmia,
mentre s’ajuda a l’educació privada. El llautó es veu senyor
conseller. Qui és neoliberal ho és, sigui del partit que sigui.

mentre que milions de
persones seran desplaçades
directament de la vida.
La gastada frase que "només
el poble salva el poble" pren
més importància que mai,
ja que si romanem alienats
en
aquesta
eugenèsia
social, serà la fi de molta
gent que coneixem i el
retrocés en drets i llibertats
ens poden portar a temps
pretèrits preindustrials .
L'única fórmula que al llarg
de la història ens ha donat
algun resultat (potser no
tot el que desitjaríem) ha
estat la unitat col·lectiva
en benefici de l'individual,
de manera que avui hem
d'insistir en la necessitat de
l'organització, de agruparnos en un concepte de
classe per resistir els embats
i més important lluitar per
avançar. Tasca militant
primordial en aquests temps
és convèncer companys de
la necessitat de sumar-se a
el projecte sindical, no tan
sols com un prisma laboral si
no fer aquest pas important
de la lluita social.
En paraules de Salvador
Seguí: “Si les institucions
educatives i l'experiència
quotidiana faculten per
a exercir una professió
determinada, el sindicalisme
atorga la formació al conjunt
dels treballadors per a l'ofici
d'autogovernar-se”

Antoine Martí
Afiliat a CGT

Docents
Aquest mes volem dedicar
el semàfor verd a tots i totes
les docents de Catalunya
que, sense recursos, sense
directrius i amb molta
voluntat i dedicació han
cuidat
l’acompanyament
dels infants, i els no tan
infants, del nostre país. Com
sempre, i com també ha
passat amb els i les sanitàries, esforçant-se un
150% per suplir les retallades que els governs
de torn han anat realitzant. Mestres de la
pandèmia, gràcies.
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Sindicalisme en temps de covid
La CGT a Lleida ha crescut molt els últims anys. Aquesta federació intercomarcal, que agrupa diferents
sindicats i seccions sindicals s’ha convertit en un dels pols anticapitalistes més importants de la província.
Ens ho expliquen l’Agustí i el Javier.
El 15 d'octubre de 2016, la
Federació
Intercomarcal
de la CGT de Lleida celebrà
la seva assemblea anual.
Assemblea que serveix per
escollir un nou Secretariat
Permanent per gestionar la
Federació els següents quatre
anys. Així doncs, a l'octubre
acaba el mandat de l'actual
Secretariat Permanent en
complir-se quatre anys des
que un grup de persones,
provinents de les seccions
sindicals
d'Ensenyament
i
Atento
principalment,
vam decidir llençar-nos a la
piscina després de percebre la
necessitat urgent de redreçar
una deriva que enteníem que
no permetia al sindicat tenir
presència tant sindical com
social, i tant dins de la mateixa
organització com al territori.
Els objectius immediats
que ens vam marcar aquest
nou SP van ser bàsicament
solucionar
alguns
dels
problemes interns de gestió
i d'espai, així com l'expansió
del sindicat tant per sectors
laborals com territorialment.
Aquest pla de ruta pretenia
seguir el camí dels companys
i companyes que ens van
precedir en aquest propòsit.
Des de la tasca de companys
històrics amb l'empremta
de la CNT com són el Paco, el
Jordi, l'enyorat Jose, el Rafel,
el Rafa, el Luis Antonio i altres,
fins a la gestió més recent de
companys i companyes com
han estat el Pau, l'Esther,
l'Anna o el JR Barri. Una
feina que en ambdós casos
pretenia que l'organització
esdevingués quelcom més
que un sindicat, abordant
àmbits de treball fonamentals
per a la transformació social.
Des d'una perspectiva en la
qual la intervenció social i la
sindical són indestriables en
una organització que pretén
ser revolucionària, i per tant,
motor de canvi de la societat.
Per treballar en aquest sentit
ens vam fixar dos eixos
principals,
l'organització
interna i la projecció externa,
i el que consideràvem (i
considerem) com un eix
transversal: la comunicació.
Organització interna
Pel que fa a l'organització

interna ens proposàvem
millorar
la
coordinació
entre les seccions sindicals
per tal d'implicar a les
més despenjades en el
funcionament
orgànic.
Volíem enfortir els llaços i el
suport mutu entre aquestes
per a funcionar com una
única organització en cada
un dels conflictes en els

lluites i reivindicacions de
les diferents seccions. Les
dinàmiques i les inèrcies de
la tasca diària molts cops ens
fa perdre de vista el conjunt
de l'organització i tenir-la
present per fer-nos forts
en els conflictes en els que
intervenim. No obstant això,
considerem que és un eix
fonamental el fet de continuar

consolidar seccions com Paeria
(amb una presència i un treball
espectacular a l'Ajuntament
de Lleida), Atento, Ros Roca,
Ensenyament, AGE, Correus,
etc., hem augmentat seccions
sindicals amb representació
en empreses com Indulleida,
el Geriàtric de la Pobla de
Segur o altres seccions sense
representació, però amb molta

“El contingut polític de la

nostra organització ens
compromet com a classe
obrera i amb el nostre territori”
quals ens impliquéssim.
Podríem dir que el balanç és
agredolç. Tot i que sí que hem
enfortit aquest espai quant
a participació, implicació i
debat, no trobem la manera
de donar sortida de manera
coordinada a les diferents

treballant en aquest sentit de
cara als pròxims anys.
Fruit de la tendència creixent
que s'està vivint, l'organització
hem
vist
augmentada
l'afiliació i les seccions
sindicals. Així, més enllà de

empenta i ganes de treballar
com són la a la Universitat de
Lleida o a Ambulàncies Ivemon
Egara. Percebem com la CGT
cada cop té més presència i
s'està convertint en un sindicat
de referència entre la classe
treballadora del nostre territori.

Així mateix, convençudes que
la CGT la fem les persones,
i que l'activitat pública
d'aquestes repercuteix en
l'organització,
intentem
estar presents en lluites i en
projectes culturals i socials de
la ciutat. Aquest fet ajuda a
fer que el sindicat esdevingui
en un referent proper i vàlid.
També internament, crèiem
imprescindible reprendre la
participació orgànica dins el
Confederal de Catalunya. En
aquest sentit el balanç és més
positiu en considerar que som
una peça més en l'engranatge
de
l'organització.
Hem
participat
periòdicament
de les plenàries i ens hem
implicat en els debats i
decisions orgàniques del
confederal. I el que és més
important segons la nostra
manera d'entendre les coses:
hem generat i construït
complicitats
i
afinitats
amb diferents federacions,
sindicats i persones arreu
del territori, enfortint el
suport mutu i la solidaritat,
proposant debat sobre la
pràctica anarcosindicalista

dins l'organització i fent
propostes de futur de com
entenem la lluita obrera
sindical des de la CGT.
Projecció externa
Quant a la projecció externa
estava pensada en dos
eixos principals, per una
banda, desenvolupar una
campanya
d'expansió
arreu de la província.
Una província extensa on
crèiem indispensable la
presència d'espais i nuclis
amb autonomia per a
donar respostes ràpides a
les demandes del territori
i reforçar la visibilitat del
sindicat més enllà de la
capital. L'objectiu era i és
treballar amb col·lectius
propers de cara a obrir

espais
col·laborativament
que reforcin la presència
tant de la CGT com la d'altres
col·lectius que facin acció
política que complementi
l'activitat sindical. Tot i que
és un aspecte delicat que
encara no hem pogut portar
a terme, continuem teixint
complicitats arreu del territori
que ens permetin concretarho en el moment que el
projecte sigui viable.
D'altra banda, teníem també
l'objectiu de millorar la
coordinació amb la resta de
col·lectius, organitzacions i
moviments socials propers i
la participació en espais de
confluència amb aquests,
com marees ciutadanes,
plataformes, projectes polítics
concrets, etc. Aquesta fita és

una de les que segurament
hem pogut desenvolupar
millor al llarg d'aquests últims
anys.
La major part dels membres
del SP venim dels moviments
socials i ens vam atansar al
sindicat precisament per la
seva vinculació i suport cap
a aquests. Suport no sempre
valorat i reconegut, tot sigui
dit. És amb aquesta vinculació
que es teixeixen xarxes de
solidaritat entre col·lectius
que ens donem suport
mútuament, amplificant les
lluites respectives i donant
peu a la reflexió política.
La CGT és quelcom més
que un simple sindicat. El
contingut polític de la nostra
organització ens compromet

com a classe obrera i amb el
nostre territori més enllà dels
conflictes laborals. Al llarg
d'aquests quatre anys hem
treballat estretament al carrer
amb els mateixos espais de
lluita amb els que convergim
des de fa dècades: l'esquerra
independentista de caràcter
anticapitalista, el moviment
feminista i d'alliberament
LGTQBI, el moviment okupa, el
moviment llibertari, col·lectius
antiracistes,
moviments
ecologistes i de defensa de
la terra, la lluita pels serveis
públics, etc. Concretant, hem
col·laborat de diverses formes
amb grups com la PAH o la
PAICAM, el Casal Popular de
Joves, l'Ateneu Cooperatiu La
Baula, les diverses marees, la
Biblioteca Anarquista Maria
Rius, el Centre de Cooperació
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de la UdL, el Col·lectiu A les
Trinxeres o la Plataforma
Fruita amb Justícia Social.
La comunicació
Pel que fa a la comunicació,
la vam establir com a
eix transversal, atès que
considerem
que
està
estretament vinculada als
dos objectius esmentats
anteriorment, i que molts
cops no dedicàvem l'atenció
que es mereixia. Aquest eix
el vam abordar des de dues
vessant, la comunicació
interna i l'externa.
En la nostra militància abans
d'assumir
responsabilitats
vam observar com bona
part de la feina feta a la
CGT en el dia a dia per part
de l'afiliació, de delegats i
delegades, i de les seccions,
difícilment arribava més enllà
de les persones implicades
directament. El conjunt de
l'organització realitza una
tasca immensa a la qual
entenem cal donar difusió, i
que aquesta difusió cal fer-la
tant de cara a dins com de cara
a fora del sindicat. Mantenir
canals
de
comunicació
interns actius ha d'ajudar a la
participació i la vinculació de
l'afiliació amb l'organització
més enllà dels conflictes
particulars, d'empresa, de
sector, etc. I en aquesta
tasca és imprescindible la
implicació de les seccions que
són qui realment produeixen
aquesta informació. I en el
mateix sentit, tenir major
presència als mitjans de
comunicació comercials per
difondre la nostra activitat i
les nostres idees al conjunt
de la classe treballadora ha
d'ajudar a convertir el sindicat
en un referent més enllà de la
gent propera a la militància.
Tornem a tenir una sensació
positiva en relació amb una
major presència als mitjans
i una altra de negativa en no
haver aconseguit incrementar
els continguts generats des de
les mateixes seccions.
Finalment, estem treballant
en la imatge gràfica del
sindicat.
Una
proposta
que esperem implementar
pròximament per ajudar a
identificar l'organització als
carrers i ajudar-nos en les
tasques de comunicació. Tot
això ha d'anar acompanyat
del canvi de local, esperem
que definitiu, recuperant el
nostre patrimoni sindical.

Javier López i Agustí Liñan
membres del Secretariat
Permanent de la Federació
Intercomarcal de CGT Lleida
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Tant sectorial com
territorial, autoorganització
La classe treballadora hem
estat colpejada fortament
per la crisi de la COVID-19
amb la connivència dels
poders econòmics i polítics
de l'estat; i això, quan
encara arrosseguem les
conseqüències
socials,
econòmiques i polítiques
de la crisi de 2008. Veiem
minvats els nostres drets
socials i laborals, afrontem
un accés cada cop més difícil
a un habitatge digne, patim
una sanitat pública cada
cop més desballestada,
una educació cada cop més
elitista, etc. Fins aquí, res
de nou: un dia més dins el
sistema capitalista, un pas
més en l'explotació que
patim.
Però, davant d'aquesta crua
realitat i en moments com
aquest, tampoc és res de nou
que la classe treballadora
ens autoorganitzem al
marge de les institucions.
I ràpidament comencen a
aflorar Xarxes de Suport
Mutu arreu del territori.
Veïnes organitzades creant
grups de Whatsapp, canals
de difusió, xarxes de
recollida d'aliments, xarxes
de cures per a cuidar les que
més ho necessiten, punts
d'assessorament
laboral,
etc. En definitiva, la classe
treballadora
demostrem
una vegada més que una
realitat
alternativa
és
possible, i més encara: viable
i necessària. Una realitat
arrelada en el territori,
assembleària i de base. Un
model de lluita, llavor d'una
societat millor, que porta
molt de temps resistint
les constants ofensives de
l'actual sistema.
Dia
rere
dia
veiem
com persones que ens
autooganitzem, en defensa
d'un territori i en defensa
d'una vida que pugui ser
viscuda plenament, som
perseguides pel sistema. Un
sistema que, precisament,
no ens vol ni organitzades ni
arrelades enlloc. Un sistema
que ens vol disposades a
treballar el màxim sense
poder
desenvolupar-nos
com a persones que som.
Només ens volen per a
produir, encara que sigui
sense condicions dignes ni
mínimes mesures sanitàries,
i per a consumir de manera

irracional, per a poder
mantenir el sistema.
Però si d'alguna cosa som
productores és del nou
món que portem als nostres
cors. I, són precisament
aquestes lluites i maneres
d'organitzar-se les que ens
mostren un camí a explorar
en la lluita sindical. Si
més no, de manera més
profunda. Així que som-hi.
La lluita sindical a les grans
factories i mitjançant les
grans estructures sectorials
clàssiques s'ha mostrat com
un gran dic de contenció per
a les ofensives neoliberals.
Ha mostrat la seva capacitat
de frenar aquestes ofensives
i, fins i tot, a vegades de
tornar-los el cop encara amb
més duresa. L'organització
als centres de treball se'ns
mostra indispensable a
la
classe
treballadora.
Com a eina de cohesió, de
conscienciació i de lluita
ideològica.
Però, com bé sabem,
el
capital
s'adapta
constantment en el seu afany
d'augmentar els beneficis i
una de les seves necessitats
és desempallegar-se de la
tan molesta organització
sindical. Així, veiem com el

N

NOTÍCIES SINDICALS
CGT Lleida denuncia la situació de col·lapse a
l’administració pública de l’Estat (AGE)

Davant d'aquest moviment
de fitxa, hem de respondre
amb mètodes de lluita
diferents.
Mètodes
de
lluita
que
diàriament
desenvolupem, ensenyem
i aprenem les veïnes
i
les
organitzacions
revolucionàries
fora
dels centres de treball,
organitzacions
amb
arrelament al territori. I és
aquí, on crec que radica el
secret d'aquesta lluita. I és
d'aquí d'on podem extreure

“ tan mancada és
la lluita sindical
al territori sense
la lluita sindical
al centre de
treball com a
l'inrevés ”

mateix capital aposta per
un model d'atomització dels
centres de treball que, a part
de donar-li més beneficis,
dificulta encara més la feina
sindical. En definitiva, facilita
l'explotació, l'aïllament dels
treballadors i el seu procés
d'acumulació, el seu únic
interès.
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una valuosa lliçó. En saber
trobar l'equilibri entre la
lluita al centre de treball i
la lluita al territori. Perquè
tan mancada és la lluita
sindical al territori sense la
lluita sindical al centre de
treball, com ho és la lluita
sindical al centre de treball
sense la lluita sindical al

territori.
Un
model
sindical
d'implementació al territori
que faci que els propietaris de
comerços, tendes i botigues
d'arreu s'ho pensin dues
vegades abans d'intentar
tocar els drets de la classe
treballadora en una zona
determinada. Un model que
faci que la classe treballadora
despertem valors inherents
en nosaltres com ho són la
solidaritat, la preocupació
per les veïnes i gaudir
d'una lluita compartida.
Hem de generar una unitat
d'acció entre els sindicats
combatius, que aprofiti el
coneixement del territori i
impulsi una gran lluita veïnal
en la defensa i la conquesta
dels drets laborals. Perquè
només si canviem el mode de
producció podrem canviar
les nostres condicions de
vida. I a més a més, aquest
pas cap a la territorialitat,
també ens pot servir per a
transformar els nombrosos
dubtes que les nostres
veïnes tinguin sobre la lluita
laboral en implicació en la
lluita. Hem de saber fer el
pas de l'assessorament a la
implicació directa i real en el
territori.
Això no és nou, però potser
sí que cal plasmar-ho
d'una vegada per totes
sense dubtes. Des d'un ja
llunyà 2004, a les jornades
organitzades per la Xarxa
contra
els
Tancaments
d'Empreses i la Precarietat
vam veure la necessitat

d'organitzar-nos en clau
laboral a la feina i al
territori; avui, a mitjan 2020,
veiem proliferar nombrosos
sindicats
laborals
de
territori, com Acció Sindical
Bages o el Grup Laboral
de Sants, a Barcelona. És
hora d'aprofitar aquesta
experiència i capgirar el
marcador. Com a classe
treballadora
hem
de
defensar tots els àmbits
de la vida. I per arribar a
tots els àmbits cal, també,
organitzar-nos amb les
veïnes igual que ho fem amb
les companyes de feina.
Tenim una gran oportunitat
gràcies a l'organització
sorgida d'aquesta darrera
crisi. Utilitzem les sinergies
que s'estan creant: teixim
relacions, creem xarxa i
generem grups d'acció
laboral
que
tinguin
incidència en el territori.
En definitiva, apostem per
moure'ns per a tenir una
implementació real en els
diferents territoris d'arreu.
Per últim però no per
això menys important,
no voldria acabar l'article
sense recordar-me de les
meves companyes del
Nissan, que diàriament ens
demostren que la lluita
sindical és imprescindible
per a un món millor. Molts
ànims, companyes!
Isaac Hernàndez i Monclús
Sindicat del Metall
de Barcelona

La secció sindical de la CGT
a l’AGE de Lleida denuncia
la falta d’EPIs i de tests
de la Covid-19 per a les
treballadores
públiques
després de més de 70 dies
de pandèmia. La secció
denuncia la situació del
SEPE (i el SOC) que es
troba
completament
desbordada,
afectant

a desenes de milers
de persones que s’han
quedat sense feina i que
veuen perillar els seus
ingressos per falta de
recursos
administratius.
La secció denuncia també
les retallades que s’han fet
els últims anys als sectors
públics, especialment la
sanitat i l’administració.

Transport Sanitari de Catalunya vulnera la majoria
de normes de PRL en relació amb la Covid-19
La secció sindical de
CGT a TSC denuncia
la
mancança
d’EPIS,
materials de desinfecció i
la inexistència de plans de
riscos laborals a l’empresa
de transport sanitari.
Arran d’una denúncia de la
secció sindical la inspecció
de treball donà un període
de temps per a instaurar
un pla integral de riscos
laborals que l’empresa TSC
no està complint. També,
dins d’aquesta resolució

IT exigeix l’aplicació de
protocols de rentada i
desinfecció de la roba que
tampoc s’estan aplicant.
La falta de mascaretes o
la utilització de bosses de
plàstic a mode de bates
vulnera el dret a la salut
tant dels treballadors
com de la resta de la
població. La CGT continua
exigint que es compleixi
la legalitat i els protocols
de prevenció de riscos
laborals.

ONCE acomiada totes les seves mediadores
de sordceguesa per a defensar “la viabilitat
econòmica” de la seva Fundació
La
FOAPS
(Fundació
ONCE per a l’atenció
a
persones
amb
sordceguesa)
ha
acomiadat
aquesta
setmana a totes les
mediadores
que
prestaven serveis al
territori espanyol, unes
90, deixant sense atenció
a més de 500 persones
sordcegues i les seves
famílies. Ho va fer
mitjançant un comunicat
enviat
per
correu
electrònic el dilluns dia
13, jornada no lectiva

en moltes comunitats
autònomes i, per tant,
amb les professionals,
els centres educatius i
les famílies en període
de vacances. A més
d’això,
l’empresa
estableix la finalització
dels contractes a partir
del dia 15 sense cap
compromís ferm i per
escrit
que
aquestes
professionals tornaran
als seus llocs de treball
al setembre, amb l’inici
de curs escolar, com
passa tots els anys.

Manifest conjunt
de sindicats de
l’espectacle
Un seguit de sindicats del ram
de l’espectacle, entre els quals
el Sindicat d’Espectacles de
Barcelona de la CGT, han signat
un manifest conjunt demanant
mesures clares i urgents pel
sector. Escena Intermitent
(nom de la plataforma creada)
agrupa diferents col·lectius del
sector cultural que proposen
la unitat d’acció de les
treballadores de l’espectable.
Al manifest, els sotasignants
denuncien la vulnerabilitat
per la falta d’ajudes que estan
portant a molts professionals
i les seves famílies a una
situació límit. Reclamen,
també, la rectificació del
RDL 17/2020 per incloure
totes aquelles persones que,
independentment de la forma
contractual, es dediquin al
sector cultural, espectacles i
esdeveniments públics.

CGT denuncia
l’empresa People
Plus Innovation SLU
La CGT del Vallès Oriental
denuncia les mancances al
sector de l’atenció domiciliària.
En un comunicat, el sindicat
denuncia la falta de mesures
de protecció cap a les
treballadores, el que implica
un empitjorament de les
condicions laborals així com
de servei, ja que tampoc es
protegeix les usuàries. El sindicat
ha interposat una denúncia a la
Inspecció de Treball fent que
aquesta requereixi l’esmena
de les deficiències en matèria
de seguretat i salut, donant
la raó a les treballadores
del SAD. Avui dia encara es
donen irregularitats com
acomiadaments i retallades
de jornades en situacions
de
vulnerabilitat
d’unes
treballadores que ja de per si es
troben en una situació laboral
molt precària.

CGT denuncia la manca d’Equips de Protecció
Individual (EPI) a Ivemon Ambulàncies Egara
La secció sindical de CGT
Lleida a l’empresa de
transport sanitari denuncia
la falta de protecció de
les treballadores per fer
front a la pandèmia de la
Covid-19. En un comunicat,
la secció anarcosindicalista
denuncia la perillosa manca
d’EPIS que no només afecta
a treballadors sinó també
a les usuàries, tant del
transport sanitari urgent
com no urgent. Diverses

sentències del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya ha donat la raó
a les treballadores amb
un decret en que exigeix
l’adopció
de
mesures
cautelars contra l’empresa.
Tot i així, l’empresa s’ha
negat a negociar amb la CGT
que, al comunicat, afirma
continuarà lluitant per a
assolir allò necessari a un
servei públic bàsic com el
de les ambulàncies.

Totes les seccions sindicals de CGT a TMB
(Metro, Autobusos, Telefèric i Bus Turístic)
en Solidaritat amb el Ramiro
Les diferents seccions
sindicals de la CGT a TMB
han denunciat la sanció
al company d’autobusos
Ramiro al mateix temps que
mostren la seva solidaritat.
La CGT considera que aquest
expedient és absolutament
desproporcionat i basat
en mentides, constituint
un atac al sindicalisme
de base assembleària
que representa la central
anarcosindical.
En
un
comunicat conjunt, les

seccions de TMB exigeixen
a la direcció dels transports
metropolitans que retiri
de forma immediata la
tramitació de l’expedient,
ja que no és un atac a
una sola persona sinó a
l’organització que el Ramiro
representa. Afirmen, també,
que seguiran ·mostrant les
vergonyes d’una estructura
empresarial basada en
l’amiguisme i els favors
polítics,
un
veritable
cementiri d’elefants”.

Sanitaris protesten davant d'hospitals per reclamar
millors condicions laborals
Professionals sanitaris es
van concentrar el passat
dimarts 12 de maig per
protestar per les condicions
laborals del col·lectiu
i per reclamar que els
"aplaudiments" que els
dediquen aquests dies de la
pandèmia del coronavirus
es converteixin en "drets".
#Aplaudimentsensedrets
és el nom de la campanya
que sanitaris han impulsat
per les xarxes socials i
que s'ha concretat en

convocatòries a les portes
dels hospitals, com el
Vall d'Hebron, del Mar
o Bellvitge. Els sanitaris
demanen recuperar la
jornada de 35 hores, entre
altres millores laborals,
i seguretat en el lloc de
treball, amb més equips de
protecció individual (EPI) i
tests. Les concentracions
s'han fet coincidir amb
el Dia Internacional de la
Infermera i la Llevadora, el
12 de maig.
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Construïm alternativa,
esquarterem la realitat
Obrim-los i
obrim-nos,
siguem
creatius
cercant
solucions, el
futur no serà
brillant però
és l'única
esperança que
ens queda a
les anarcosindicalistes

Dos mesos (o més) rebent trucades,
redreçant preguntes, revisant BOEs,
instruccions,
normatives,
registrant
denuncies a inspecció i fent el de sempre,
el que intentem fer característic del SP
del SAPB, el treball colze a colze. Dia
rere dia aprenem veient com les diferents
administracions se salten la mateixa
llei que es legisla des del govern que les
sosté. Una pantomima per ocupar planes
de diaris amb condols, codis de bones
pràctiques recomanades per experts i fent
veure que el primer és la salut, fins que
algun il·luminat decideix que ho deixa de
ser.
Dins aquest panorama desolador, intento
ignorar les primeres notícies que parlen
del nombre de morts per trobar-me amb
notícies de la tornada a l'escola i la data
de la selectivitat. Després de llegir els
articles, em venen al cap les xerrades sobre
pedagogia llibertaria que es feien des del
sindicat d'Ensenyament i els diferents
comunicats. La reducció de les ràtios per
centre, múltiples professors per aula i uns
exàmens que no siguin només memorístics,
és a dir, una alternativa pedagògica. Es veu
que igual alguns s'han donat un cop al cap
i han vist la llum.
Segueixo baixant en el diari, ja feia dies
que havia desconnectat de la realitat
que es representa en les pàgines de la
premsa per internet, de sobte em trobo
amb un dels temes estrella del sindicat,
el Teletreball. Un tema ja debatut a les
assemblees que va finalitzar amb una
resolució on es conclou que la CGT no està
d'acord amb el teletreball. Avui la realitat
ens passa per damunt. La tecnologia venia
per quedar-se i aquesta manifestació en els
centres de treball ens ofereix avantatges
e inconvenients diversos. Ara ja podem
tenir la certesa que l'organització sindical
i l'acció directa als centres de treball s'ha
de replantejar.
Un altre dia, en un altre context, m'arriba
per xarxes que la gran indústria s'està
preparant per desenvolupar, encara més,
la robotització de les seves cadenes de
producció, ja que evidentment, ara que
s'ha de procurar mantenir distancia física
entre les treballadores, per tant, la fàbrica
ha d'adaptar-se als nous temps. Em faig
un tip de riure en aquell moment, però de
cop em ve al cap un document que es va
aprovar al sindicat on es parla que hem
de destruir els ordinadors perquè ens

Jose Alberto Villaverde
Sindicat d’Administració Pública CGT Barcelona

Ho confesso,
això ho he desitjat

prendran la feina. Benvingudes al ludisme
del S. XXI! La realitat ens torna a passar per
sobre. Suposo que en algun moment hem
oblidat allò de la reducció de la jornada i
d'aquells mestres que parlen sobre la lacra
que suposa el treball remunerat.
Després d'intoxicar-se és quasi obligatori
desconnectar, gaudir d'aquells grups
que et fan anar més enllà amb les seves
melodies i lletres inspiradores que ens
recorden el plaer de la companyia amb
un mateix, en contraposició amb el mite
de què la soledat és una imatge trista i
allunyada de tot. S'acaba la música, millor
dit, sona un anunci de merda i torna la
realitat, sorgeixen de nou les preguntes:
Que succeeix amb tots aquells autònoms
que no aixecaran els seus comerços després
d'això? Quina alternativa vam donar
com a sindicat a l'anterior crisi a aquest
col·lectiu? I a les persones en atur (que
als que ja teníem haurem de sumar molts
companys i companyes més)? On està el
sindicat? Les cooperatives no són una bona
eina? Quin paper ha de jugar el sindicat en
aquesta xarxa? No hi ha ja cooperatives
que ajuden a altres cooperatives? No
podríem fer una xarxa de consum des de la
militància del sindicat? No és el sindicat la
forma d'estructurar l'economia alternativa
que totes veiem com a objectiu?
Torno a l'abstracte, intento establir un
lligam entre totes les idees que exposades,
entre els desitjos i les virtuts, entre totes
aquelles paraules i pensaments que han
decaigut per motius més o menys vàlids
en els debats del sindicat. Algun cop ens
hem parat a pensar quina és la diferència
entre la realitat i allò desitjable? Quin ha
estat l'error o perquè no hem aconseguit
fer arribar el nostre missatge? Un dia em
va dir un molt bon company de feina "És
que vosaltres (la CGT) sou els que teniu
la raó però és impossible aconseguir el
que voleu", on queda aquesta "raó" en el
moment en què ens trobem? Com la fem
servir per transformar la realitat?

No serà
fàcil,
però
trobarem
la manera
de sortir
de tot
plegat

Fa molts mesos que no escric, però aquests
d i e s d e co n f i n a m e n t co l · l e c t i u n o m e ' n
p u c e s ta r. M ' h e d e co n fe s s a r. H o s e n to
d e d e b ò. Pe rò d u ra n t e l s ú l t i m s a n y s h e
d e m a n a t q u e l a s o c i eta t v i s q u é s , n o m é s
u n d i a , l a m e va s i tu a c i ó. L a s i tu a c i ó d e
Le s I n v i s i b l e s , d e l s C a n a r i s D e L a M i n a .
D ' a q u e l l e s q u e v i v i m a m b S e n s i b i l i ta t
Q u í m i ca M ú l t i p l e ( S Q M ) . To t i q u e n o e ra
a i xò a l q u e e m re fe r i a , co m pa n ye s . N o
vo l i a a q u e s t v i r u s , n o vo l i a l a C ov i d - 1 9 .
A l p r i n c i p i , s e m p re q u e ca m i n a va a m b
m a s ca reta i ve i a co m e m m i ra ve n ,
d e s i t j a va q u e n o m é s p e r u n d i a a q u e l l
q u e e s re i a d e m i pa s s é s p e l m a te i x , p e r
u n d i a . Po t s e r é s q u e m ' h e t ro ba t a m o l t s
i n ú t i l s d u ra n t a q u e s t s a n y s . . . I a ra ve n e n
ca d a d i a j u n t s . . . H o s e n to.
Fa u n s a n y s e m va i g ve u re ta n ca d a e n u n a
b o m b o l l a d ' a u to co n f i n a m e n t . A l p r i n c i p i
n i s a b i a q u è e m pa s s a va , e m va i g t ro ba r
m o l t s m etge s q u e e m m i ra ve n co m s i
e s t i g u é s b o j a i fo s u n a m e n t i d e ra . A l f i n a l ,
u n n e u rò l eg e m va d i a g n o s t i ca r ( d e s p ré s
d e d o s a n y s d e l l u i ta , d o s a n y s d e n o
s a b e r q u è te n i a ) . Q u a l s e vo l co n ta c te
a m b p e r fu m s o q u í m i c s d e s e n ca d e n a ve n
d o l o rs , i l a s e n s a c i ó d ' e s ta r p e rd e n t l a
fo rça v i ta l , d e t ro ba r- m e a l l l i n d a r d e l a
m o r t . E l s i m p l e fet d ' a n a r a fe r u n d i n a r
a m b a m i c s e m p o r ta va a n o p o d e r s o r t i r
d e l l l i t e n u n a s et m a n a ( p e r to t e l d o l o r i
l a fa l ta d ' e n e rg i a , co m s i e l m e u co s l l u i té s
a m b u n a g r i p m o l t fo r ta i u n e s a g u l l ete s
b r u ta l s ) . A l s m a t i n s , i m p o s s i b l e o b r i r
l e s f i n e s t re s . Pe rq u è l a co n ta m i n a c i ó d e
L a Fa rge ( l a c i m e n te ra q u e c re m a re s i d u s
a pa r t d e fe r c i m e n t ) , o d e l s a d d i t i u s
q u í m i c s , o q u a l s e vo l a l t ra e m p re s a d e l s
p o l í go n s i n d u s t r i a l s q u e m ' e n vo l te n , o
to t s a l h o ra ; h a v i e n e m b r u ta t to t l ' a i re .
D u ra n t ga i re b é d o s a n y s n o va i g p o d e r
fe r v i d a , n i a ca s a co n f i n a d a n i fo ra
d ' e l l a . Pe l ca m í , va i g e n te n d re co m é s
a i xò d e co n ve r t i r- s e e n a l g ú N o ú t i l p e r
l a s o c i eta t . U n a xa c ra . A l g ú a q u i n o fe i e n
ca s n i a m i c s , n i fa m í l i a n i m etge s . A l g ú
q u e d e i xa va d ' ex i s t i r d ' u n d i a p e r l ' a l t re .
E ra p e r i o d i s ta , m a re d ' u n a n e n a p et i ta ,
co m pa n ya i a c t i v i s ta d e m ov i m e n t s
s o c i a l s . . . i d e co p, l a v i d a e s va a tu ra r.
S e n s e ca p a v í s . S e n s e re s q u e p o g u é s fe r.
J a n o e ra n i p e rs o n a . J a n o p o d i a n i l l eg i r,
p e rq u è n o p o d i a e n te n d re a l l ò q u e l l eg i a .
N i e s c r i u re , p e rq u è l e s p re s ta tge r i e s d e
l a m e m ò r i a e s ta ve n b u i d e s d e pa ra u l e s .
N o te n i a fo rça p e r p u j a r 1 3 e s g l a o n s p e r
fe r u n p etó d e b o n a n i t a l a m e va p et i ta .
N o p o d i a a n a r a ve u re n i a l a m a re , n i a l
pa re . . . E s ta va m o r ta e n v i d a , t i ra d a s e n s e
p o d e r n i p e n s a r, m e n t re e s co l ta va co m l a
v i d a co n t i n u a va fo ra , o a l ' h a b i ta c i ó d e l
co s ta t .

Hi ha una expressió que em va fer posar els
pèls de punta un dia i que no he estat encara
mai capaç de colar a cap comunicat, vivim
a la bretxa. Som part d'aquest sistema, ens
topem amb les contradiccions d'aquest
i les mirem d'exposar amb l'objectiu de
fer entendre a la gent que tenim allò que
el meu company deia "la raó". En aquest
moment de col·lapse no és el moment de
treure tot allò que com a organització hem
tingut en algun moment sobre la taula i
que no hem pogut estructurar pels motius
que siguin?
Siguem valentes, afrontem el futur amb
honestedat i comencem a treballar per
fer l'alternativa, no tanquem els debats,
obrim-los i obrim-nos, siguem creatius
cercant solucions, el futur no serà brillant
però és l'única esperança que ens queda a
les anarcosindicalistes.
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Judit Benito Cabezas
Afiliada al xxxxxxxxx

E l p i t j o r. L' a ï l l a m e n t s o c i a l . L a s o l i tu d , l a
i n co m p re n s i ó. . . N o s e r re s , n o m é s d o l o r
i p l o rs .
N o s e rà fà c i l , p e rò t ro ba re m l a m a n e ra
d e s o r t i r d e to t p l ega t . N o m é s h e m
d ' a p re n d re a a d a p ta r- n o s i a d o n a r l a
vo l ta a l e s co s e s . D e to t s e s u r t . A l f i n a l ,
s i te n s re s i l i è n c i a i a m o r, d e l a fa m í l i a i
d ' a m i c s d e d e b ò, to t é s m é s fà c i l .
Pe r s o r t , d o n o g rà c i e s ca d a d i a p e r h a ve r
d e i xa t e n re re m o l te s co s e s d o l o ro s e s i
t i n d re u n a v i d a , a d a p ta d a , p e rò u n a v i d a .
H e l l u i ta t v u i t a n y s , i d u ra n t a q u e s t te m p s
h e a p rè s a q u e d a r- m e a m b l e s co s e s
b o n e s . H e a p rè s a ga u d i r d e l m o m e n t i d e
l e s co s e s p et i te s . A ve u re b e l l e s a a ca d a
m i ra d a . A d o n a r G rà c i e s . A fe r pa u s e s . A
s e r pa c i e n t . A n o s e r p e r fe c ta . A d i r N o.
H e a p rè s a fe l i c i ta r- m e , p e r a co n s eg u i r
a g u a n ta r u n a o b ra d e N a d a l o u n a re u n i ó
d ' a m i c s , to t i s a b e r q u e pa ga ré u n a
b o n a fa c tu ra . Q u e re s s ' h a d e d o n a r p e r
d e s co m p ta t .
A ra , te n i a u n a v i d a , a m i g ga s o m i g
co n f i n a d a a l a m e va b o m b o l l a , p e rò
s o r t i n t d e ta n t e n ta n t p e r a n a r a l ' e s co l a
o a d o n a r u n pa s s e i g , a l m etge i a co m p ra r
o a u n d i n a r. . . I a ra . . . d e n o u . . . a q u e s ta
v i d a ta m b é q u e d a a j o r n a d a , d e n o u
co n f i n a d a a ca s a . Pe rò a q u e s ta vega d a ,
a co m pa n ya d a .
A q u e s te s pa ra u l e s va n d e d i ca d e s a to te s
a q u e l l e s p e rs o n e s q u e n o e n te n e n o n o
h a n e n tè s e l m e u co n f i n a m e n t fo rçó s
d e s d e fa v u i t a n y s . E l n o a p ro pa r- m e
a m é s d ' u n m et re a ca p p e rs o n a . H a ve r
p e rd u t l a p o s s i b i l i ta t d e l ' e s ca l f d ' u n a
a b ra ça d a . H a ve r d ' a n u l · l a r s o pa rs , d i n a rs
i q u e d a d e s a m b a m i c s o fa m i l i a rs . N o
p o d e r a n a r a l l o c s ta n ca t s . N o p o d e r fe r
p l a n s a d u e s s et m a n e s , p e rq u è m a i s a b i a
q u è pa s s a r i a . . .
A q u e s t v i r u s pa s s a rà , p e rò j o re s ta ré .
N e ce s s i ta d a d e p o r ta r u n a m a s ca reta p e r
fe r v i d a ( a m b l e s m o l è s t i e s d e fe r co s e s
a m b e l l a , a m b l e s m a rq u e s g ra va d e s a l a
p e l l q u e d e i xa d u ra n t h o re s ) . N o p o d ré
o b r i r l e s f i n e s t re s a l m a t í , i s e n s e ve u re
l a s e va fu m a ra d a , s a b ré f i n s i to t a l a
n i t , s i l e s xe m e n e i e s d e L a Fa rge e s ta n
e n fu n c i o n a m e n t . A i xò pa s s a rà , p e rò j o
s e m p re e s ta ré l l u i ta n t co n t ra u n p e r i l l
i n v i s i b l e , q u e p o t e s ta r e s p e ra n t a ca d a
pa s . N e ce s s i ta d a d ' e s ta r b e n a l l u n ya d a ,
d ' a q u e l l e s p e rs o n e s a m b p e r fu m s i d e
l a co n ta m i n a c i ó, co m s i fo s l a p rò p i a
C ov i d - 1 9 .
A i xò pa s s a rà . Pe rò a pa r t i r d ' a ra , p o t s e r,
l a ge n t e n te n d rà co m é s v i u re e s s e n t u n
C a n a r i D e L a M i n a . I j o, p o t s e r, a d e s i t j a r
m i l l o r.
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l'entrevista

"
Despertem
de tenir por
a trencar
la falsa
imatge de
tranquil·litat i
benestar

La Sisqueta i
Capfoguer
Quan l’autogestió es fa realitat
Foto: Víctor Gallardo

És comú a molts sectors de
l'esquerra pensar que la
participació en les institucions
no només té límits legals i
constitucionals per promoure
canvis socials en profunditat,
sinó que genera contradiccions
de tal magnitud que els
moviments que ho intenten
acaben integrats, absorbits
dins del sistema i, finalment,
es converteixen en instruments
d'estabilització d'allò que, en
principi, pretenen abolir o, si
més no, transformar.
És una hipòtesi que sembla
confirmar-se en la història
els verds a Alemanya o, per
no anar més lluny, quan
observem els primers passos de
Podem en l'anomenat "govern
progressista".
És per això que són molts
els activistes que opten pel
camí de la creació del que
anomenem "contrapoders"
des de la base i que la tradició
anarquista denominava "acció
directa", sobretot quan el
moviment va ser capaç de crear
un corrent cultural i social
propi, en paral·lel i contra
l'Estat.
Portem això a col·lació
per presentar un projecte
que sorgeix a la perifèria
barcelonesa, a Gramenet, i
que pretén ser un referent
autogestionari d'impuls
cultural i social per a les
classes populars: La Sisqueta.

Hi som amb dos dels seus
membres, César i Jordi.
Abans que res, què és La
Sisqueta?
Es tracta d'un espai
autogestionat, els orígens
del qual el trobem en
altres dos anteriors que
van impulsar joves de
Gramenet : Aramateix i el
Local Social Krida. Amb
La Sisqueta es tractava
de fer un salt endavant,
d'aquí que en un moment
determinat es decidís
impulsar una cooperativa
de treball (Capfoguer) i
un centre sociocultural
que seria La Sisqueta
pròpiament dit. Capfoguer
és autogestionada pels
seus propis treballadors, es
dedica a la restauració, però
sobretot a l'elaboració de
cer vesa artesana. Les dues
entitats comparteixen espai,
projecte social, valors, etc.,
però funcionen de manera
completament autònoma.
Comenteu que La
Sisqueta és un projecte
de projectes. Vol dir que
a La Sisqueta funcionen
diferents entitats? Quines
característiques tenen?
Bé, La Sisqueta és una
associació amb legalitat
jurídica, però en aquest
espai hi participen
diferents entitats amb

característiques molt
diferents. Aquí es
reuneixen associacions
culturals, grups de consum,
sindicalistes, gent de partits
i de grups municipalistes
com SOM Gramenet o
grups feministes. Però
també hi participen moltes
persones a títol individual.
To t s c o m p a r t e i x e n v a l o r s
basats en l'antifeixisme,
antirracisme, ecologisme,
feminisme, i, en definitiva,
e n l ’a n t i ca p i ta l i s m e , q u e
és el que englobaria totes
aquestes característiques.
Aquestes són les
nostres línies vermelles.
Qualsevol acte que fem,
conferències, presentació
de llibres, concerts, teatre,
documentals, etc. han
d'incorporar aquest conjunt
de valors.
Amb entitats tan diverses
i que actuen en àmbits
diferents dins de la
ciutat, no ha de ser fàcil
el funcionament de la
Sisqueta... O m'equivoco?
La coordinació la porta un
grup promotor format per
voluntaris, entre 10 i 15
persones, que porten el dia
a dia, però les decisions
importants es prenen de
manera assembleària. El
grup dinamitzador és obert
a qualsevol que vulgui
c o l · l a b o r a r, j a v a m d i r q u e
està compost de voluntaris.

La proximitat organitzativa
genera cadenes de confiança
que facilita la comprensió
de propostes tan diverses i
la possibilitat d'organitzar
accions conjuntes, però
sí que és cert que, de
vegades, costa integrar
alguna entitat en coses que
vagin més enllà dels seus
propis objectius. No obstant
això, ho assumim per una
cosa que ens sembla molt
positiva, la convivència dins
del mateix espai.
Quin tipus d'actes es solen
fer a La Sisqueta, encara
que entenc que la resta
d'entitats que conviuen
aquí realitzen les seves
pròpies?
S í , é s c l a r, p e r ò a L a
Sisqueta tenim els nostres
propis actes. Així, per
exemple, el grup de consum
(El Cabàs) el componen
diverses famílies que
obtenen de productors
propers i ecològics
el paquet d'aliments
prèviament demandats i es
fan xerrades sobre consum
responsable. Després tenim
el grup de cafè teatre, fem
presentacions de llibres,
passem documentals, es fan
concerts en directe, teatre i
acabem d'incorporar Poetr y
Slam en què el grup que
representa Gramenet en
altres certàmens es reuneix
i recita en aquest espai .

Com intenteu resoldre
el dilema entre la vostra
acció politicosocial
contra el sistema i les
característiques d'una
població amb poca
consciència social,
baixos nivells econòmicculturals i poc mobilitzada
socialment?
És realment difícil, sí, però
pensa que a dalt tenim
u n b a r, e n u n c a r r e r m o l t
transitat i on entra gent del
barri. Si hi ha la possibilitat
es parla amb ells,
s'explica que estem en una
cooperativa, com funciona,
informem de l'existència
de la Sisqueta, els donem
programa d'actes, etc.
Després, una altra manera
és a través del grup de
consum que apropa a
famílies no necessàriament
molt polititzades però que
s'acosten per una cosa
tan bàsica com és obtenir
aliments de qualitat.
D'aquesta manera s'intenta
trencar amb l'entramat
logístic del mercat
capitalista i que s'apropin
a la presa de consciència
de que les coses poden
funcionar d'una manera
diferent i col·lectiva.
Us declareu
anticapitalistes, però
us moveu a escala local.
Esteu en coordinació amb

"
entitats d'altres localitats
que funcionin de manera
semblant i aspirin als
mateixos objectius?
A Gramenet no hi ha
espais com La Sisqueta,
encara que alguns, com
l 'A t e n e u J u l i a R o m e r a , t é
un funcionament semblant.
Són petites bretxes que
anem obrint en un sistema
que ho absorbeix tot.
Mantenir aquests espais de
r e s i s t è n c i a é s t o t u n t r i o m f.
To t i q u e a n i v e l l l o c a l é s
constant la coordinació
amb altres col·lectius per
impulsar accions conjuntes,
com han estat lluites per la
defensa del patrimoni, per
espais lliures en una ciutat
pràcticament sense parcs,
per un oci no mercantilitzat ,
en l'organització dels 1r de
maig, contribuïm a generar
espais d'economia social i
solidària, etc.
D e s d e C a p f o g u e r,
l'altre pilar d'aquest
espai al costat de La
S i s q u e t a , v o l e m , p r i m e r,
consolidar-nos per després
impulsar una altra etapa
d'intercooperació fora
de l'àmbit local. Així, per
exemple, estem en dos
projectes com són la Xarec
(Xarxa de Restauració de
Catalunya) i l'impuls al que
serà Productors Cooperatius
de Catalunya, en aquest cas,
en l'àmbit de l'elaboració

d e c e r v e s a . To t a i x ò e n l a
línia de generar discurs
contra el mercat , crear
alternatives laborals i de
consum, maximitzar els
recursos i, evidentment,
crítica social. Des de
La Sisqueta i Capfoguer
estem participant en
l'organització de les Festes
Alternatives amb molts
actes culturals, però també
hem aconseguit posar en
mans dels assistents una
cer vesa ecològica, artesana,
d'economia social, enfront
de les grans corporacions ...
Pensa que fins fa poc temps
vam tenir aquí la fàbrica
d ' E s t r e l l a D a m . C o m p e t i r,
des dels nostres valors, amb
aquestes multinacionals
no és gens fàcil. Aquest
exemple és claríssim de
com, des de determinats
espais, és possible obrir
aquestes bretxes de què
parlàvem abans.
Donada la vostra posició
ideològica i el tipus
d'accions que porteu a
terme, la relació amb les
institucions, parlo de
l'ajuntament en mans del
PSC, no ha de ser gens
fàcil.
Des de La Sisqueta es
decideix prescindir des del
primer moment dels serveis
de l'administració. La
nova forma de caciquisme
apareix a través de les
subvencions que es reben de
l'ajuntament i que obliguen
a una sèrie de compromisos
que acaben per generar
relacions de clientelisme
que no estem disposats a
a c c e p t a r. P e r ò e l p i t j o r d e
l'assumpte és el bloqueig i
fre que s'intenta per canals
més subtils.
Vol dir això que us
presenteu com un
organisme d'oposició
popular enfront de les
institucions?
Nosaltres fem saber a
l'ajuntament que som
oposició, però ells també
intenten fer-nos saber
qui mana aquí. I ens ho
fa pagar de diferents
maneres. Per exemple, amb
el tema de permisos per
a actes, d'accessibilitat a
determinats espais, amb
una fiscalització estricta
a través d'inspectors que
poden confirmar o no que
l'espai reuneix condicions
de seguretat per als
assistents, fer cas estricte a
trucades de veïns que poden
no acceptar les activitats
que es fan, etc. Això obliga
moltes vegades a perdre les
energies no en organitzar
activitats sinó en resoldre
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problemes burocràtics que,
en definitiva, intenten
frenar que el teu projecte
vagi endavant. Després
també hi ha altres formes.
Gent que ha participat en
actes nostres fent tallers
o altres activitats, després
són vetats pel tècnic de
torn al servei del partit
governant perquè "estan
f e n t c o s e s a L a S i s q u e t a ".
L' o b j e c t i u é s c l a r, e s t r a c t a
de procurar que la gent , per
por a perdre possibilitats
de treball en altres entitats
locals, acabi per no acostarse a nosaltres. O, per
exemple, com l'ajuntament
accepta pressions de grans
empreses, multinacionals
de la cer vesa o de l'oci,
que són els que paguen
les festes majors perquè
en els programes de festes
no apareguin els nostres
anuncis, pagats amb
molts esforços, perquè els
nostres productes són la
c o m p e t è n c i a . L' a j u n t a m e n t
frenant el creixement de
productes locals i cedint
davant pressions exteriors,
davant d'uns col·lectius que
els planten cara, algunes
vegades, en el seu propi
te r re n y.
¿Després del que s'ha dit,
quins projectes de futur
teniu ara?
Seguir intentant incidir en
el teixit social de Gramenet
en una perspectiva de
ruptura amb el capitalisme,
generant massa crítica i
créixer en projectes que
donin sortida als problemes
que té la gent . Portem dos
anys de debat intentant
“parir” un projecte, que
sembla que posarem
en marxa molt aviat, es
tracta d’una Oficina de
Drets Socials, amb suport
d'advocats i altres tècnics.
Ta m b é p r e p a r e m u n e s
jornades sobre habitatge, no
només des del punt de vista
de l’habitatge, sinó de com
l'habitatge i l'urbanisme
poden condicionar el model
de vida. Hi ha grups que han
estat organitzant la Jornada
del 8 de març, o que tenen
avançada la del 1r de maig.
Seguir treballant en la
creació de consciència,
de que les coses es poden
fer de manera col·lectiva i
des de la base, de manera
autogestionada.

Juanjo Gallardo
Redacció Catalunya
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Treballadors especialment sensibles pel coronavirus:
com han de retornar a la feina?
Des de l’aplicació de l’estat d’alarma, decretat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març pel Covid_19, s’han generat molts dubte als centres de treball i en el món sindical sobre qui es considera treballador/a
especialment sensible a efectes del coronavirus, i quines mesures preventives se li apliquen. I en l’actual conjuntura de desescalada en la que ens trobem, ens arribem molts dubtes sobre com s’ha de
realitzar l’inici del retorn a la feina o als centres de treball d’aquestes persones, i quines són les obligacions preventives de l’empresa. Contestem els dubtes més freqüents en aquest article.
Què és un treballador especialment sensible a afectes del coronavirus?

Pot l’empresa conèixer les patologies dels treballadors/es de risc?

Els treballadors/es especialment sensibles a afectes del coronavirus
estan determinats al «procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2»,
editat pel govern de l’Estat, i amb la darrera actualització del qual és del
passat 22 de maig, i que, amb diferents nivells de risc segons la patologia i
de si la patologia està descompansada o controlada, són (segons l’«anexo
IV. Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el
ámbito sanitario y sociosanitario»):

L’empresa única i exclusivament pot tenir comunicació per part del
Servei de Prevenció de que un treballador/a és considerat especialment
sensible, però en cap cas pot tenir dades de quina concreta malaltia
pateix de les considerades de risc, ni molt menys tenir dades mèdiques
d’altres patologies que pugui patir la persona.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
Personas con diabetes.
Enfermedad hepática crónica.
Enfermedad pulmonar crónica.
Enfermedad renal crónica.
Inmunodeficiencia.
Cáncer en fase de tratamiento activo.
Embarazo.
Mayores de 60 años.

El treballador/a que pateixi alguna d’aquestes patologies o situacions, ho
ha de comunicar al servei mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa,
que ha d’elaborar un informe deixant constància de si el treballador ha
de ser considerat especialment sensible a efectes del coronavirus i si hi
ha possibilitat d’adaptació del seu lloc de treball on no hi hagi exposició
al virus.
Si no hi ha possibilitat de canvi o d’adequació del lloc de treball sense risc,
aquest informe del Servei de Prevenció de l’empresa haurà de ser aportat
al metge d’atenció primària, que en cada cas concret haurà de valorar si
declarar al treballador en situació d’Incapacitat Temporal, i si l’inclou
dins la nova baixa «excepcional», establerta pel Real Decret Llei 6/2020,
que és de contingència comuna (no es considera derivada de la feina),
però que a únics efectes de la prestació, es calcula com si fos derivada
d'accident de treball, i per tant es cobra la prestació des del primer dia del
75% de la darrera base de cotització.
El seguiment d’aquesta baixa «excepcional» del treballador especialment
sensible ho serà per part del metge d’atenció primària.

Només el el personal sanitari del Servei de Prevenció de l’empresa pot
tenir accés als informes mèdics personals del treballador/a, comunicant
a l’empresa únicament si el treballador és especialment sensible i la
possibilitat o no d’adequació o canvi de lloc de treball.

Tenir més de 60 anys o estar embarassada són causa per declarar la
persona especialment sensible?
Les persones de més de 60 anys i les dones embarassades es consideren
de risc a efectes del coronavirus, i per tant, si el Servei de Prevenció
de l’empresa no determina la possibilitat d’adequar o canviar el lloc
sense risc d’exposició, haurien de ser declarades en situació de baixa
excepcional, si així ho considera el metge de capçalera.
En tot cas, s’ha de tenir en compte que si aquests una persona que pertany
a aquests col·lectius pateix altres patologies també considerades de risc,
la baixa és molt més recomanable.

L’accés de l’empresa a les dades personals mèdiques dels treballadors
seria il·legal, i atemptaria contra el dret a la intimitat del treballador/a i al
dret a la confidencialitat de les dades mèdiques, establert, entre d’altres,
a l’article 22.4 LPRL («El acceso a la información médica de carácter
personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias
que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento
expreso del trabajador»).

Qui pot decidir el retorn a la feina del treballador/a especialment
sensible?

Alhora, hem de recordar que el tractament de les dades mèdiques està
fortament regulat per la normativa de protecció de dades, normativa
que en cap cas ha estat derogada.

Per tant, no és la empresa qui decideix l’alta de la baixa mèdica del
treballador/a especialment sensible, sinó únicament el metge d’atenció
primària, malgrat haurà de tenir en compte els informes del Servei de
Prevenció sobre les possibilitats en cada moment d’adequar el lloc de
treball per evitar el risc.

És obligatòria la vigilància en la salut dels treballadors/es de risc?
El principi general és que la vigilància en la salut només es pot realitzar
si hi ha consentiment exprés del treballador (art. 22.1 LPRL), però aquest
mateix article n’exceptua «los supuestos en los que la realización de
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas
con la empresa».
El Tribunal Suprem ha tingut oportunitat fa poc d’interpretar aquest
article, a la darrera sentència de 07/03/2018 (Nº de Recurso: 42/2017, Nº
de Resolución: 259/2018, Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER),
que va entendre legal la obligatorietat dels reconeixements mèdics dels
vigilants de seguretat, argumentant que «la vigilancia de la salud es, en
los supuestos aquí examinados, tanto desde la perspectiva de derecho
del trabajador como de la obligación empresarial, un instrumento al
servicio de la prevención de los riesgos laborales que, según los casos,
puede alcanzar una gran importancia y convertirse en un pilar básico
sobre el que poder construir la actividad preventiva en la empresa» .
Per tant, la conclusió legal és que actualment la vigilància en la salut
dels treballadors de risc podria ser considerada obligatòria per part de
l’empresa, com a pas imprescindible per a poder portar a terme una
activitat preventiva que no posi en risc ni al propi treballador/a, no als
seus companys/es, ni a tercers.

La decisió de donar l’alta de la Incapacitat Temporal «excepcional»,
establerta pel Real Decret Llei 6/2020, és facultat del metge d’atenció
primària, que tindrà en compte els informes mèdics del treballador
especialment sensible, i els informes del Servei de Prevenció de l’empresa
referents a la possible adequació o canvi de treball a un espai sense risc.

Quines obligacions preventives té l’empresa amb el retorn a la feina
dels treballadors/es especialment sensibles?
Si el Servei de Prevenció ha determinat la possibilitat d’adequar el lloc
de treball del treballador/a especialment sensible a un centre de treball
sense risc, l’empresa haurà de garantir de forma eficaç i real que realment
la reincorporació laboral es doni sense exposició al risc.
L’adequació del lloc de treball ha de ser establerta en informe específic
del Servei de Prevenció respecte al cas concret de cada treballador,
analitzant les seves particulars característiques i malalties, i actualitzant
aquests informes a cada moment concret. No seria correcte uns
informes «genèrics» d’adequació de lloc de treball a col·lectius sencers
de treballadors, sense tenir en compte la realitat mèdica de cada un.
El «Pla Preventiu» de l’empresa haurà d’incloure totes les mesures
preventives a aplicar al col·lectiu de treballadors especialment sensibles
(mesures organitzatives i d’higiene personal i col·lectiva, EPIs, etc.), i en
tot cas i especialment, es manté el criteri de donar prioritat al teletreball,
sempre que es pugui dur a terme, intentant que la reincorporació
presencial sigui el més tard possible.

Què poden fer els Delegats de Prevenció i Comitè d’Empresa?
La funció dels representants unitaris dels treballadors/es,
especialment dels Delegats de Prevenció (com a específics en matèria
preventiva) és fonamental per a garantir que no es posa en risc a
persones especialment sensibles.
Inicialment, els Delegats de Prevenció han de sol·licitar a l’empresa
còpia del «Protocol Preventiu» (que hauria d’haver estat negociat
amb la representació dels treballadors) aplicat a l’empresa en matèria
de prevenció del coronavirus, i en el que han d’estar inclosos de forma
específica les possibles adequacions de lloc de treball de les persones
treballadores que pateixen alguna de les patologies de risc, tenen més
de 60 anys o estan embarassades. També és important controlar que
mentre el Servei de Prevenció no emeti l’informe corresponent, els
treballadors en risc no han de prestar els seus serveis en cap lloc de
treball de risc.
Posteriorment, s’ha de fer un seguiment sindical de la derivació
dels treballadors de risc al Servei de Prevenció de l’empresa, i dels
mecanismes de coordinació entre el Servei de Prevenció i els metges
d’atenció primària.
Si no s’està d’acord amb l’informe del Servei de Prevenció o de
l’empresa, els Delegats de Prevenció han de fer constar la seva protesta
en el Comitè de Seguretat i salut (CSS), i poden interposar denúncia a
la Inspecció de Treball.
En tot cas, i durant tot el procés, els Delegats de Prevenció han de tenir
accés a tota la informació en aquest àmbit que tingui alguna relació
amb l’actuació preventiva de l’empresa (art. 18 LPRL), havent de rebre
de l’empresa especialment informació actualitzada dels protocols i
actuacions empresarials en aquest àmbit.

Àlex Tisminetzky
Advocat laboralista i afiliat a CGT
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Què hi ha de nou en la Covid-19?
Reptes per a un futur de
pandèmies globalitzades

Entre la gran quantitat de notícies que
rebem sobre l'actual pandèmia Covid-19
sovint s'omet que, com totes les epidèmies,
existeixen uns components biològics però la
seva transmissió i afectació depenen de com
s'organitzen i es governen les comunitats
i el món on vivim. De fet podríem distingir
la malaltia com a fenomen biològic, de
l'epidèmia que s'ha d'entendre com un factor
social. En aquest article intentaré explicar què
hi ha de nou i què hi ha de vell en la situació
actual que estem vivint i quines lliçons en
podem extreure per encarar un futur on
probablement vindran catàstrofes semblants.
Tot i que els virus i els bacteris han existit
sempre a la natura, l'aparició de les epidèmies
corre paral·lel a tres factors principals: El
primer és la pràctica de la ramaderia, que
transmet microorganismes de diferents
espècies animals a humans. El segon és el
desenvolupament dels intercanvis i el comerç
que traspassa els virus entre comunitats que
viuen allunyades i el tercer és l'aparició i
creixement de les ciutats, espais on persones
i animals conviuen en una alta densitat que
afavoreix el contagi. Abans que existís la
medicina moderna, els mètodes per tractar
els pacients eren poc eficaços i la principal
eina per evitar la seva propagació era aïllar
les poblacions impedint l'entrada i sortida
de
persones.
Històricament,
aquestes
epidèmies eren molt més catastròfiques que a
l'actualitat, podem mencionar la Pesta Negra
de 1348 que alguns historiadors afirmen
que va matar a la tercera part de la població
europea, la Pesta de Marsella de 1720 o la grip
mal anomenada espanyola de 1918, les seves
taxes de mortalitat van ser molt més elevades
que en l'actual pandèmia anomenada
Covid-19.
La diferència en el nombre de morts es pot
explicar, en part, pels avenços en la medicina
del segle passat. Però seria insuficient.

Actualment existeixen sistemes públics de
salut que en garanteixen l'accés a tota o a la
major part de la població. No em posaré en
la manera de comptar els infectats però la
taxa de mortalitat segons el país no depèn de
factors biològics del virus sinó de la capacitat
dels hospitals per tractar simultàniament
grans quantitats de malalts. Com més llits
hospitalaris existeixen per habitant, més
places d'UCI i més personal mèdic, més
pacients poden ser tractats simultàniament.
Quan aquests recursos són insuficients la
mortalitat es comença a disparar. Per contra,
en els països amb sistemes sanitaris privats
la mortalitat és molt més elevada entre la
població que no hi té accés i els hospitals
col·lapsen ràpidament per la poca preparació
dels centres sanitaris privats quan es tracta
d'atendre a grans quantitats de pacients.
Els avenços mèdics i els sistemes públics de
salut són per tant dos dels elements que fan
que, malgrat tot, la mortalitat sigui baixa en
comparació amb altres epidèmies històriques.
Una altra de les diferències en la Covid-19 és la
velocitat amb la que s'expandeix, si bé el virus
SARS-CoV-2 pot presentar característiques que
faciliten la seva propagació, la seva velocitat
només s'explica pel fet que ens trobem en
un món globalitzat amb un flux constant de
mercaderies i persones sense precedents en
quantitat i rapidesa. Aquesta immediatesa és
una de les novetats de la pandèmia actual i
un dels tants problemes de la globalització
en la seva fase actual. El capitalisme mundial
genera beneficis astronòmics a una minoria
molt reduïda mentre que els efectes negatius
com les pandèmies se socialitzen a escala
planetària.
De cara al futur caldrà lluitar per conservar i
ampliar els sistemes públics de salut invertint
la tendència dels últims anys. Són una eina
per evitar mortalitats catastròfiques. Però es
tracta de l'últim escut, les causes que poden

desencadenar noves pandèmies són globals i
la seva prevenció i contenció també ho han
de ser. A més, no són les úniques amenaces
del futur. Tenim també, com a mínim, les
possibles catàstrofes de diversa índole
provocades directament o indirectament
pel canvi climàtic amb uns efectes que es
globalitzaran a velocitat rècord. En aquest
sentit, la investigació científica no és una
opció sinó una necessitat per al conjunt de la
societat.
L'èxit a l'hora d'afrontar els problemes del
futur dependrà en gran part del paper de la
ciència en la societat i de que sigui realment
pública i universal. De la mateixa manera que
les taxes de mortalitat de les pandèmies estan
relacionades amb l'accés als sistemes públics
de salut també la predicció i contenció de
futures catàstrofes víriques i ambientals
dependrà de com la societat en el seu conjunt
pugui accedir i beneficiar-se de la investigació
científica. Una de les batalles col·lectives en
el futur serà decidir si els avenços tecnològics
i científics sense precedents se segueixen
utilitzant en una competició autodestructiva
o es dirigeixen a millorar les condicions de
vida de les persones recuperant les nocions de
bé comú i progrés col·lectiu en un ecosistema
socialment sostenible, com no pot ser d'altra
manera.

Suport mutu o caritat?

Feia temps que el poble no s'unia sense més
objectiu que el suport entre veïnes, deixant
de banda les diferències, afinitats o ideologia
política, construint-se, doncs, les Xarxes de
Suport Mutu (XSM).
El pacte entre Patronal, Govern, CCOO i
UGT van provocar una allau d'ERTOs com a
"solució" amb prestacions que no arriben. En
canvi, tots els pagaments continuen: lloguers,
subministraments bàsics, aliments, Internet per
teletreballar, etc. Tot continua, excepte el sou.
Les XSM van evolucionant però una necessitat
que està present a gairebé totes les llars és la
necessitat d'aliments i productes d'higiene.
Fa setmanes que les xarxes ho diem: Serveis
Socials Bàsics (SSB) i els bancs d'aliments (els
que fins ara gestionaven aquesta necessitat)
estan saturats. Els SSB, com a institució que
ha d'atendre les necessitats bàsiques de la
ciutadania, actualment, està derivant persones
a les Xarxes de Suport Mutu. És a dir, la institució
pública està responsabilitzant al poble de cercar
solucions mentre, paral·lelament, pels grans
mitjans de comunicació, els diferents governs
presumeixen de l'elevat pressupost que han
perdut amb la COVID-19.

Que no ens torni a agafar amb la guàrdia
baixa.
David Garcia

Moltes veïnes, tot i saber que la responsabilitat
és de l'Estat, no podem despreocupar-nos veient
les cues que es formen per recollir aliments.
Però, el que estem fent, realment és suport mutu
o caritat? Des de l'inici existeixen els dubtes i
moltes no sabem si la Xarxa d'Aliments és la
solució ideal a tot el que està passant, de fet, a
St. Andreu de Palomar som conscients que no,
però continuem veient la fam i la necessitat al
nostre voltant. Espais llibertaris i autogestionats
mai s'haurien imaginat recollint i entregant
aliments, però hem arribat a aquest punt, som
aquí.

Arqueòleg i afiliat al Sindicat
Activitats Diverses de CGT Sabadell

A la Xarxa de Suport Mutu de St. Andreu tenim
por a caure en l'assistencialisme i intentem

El seguit d'accions que es podrien emprendre
en aquest sentit és enorme. De moment cal
fugir del campi qui pugui perquè ja sabem que
aquest "pugui" no som la majoria. I prepararse des d'ara mateix per la batalla pel planeta
que es lliurarà en les pròximes dècades.
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trencar amb aquesta idea, però costa. Totes
nosaltres hem estat educades en el fet que l'Estat
ens doni les preguntes i les respostes, i moltes
persones fa anys que en situació de precarietat
amb la necessitat que Serveis Socials o el Banc
d'Aliments els hi donin resposta.
Davant la urgència cal que totes les xarxes
ens plantegem si realment estem reproduint
l'assistencialisme crònic que genera l'Estat a
través de Serveis Socials. Necessitem espais
assemblearis per replantejar com hem d'actuar,
ja que la nostra acció pot comportar encara
més desigualtat i distància entre persones que
s'organitzen i persones que necessiten que les
organitzin. La línia entre el suport mutu i la
caritat és massa fina per a obviar-la. Encara que
faci mal o ens faci qüestionar-nos, cal que, en
col·lectiu, les persones que esperen donar i les
que esperen rebre trenquem amb la distància
que ens separa entre unes i altres i comencem a
practicar el veritable suport mutu.
A moltes xarxes ja ho estem posant sobre la
taula. Les companyes de Sants han fet un
cartell que evidencia que totes som vàlides
per formar part de la Xarxa. Potser a algunes us
sembla obvi però arriba molta gent demanant
permís per veure què pot fer i dubtant de
la seves pròpies habilitats. Moltes persones
veuen en altres la capacitat d'organització,
d'autogestió, de decisió, però no ho veuen en
elles mateixes. Seria hipòcrita si ho negués, hi
ha distància que ens separa. No ens enganyem,
si després de setmanes les persones que
necessiten aliments no participen de la Xarxa
estem reproduint l'assistencialisme. Però ara,
més que mai, tenim l'oportunitat de combatrela mitjançant les XSM. És el moment d'obrir les
portes dels espais llibertaris i xarxes, i entre
totes, de manera assembleària, organitzar-nos
fins que arribi un moment on les protagonistes
de la gestió de la Xarxa d'Aliments siguin les
mateixes que fins ara assistien a un Banc
d'Aliments.

A les Xarxes convivim dia rere dia amb la
frustració de veure com les institucions es renten
les mans amb la situació d'excepcionalitat.
Tanmateix, sembla que no hi ha una alarma
social. Després d'anys treballant per altres,
invertint el teu temps de vida pel benefici dels
altres, hem d'acceptar quedar-nos sense feina,
que l'empresa no ens pagui el sou i l'Estat no ens
garanteixi unes necessitats bàsiques cobertes?
La consciència de classe ha d'arribar també a
aquestes Xarxes. Els sindicats combatius i espais
llibertaris dels diferents territoris hem de posar
sobre la taula dia rere dia a totes les xarxes que
només l'autogestió entre el poble ens podrà
salvar.
Ara, més que mai, hem d'evidenciar totes
les deficiències d'aquest sistema capitalista,
no només a les xarxes socials sinó també als
carrers, a les xarxes d'aliments, a les parets,
al mercat, a tot arreu. Per aquest motiu, és
essencial que les Xarxes d'Aliments no perdin el
contacte amb tota la resta de comissions i gent
activa al territori, sinó perdrem la mirada sobre
tot el que està passant: l'autogestió del poble
com a resposta. Les persones que no poden
pagar el lloguer o les que necessiten aliments
són les mateixes que han de sentir-se cridades
a organitzar-se, plantejar accions al territori a
través de la xarxa, assenyalar als responsables
de tota aquesta crisi social i sanitària i exigir
solucions.
Tot i la repressió que estem vivint i viurem, és
el moment d'apropar-nos, baixar a les places
i crear comissions d'acció obertes a tothom
per tal que totes siguem protagonistes de la
lluita veïnal a les Xarxes de Suport Mutu.

Rebeca Alonso
Sector Social - Sindicat d'Ensenyament de BCN
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Les nostres veus Llibertàries i feministes

Les dones ja hem tingut prou,
ara exigim canviar el sistema

Memòria històrica

L'actual situació d'alarma social, amb un decret
de confinament a casa, agreuja la desigualtat de
gènere i magnifica les desigualtats ja existents.
Aquesta pandèmia, i la seva gestió, estan tenint
i tindran més endavant un cost especialment alt
per a les dones afegint-ne a les situacions on les
dones ja ens trobem en situació de desigualtat.
L'actual crisi sanitària que estem patint, amb:
falta de personal, llits, d'EPIS, respiradors i un
llarg etcètera, és la conseqüència directa de les
retallades a la sanitat pública, i a tots els àmbits
socials, que es van fer entre els anys 2010 i 2015,
on la sanitat pública catalana va perdre 2.400
professionals i més de 1.100 llits hospitalaris
durant els governs d'en Mas, tenint actualment
una greu repercussió en la gestió d'aquesta crisi.
Aquestes retallades van ser denunciades per
molts sectors socials, societat civil i des dels
sindicats combatius, plataformes de defensa
de la sanitat pública, al crit de : No a les
retallades, per una sanitat pública digna i de
qualitat.
Però tant el govern autonòmic com el central,
basant-se en el sistema capitalista, van optar per
retallar la sanitat pública i anar privatitzant gran
part del sistema sanitari, amb el beneplàcit del
món empresarial i dels sindicats afins al poder,
que van callar davant aquest atemptat contra la
salut públic.
La incorrecta gestió d'aquesta crisi està tenint
un gran impacte en col·lectius ja de per si molt
vulnerables, feminitzats, precaritzats i en molts
casos, racialitzats, com el del personal de neteja,
cuidadores a domicili, caixeres, auxiliars d'ajuda
a domicili, cambreres de pis i treballadores
domèstiques, moltes a temps parcial. La
conseqüència immediata: augment de l'atur en
les dones i pobresa femenina.
A més s'està produint un total incompliment
pel que fa a la prevenció de riscos laborals que
patim principalment les dones, sense recursos
per treballar en condicions on ni se'ns fan tests
de diagnòstic, reservats a la classe política i
patronal. Una gestió pèssima de la crisi que aboca
a la classe treballadora a arriscar-se la salut.
No volem deixar de fer incidència en la greu
problemàtica que representa per les dones
maltractades, o en risc, el fet d'estar obligades
a conviure 24 hores amb els seus maltractadors,
on la violència s'amplifica amb el confinament.
Malgrat aquestes situacions , no s'està duent a
terme una política d'urgència davant això, com
la separació de l'agressor de l'àmbit familiar, tot
i que s'ha accentuat la violència i abusos físics i
sexuals a nenes i nens.
Les situacions actuals, arrel del tancament dels
centres educatius, llars d'infants, escoles bressol,
llars d'avis, casals de joves, residències per a
gent gran o dependent, centres de dia, centres
per a persones amb diversitat funcional, etc.
impliquen una doble càrrega en les cures, que
desenvolupem majoritàriament les dones, havent
de compaginar-les amb les feines remunerades,
les tasques de llar, a més de les cures a les filles,
persones grans, i/o dependents.

Totes aquestes situacions estan produint una
sobrecàrrega física i mental per a moltes dones,
així com depressions, estrès, trastorns de la son,
etc..
És important exigir la implementació de mesures
reals de conciliació a llarg termini, flexibles i
adaptades a la situació de cada nucli familiar. A
més d'exigir una corresponsabilitat de tota la
societat en tot el treball de cures.
Aquesta càrrega es veu agreujada sobretot per a
les famílies monoparentals, a qui el confinament
els hi està suposant un malabarisme impossible,
aquestes dones tenen unes dificultats afegides tant
econòmicament, de tasques, de responsabilitats.
Una reducció en els ingressos que les condemna
a una pobresa energètica abocant-les a l'exclusió
social, a l'elevada feminització de la pobresa.
La conciliació de la vida familiar i laboral, en
definitiva, concepte de per si poc normalitzat,
esdevé pràcticament inexistent, sobretot pel que
fa a la trampa que s'ha convertit el teletreball,
trampa a escala econòmica; estàs utilitzant els
teus recursos energètics i digitals: llum, telèfon,
Internet, lloguer, materials, despeses que van
a càrrec teu, així com una sobrecàrrega laboral
on no existeixen horaris, estàs treballant tot dia,
trampes laborals que serveixen a les empreses
per no respectar l'horari, amb l'agreujant de no
poder demanar reducció i conciliació laboral fent
teletreball.
Altres situacions que no podem oblidar és la
situació de les dones grans, aquestes dones
segueixen arrossegant diverses formes de
discriminació que les fan, molt més vulnerables.
Havent estat sempre cuidadores, se'ls dificulta
accedir a programes i beneficis socials, a subsidis,
a pensions; així com poder accedir a programes

d'educació permanent i espais de recreació;
estan més exposades a patir abandonament i
aïllament; pateixen majors taxes de violència,
maltractament, abús... En qualsevol de les seves
formes (físic, psicològic, patrimonial, sexual...)
atemptant així contra la seva integritat, la seva
dignitat, la seva llibertat. Es tracta, per tant,
d'una discriminació multidimensional que exigeix
mesures específiques orientades al col·lectiu de
dones grans.
Sense oblidar la caòtica gestió que s'ha
produït en moltes residències de gent gran,
durant la pandèmia. El resultat ha estat el de
residències amb pràcticament tots els residents
i el personal contagiat i un nombre esfereïdor
de morts. No hi ha hagut personal suficient per
atendre adequadament les residents, perquè
en massa casos existia un incompliment de les
ràtios establertes. En molts centres hi ha hagut
denuncies per homicidi d'imprudència, maltracte
i abandonament i discriminació per raó de la
seva edat. Cal denunciar la responsabilitat de la
Generalitat per les retallades a Benestar Social,
deixant les residències en mans de la gestió
privada i sense cap mena de seguiment.
L'administració, amb uns serveis d'atenció social
insuficients, condemna als col·lectius més precaris
a una exclusió social, ampliant-se l'elevada
feminització de la pobresa i provocant dificultats
econòmiques per poder pagar el lloguer, llum,
aigua... Per contra, la ciutadania ens estem
organitzant creant xarxes de suport mutu als
barris i poblacions; on es lluita per reivindicacions
concretes com l'actual campanya de vaga de
lloguers. Les mesures econòmiques adoptades
pels Governs han deixat una altra vegada fora a
col·lectius precaritzats i vulnerables, grups socials
invisibilitzats com els manters, les treballadores
sexuals, les treballadores de la llar, tots i totes
treballadores de l'economia submergida.

Al mateix temps es dóna la situació contradictòria
on es fa una demanda de treball (campanya de
la fruita), a persones migrades per treballar, però
sense regularitzar-les i sense poder accedir a cap
servei ni ajuda, donant-se una clara vulneració
dels seus drets.
Ens indigna veure com s'intenta normalitzar
la repressió. Un clar exemple és la brutalitat
policial vers persones que caminen pel carrer
que de vegades és criticada però en d'altres és
aplaudida i a vegades reproduïda: veïnat que
interpel·la, denuncia o agredeix, fent de policies
de nosaltres mateixes. Davant d'aquests fets, cal
tornar a valorar la importància de la solidaritat i
la necessitat de la unió entre veïnes per lluitar en
contra de la repressió i control policial i de l'Estat.
D'igual
manera
denunciem
que
cada
compareixença del govern es faci mitjançant
els cossos repressius i militars de l'estat, fentnos assumir i normalitzar el país com un estat
militaritzat. Tot això agreujat pels mitjans de
comunicació que constantment ens emeten un
discurs de por, de mentides, d'insolidaritat i de
conformisme, mostrant els seus serveis al govern
i als empresaris.
Davant tot això, l'única manera d'aconseguir que
aquesta crisi sanitària, econòmica i social, no la
paguem les de baix és, sens dubte, l'organització
de la classe treballadora, exercint el suport mutu,
la solidaritat i lluitant per la justícia social. Perquè
si tot ho produïm, tot ho decidim.
Volem una societat on la vida estigui al centre.

Amada Santos i Rosalia Molina
Dones Llibertàries i Dones de CGT
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De la Saga Elvira

Des de la cova estant, la mirada es perd per la finestra esculpida a la pedra. Lluny
s’albiren dos marrecs que corren pels camins entre camps i matolls, són Manuel i José.
Amb la imatge aflora un guèiser d’emocions i recupero la història familiar:
L’any 1939, en acabar la devastadora guerra, Manuel es reuneix a Madrid amb la
seva muller i veu amb desesperança que la seva mare Elvira no hi és amb la família.
Ha de tornar a treballar i quan sol.licita la incorporació al seu lloc de marmitó en el
restaurant de la Companyia ferroviària de vagons llits es troba que, supervisades per la
Prefectura Militar de Ferrocarrils, estant fent depuracions entre els seus treballadors.
Li afecta molt directament. En represàlia pel seu servei a intendència en el front
republicà el traslladen del seu lloc de treball a l’exprés Hendaia-Lisboa a fer la ruta
de l’exprés Barcelona - Port-Bou. L’any 1940, Manuel i Boni, després de casar-se
de bell nou ja que els matrimonis de la República no es consideren vàlids, agafen rumb
cap a Barcelona on viuran al barri de la Ribera, prop de l’estació de França.
¿Què havia passat amb José, el fill que l’Elvira havia somiat tantes vegades abraçar?
-De petites, José ens contava que combatia en la zona nord quan el feren presoner
les tropes franquistes. Va restar amuntegat en un camp de concentració i ja l'anaven
a afusellar quan arribà l’ordre d’aturar les sentències de mort. En la batalla de
l’Ebre s’havien produït moltes baixes i per cobrir-les van enviar molts presoners a
primera fila de combat. Posava èmfasi quan ens explicava que no va fer mai cap tret
contra els seus. Va suportar un fred aterridor; deambulava pels camps i dormia al
ras a l’abric de cossos abandonats en les terres on es lliuraven les darreres batalles.
La recerca d’aquests fets m’adreçaren a la web “Asturias Republicana” on vaig ampliar
informació més detallada de la història:
Pel Camp de Concentració de Camposancos, situat a La Guardia (Pontevedra), van
passar milers de presoners de les captures a les tropes republicanes que eren, en la seva
majoria, naturals o veïns d’Astúries, del nord de les províncies de Palència i Lleó com
també de Galícia, Cantàbria i País Basc. En aquest camp de concentració actuava el
Tribunal Militar Permanent núm. 1 i durant els mesos de juny, juliol i agost de 1938
es van celebrar nombrosos consells de guerra. Segons dades dels supervivents, cada
dia es feien sis consell de guerra, tres pel matí i tres per la tarda, amb tandes de vint
presos cadascú. En aquesta web es relacionen els noms dels presoners que van passar
pels consells de guerra. I en el del 24.6.1938 hi consta: “José Alvarez Fernández.
Condena: pena de muerte. Conmutada el 3.1.1939”
També tinc informació a través dels documents oficials que conservo que detallen que el
29 de setembre de 1938 van enganxar-lo al tercer terç de la Legió, banderí Talavera.
En acabar la guerra el traslladen a Larache, al nord-oest del Marroc, on treballà
de marmitó per les tropes de la legió. Un any després, el 14 d’agost de 1940 el
llicencien per “inútil físic”. Havia contret el paludisme. Amb aquesta malaltia latent
li concedeixen el passaport de sortida de la legió. A Barcelona l’acull l’única família
que li resta: en Manuel i la Boni.
Així comença la història de José en terres catalanes: viure sota el jou del control franquista
no va impedir la seva militància en l’organització clandestina “Liberación Nacional
Republicana”, fundada per Elios Gómez Rodríguez amb la finalitat d’implantar la
Tercera república federal a Espanya. A partir del juny de 1945 la policia militar va
desarticular l’organització i va detenir els seus membres. Amb l’auto final d’11 de febrer
de 1947 es confirma la presó condicional pels delictes d’associació i propaganda il.legal
per a tots ells. José va viure la resta de la seva vida en llibertat condicional.
Carme Álvarez
Militant de Dones llibertàries
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Coronavirus a Rojava:
Fent front a una
pandèmia sense
un Estat
A tot el món, els Estats es veuen
pressionats per la seva resposta a la crisi
del coronavirus. Alguns no aconsegueixen
protegir els seus ciutadans, alguns
utilitzen la Covid-19 com a excusa per
assolir més poder autoritari, i d’altres fan
ambdues coses alhora.
Aquí, al Nord i l’Est de Síria, la regió
autònoma més coneguda com Rojava, 4
milions de sirians -kurds, àrabs, cristians viuen fora de la protecció precària i del
control autoritari del règim de Bashar
al-Assad. L’objectiu és construir una
nova forma de política comunitària,
fora de l'Estat . En conseqüència, la
regió autònoma s’enfronta a l’aïllament ,
l’embargament i poca ajuda per part
dels poders estatals que no volen veure
triomfar el seu projecte, i deixen que
busqui solucions alienes a les que poden
oferir les Nacions Unides i l’Organització
Mundial de la Salut .
La regió ha patit nou anys de guerra,
s’enfronta a unes forces d’ocupació
turques que tenen com a objectiu les
infraestructures sanitàries i d’aigua, no
té cap reconeixement internacional i el
gener ha vist el tancament de l’única
ajuda de l’ONU que creua al Nord i l’Est
de Síria. Tot això ha deixat la regió en un
risc extrem de coronavirus. L’OMS es nega
a recolzar-la directament i l’Administració
autònoma del Nord i l’Est de Síria (AANES,
les sigles en anglès) depèn dels seus propis
i escassos recursos i de l’ajuda enviada a
través del govern d’Assad, de la qual poca
arriba al nord-est .
Crisi preexistent
La situació humanitària és greu a tota
Síria i el nord-est no n’és una excepció.
1,6 milions de persones necessiten ajuda
humanitària, incloses 600.000 persones
desplaçades internament . Els metges
locals treballen amb una taxa de mortalitat
del 10%, tant en els centres de detenció
que contenen combatents de l’ISIS com
en els camps de refugiats –en alguns dels
quals hi ha famílies vinculades a l’ISIS,
altres allotgen centenars de milers de
kurds desplaçats per successives invasions
turques, així com àrabs que han fugit a la
seguretat relativa del nord-est durant els
nou anys de conflicte.

Els 4 milions de residents de la regió
depenen d'una capacitat total de 40
respiradors i 35 llits d’UCI. Nou dels onze
hospitals públics del Nord i l'Est de Síria
han estat afectats per la guerra. De fet , un
estudi recent de l'Escola d'Economia de
Londres va arribar a la conclusió que les
regions de l'AANES tenen la capacitat de
gestionar només 460 casos de coronavirus
abans de ser superats.
Suport de l’OMS
L’única manera de confirmar amb precisió
un cas de coronavirus és amb màquines de
prova de reacció en cadena de polimerasa
(PCR). Les úniques màquines de PCR del
Nord i l'Est de Síria es van perdre l'octubre
del 2019, quan Turquia va envair la ciutat
de majoria kurda Serê Kaniyê. L'hospital
va ser bloquejat i després requisat com a
part de l'operació, deixant-lo inaccessible i
inservible.
L’OMS havia exigit al Nord i l’Est de Síria
que s’enviessin totes les mostres a la capital
siriana, Damasc, però ni l’OMS ni el govern
sirià facilitaven el procés. El 2 d'abril, es va
confirmar a Damasc un cas de Covid-19.
El mateix dia, a la regió del Nord i l’Est de
Síria se’n va produir la primera mort, tot
i que tant el govern sirià com l'OMS no
van comunicar aquesta informació a
l'AANES fins passades dues setmanes.
Això va posar en perill el personal
mèdic i va fer que els funcionaris
sanitaris de la regió no poguessin
prendre les precaucions adequades.
A través de Turquia, l'OMS recentment
ha subministrat kits de prova a Idlib,
una ciutat controlada per Hayat Tahriral-Sham (HTS) al-Qaeda, des d'on es
poden enviar mostres a Turquia per ferne la prova. També ha proporcionat 1200
kits de proves a zones controlades pel
règim. Tanmateix, per la falta d’un estatus
reconegut, el Nord i l’Est de Síria no té
accés als kits de proves proporcionats per
l'OMS. Amb el suport del govern regional
del Kurdistan a l’Iraq, l’AANES finalment
va poder adquirir per la via privada cinc
màquines de PCR. Amb això i les proves
de primera línia com proves de glòbuls
blancs i controls de temperatura, l’AANES
ara és capaç d’engegar un programa bàsic de
proves, enlloc de confiar només en Damasc.

internacional

“Mentre que el

règim obstrueix
l’ajuda del sud,
Turquia aplica
pressió pel nord”

Ajuda rebuda de l'ONU
L’organització matriu de l’OMS, l’ONU,
complau als poderosos Estats membre
del Consell de Seguretat . El gener del
2020, Rússia -que dona suport al règim
de Damasc i no reconeix l’autonomia del
nord-est- va exercir el seu veto al Consell
de Seguretat per bloquejar l’única ajuda
de l’ONU al Nord i l’Est de Síria.
Això significa que tota l’ajuda de l’ONU a
Síria s’envia ara a zones controlades per
HTS, a faccions sota el control del ser vei
d’intel·ligència turc o directament al
règim d’Assad. L’AANES es veu obligada
a intentar accedir a l’ajut de l’ONU
mitjançant Damasc, però la realitat és que
la majoria d’ajudes enviades a Damasc
romanen en zones lleials al règim. Poc o
res no arriba mai al nord-est .
Un únic lliurament d'ajuda de 20 tones
a través de Damasc va arribar al Nord i
l’Est de Síria, però segons el seguiment de
l'OMS, el 89% de l’entrega va quedar en
una zona controlada pel règim a Qamishlo.
L’assistència precària proporcionada a
l’AANES incloïa incubadores infantils i
altres subministraments no relacionats
amb coronavirus. Un metge va explicar
al
Rojava
Information
Center
que
els
subministraments
eren “bàsicament inútils”.
D’una
manera
similar,
sota pressió turca, el
govern
regional
kurd
iraquià també ha impedit
la compra i la transferència
de
subministraments
de
coronavirus al nord i l'est de
Síria.
Un
informe
recent
de l'Oficina per a la
Coordinació
d'Afers
Humanitaris de l'ONU
indicava que aquesta
decisió
reduirà
extremadament
la
capacitat del Nord i l’Est
de Síria per combatre
el coronavirus. Set
centres sanitaris de
Raqqa
s’enfronten
a greus mancances
de medicaments i
subministraments
com a conseqüència
directa de la decisió
i un està a punt de
tancar. A més, el
centre de salut del
campament
Hol
també ha quedat
molt afectat .
Atacs de Turquia a
l’aigua
Mentre que el règim
obstrueix l’ajuda del
sud, Turquia aplica
pressió pel nord. La
invasió de Turquia de Serê
Kaniyê i Tell Abyad el 2019 es va
caracteritzar pels bombardejos i atacs
aeris dirigits a punts de salut i clíniques,
que van comportar en la pèrdua de dos
hospitals clau mentre Turquia avançava
en el control del territori de l’AANES.
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Això també va permetre que Turquia
prengués el control de l'estació d'aigua
d'Allouk . Allouk és una peça fonamental de
la infraestructura que proporciona aigua
potable a entre 650.000 i 1 milió de persones,
incloent 65.000 persones desplaçades
internament i persones relacionades amb
l’ISIS en el campament de Hol; a persones
desplaçades internament als camps de
Washokani i Aresha i assentaments ad-hoc,
incloses 80 escoles a Hasekah; al centre
de detenció per a combatents capturats
del ISIS més gran al món, que alberga
uns 5.000 combatents i l'escenari d'una
revolta recent ; i al principal hospital de
quarantena de l’AANES.
Turquia va llançar un atac aeri contra Allouk
el primer dia de la invasió i el va deixar
inoperatiu. Ara Turquia controla l'estació
d'aigua, i tot i que des d'aleshores s'ha
solucionat sota mediació internacional,
Turquia ha tallat cinc vegades el darrer mes
el flux d'aigua a les zones de l’AANES i ha
forçat que l’AANES enviés més electricitat
(i a que en pagués les reparacions de) a les
zones que Turquia va ocupar el 2019. Com
a força d’ocupació, Turquia és responsable
del subministrament d'electricitat a Serê
Kaniyê segons el dret internacional i, a
més, exigeixm olta més potència del que és
proporcional a les seves necessitats. Més
recentment , el 2 d'abril, les forces turques
van escorcollar la canonada d'aigua
d'Allouk a Hasekah i van tallar l'aigua per
cinquena vegada.
Solucions sense comptar amb l’Estat.
Amb Rússia, Turquia i el govern de
Damasc fent pressió sobre les regions
autònomes, amb l’ajuda de l’OMS i
l’ONU, el nord-est es veu obligat a buscar
solucions alternatives. D’una banda, les
seves exigències polítiques són clares:
l’aprovisionament directe de kits de prova
de l’OMS i altres subministraments, la
reobertura del pas d’ajuda de Yaroubiah,
el fi de la manipulació del flux d’aigua per
part de Turquia i el reconeixement a llarg
termini de l’autonomia del nord-est com a
part d'una Síria federal i democràtica.
A curt termini, però, la regió es veu
obligada de nou a dependre dels seus
propis recursos. S’estan duent a terme
múltiples projectes mèdics per fer
respiradors casolans com a solució a
l’escassetat crònica en aquest àmbit . L'ajut
es distribueix per les famílies a través de
les comunes locals que conformen els
fonaments del sistema democràtic de
base.
Si s’assoleix la visió de l'AANES d’una Síria
federal, serà una oportunitat per difondre
aquestes idees en un món que acaba de
veure amb els seus propis ulls la necessitat
de viure amb recursos locals i d’una vida
comunal. Per ara, l’administració depèn
d’aquests ideals que van fer palesa la
seva vàlua durant una guerra i que són la
seva millor esperança de mantenir viva la
població al llarg de la crisi pandèmica.

Article original de Thomas McClure
investigador del RIC, a Novara Media
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Volin

dinamita de cervell

Pandèmia en
context de
misèria obrera

Vsevolod Mikhaïlovitch Eichenbaum (18821945), més conegut pel pseudònim de "Volin"
va néixer l´11 d´ agost de 1882 a Vorónezh. De
família burgesa acomodada; els seus pares eren
metges. Matriculat a la Facultat de Dret de San
Petersburg, aviat l'abandonà per a dedicar-se
plenament a la militància al Partit Socialista
Revolucionari.
El 9 de gener de 1905 era a les primeres files
de la manifestació del Diumenge Sagnant,
bàrbarament reprimida per les tropes tsaristes.
L'endemà (10) va participar en la fundació del
primer soviet, creat per a ajudar a les víctimes i
perseguits de la matança del dia anterior. Mesos
després participà en la fundació del Soviet de
San Petersburg. En 1906 va intervenir a una
insurrecció contra el tsarisme a Kronstad. Va
ser detingut i empresonat a la fortalesa de Sant
Pere i Sant Pau, i després deportat a Sibèria,
d´on va aconseguir evadir-se el 1907. Arribà
a França, on evolucionà cap a l'anarquisme,
acabà els seus estudis i sovintejà els cercles
revolucionaris.
En 1915 va ser detingut per les seves activitats
antimilitaristes. L'estiu de 1916 va ser deportat
a un camp de concentració pel govern
Millerand, aconseguint fugir i embarcar a
Burdeus en un vaixell cap als Estats Units. En
aquest país, treballà a la Federació d'Unions
Obreres Russes, on s'encarregà de l'edició
de Golos Trudà/La Veu del Treball. Va fer
conferències i mítings per tot arreu dels Estats
Units i el Canadà.
El 4 de gener de 1917, davant les primeres notícies
d'aldarulls revolucionaris a Rússia, va decidir
tornar-hi com a militant anarcosindicalista a
Petrograd, on va patir la feblesa i divisió del
moviment anarquista. Va ser redactor del Golos
Trudà fins a la firma de la pau de Brest-Litovsk
(3 de març de 1918), quan va decidir deixar el
periòdic i Petrograd, davant l'omnipotència
dels bolxevics.
Se’n va anar a Brobov, on treballà al soviet
d'aquesta ciutat. S'encarregà de la redacció del
diari Nabat (Toc d'Alarma), editat a la regió. Va
sumar-se als organitzadors de la Conferència de
Kursk, encarregada de redactar una declaració
d'unificació de les diverses tendències
anarquistes en conflicte. Volin va formular la
seva tesi de la Síntesi Anarquista. A la tardor
de 1918, Volin creà, amb d'altres companys,
la Federació Anarquista d'Ucraïna, coneguda
amb el nom de Nabat, organització amb gran
capacitat de mobilització.
En 1919, Volin s'afegí al moviment
makhnovista i fou responsable de la secció de
cultura i educació de l'exèrcit insurreccional.
Aquest mateix any, Volin va ser designat
president del Consell d'Insurgents, on treballà
intensament durant sis mesos. Va emmalaltir
de tisis el desembre de 1918 i fou hospitalitzat
a Moscou, on va ser fàcilment detingut pels
bolxevics el 14 de gener de 1920. Entregat a
la Tcheka, fou alliberat a l'octubre de 1920,
gràcies a l'aliança firmada entre l'Exèrcit
Negre i l'Exèrcit Roig, amb l'objectiu de lluitar
conjuntament contra les tropes blanques
del baró de Wrangel. D'altra banda, Nèstor
Makhnò havia exigit expressament la llibertat
de Volin.

La grippe de 1918 va conèixer la seva onada més
virulenta a la fi de la Gran Guerra. La neutralitat
havia permès els empresaris espanyols
l'acumulació d’enormes beneficis venent als
contendents. Un industrial de l'època, Gual Villalbí
(futur ministre amb Franco) va arribar a dir: "Fou
una època fantàstica, un somni portentós en el
qual tots els negocis foren pròspers i fàcils, fou
una vertadera orgia de guanys i beneficis".
Les classes treballadores no van viure aquesta
època amb la mateixa alegria. L'exportació
massiva de productes alimentaris bàsics com
l'arròs, les patates, els cigrons, l'oli, etc., va
provocar una pujada de preus exorbitant a
conseqüència de la seva escassetat al mercat

Volin es traslladà a Jàrkov, on col·laborà amb la
Confederació Nabat a la preparació d'un Congrés
anarquista, convocat pel 25 de desembre. El dia
anterior, els bolxevics van detenir a Volin i a tots
els anarquistes compromesos amb Makhnò.
Empresonat primer a Butyrka i després a
Lefòrtovo, va patir les brutalitats de la Tcheka.
Va fer vaga de fam, que terminà feliçment
gràcies a la sobtada intervenció d'Emma
Goldman, Alexander Berkman i Alexander
Shapiro, delegats del sindicalisme europeu que
participaven en un Congrés del Profintern ( juliol
de 1921). Aquests sindicalistes aconseguiren
el compromís dels bolxevics d'alliberar a deu
d'ells, entre els qui apareixia el nom de Volin.
Va poder-se refugiar amb la seva família a
Alemanya, acollit per la Unió Obrera Lliure de
Berlín, que publicà el seu opuscle La persecució
de l'anarquisme a la Rússia Soviètica. Traduí
el llibre de Piotr Arxinov sobre la història del
moviment makhnovista. Sebastián Faure el
va invitar a residir a França, on arribà amb
la seva família a l'estiu de 1925. Col·laborà
a l'Enciclopèdia Anarquista i edità diversos
opuscles i articles. També amb Arxinov, participà
en la publicació de Dielo Trudà (Causa Obrera),
del Grup d'Anarquistes Russos a l'Estranger.
Arran de la publicació de la controvertida
Plataforma Organitzativa dels Comunistes
Llibertaris, en 1926, Volin va trencar amb Nèstor
Makhnò, Piotr Arxinov i d'altres. La tempestuosa
disputa va marcar una profunda divisió en el si
del moviment anarquista rus a l'exili.
En abril de 1927 Volin, Sobol, Schwartz, Senya
Fléchine, Mollie Steimer i d´altres van publicar
una "Resposta a la Plataforma", que atacava i
refutava la Plataforma de Dielo Trudà, alhora
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que reclamava un humanisme universal que
negava la lluita de classes com a horitzó únic.
Veien en la creació d'un centre polític i un
exèrcit revolucionari la defensa del principi
d'autoritat.
Volin oposava a la Plataforma, una
organització de Síntesi Anarquista, que anés
cap a la superació de les divisions teòriques i
organitzatives existents entre els llibertaris:
anarcosindicalisme,
anarco-comunisme
i
individualisme. La polèmica es generalitzà i
s'enverinà, fins al punt de què els partidaris
de la síntesi van acusar els plataformistes de
voler inocular el virus bolxevic al pensament
anarquista.
El 1934, Prudhommeaux i Volin van fundar Terre
Libre. A petició de la CNT espanyola, Volin es va
encarregar de la publicació a París del periòdic
en llengua francesa L'Espagne Antifasciste.
El gener de 1937 Leo, fill de Volin, arribà a
Barcelona com a milicià. Prudhommeaux i Volin
van criticar fermament el col·laboracionisme
cenetista a L'Espagne Nouvelle i Terre Libre.
El juny de 1940 es traslladà a Marsella, on
acabà La Revolució Desconeguda, publicada
pòstumament el 1947. Les privacions de la
lluita clandestina contra els nazis minaren la
seva salut. Va morir de tuberculosi, a Paris, el
18 de setembre de 1945.

E L FA R
Agustín Guillamón

La situació (...)
era gaudida per
una burgesia
que immisericordement i
ostentosa
malbaratava la
seva riquesa en
plaers i diversió

interior. Aquesta situació va generar una vertadera
crisi de subsistència que va accentuar les
miserables condicions de vida en què es trobaven
les classes populars. La situació es feia encara més
indignant en la mesura que la riquesa generada
durant el període era gaudida per una burgesia
que immisericordement i ostentosa malbaratava
la seva riquesa en plaers i diversió.
Fam, inexistència de polítiques de salut pública,
serveis de neteja urbana insuficients, higiene
pública molt pobre, falta d'assistència mèdica,
col·lapse de cementiris, suïcidis de persones
terroritzades pel virus, habitatges amuntegats,
falta d'aigua corrent, falta de vàter a les cases,
higiene personal deficient, poc costum de rentar-se
les mans o dutxar-se, patis interiors amb animals,
convivència amb animals a cases i balcons,
cadàvers sense recollir, cementiris col·lapsats,
especulació amb els preus de funeràries i de
productes bàsics. Pandèmia classista, ja que
els burgesos viuen en barris més higiènics i en
cases més saludables, tallers infectes, insalubres,
sense llum natural, amb sostres baixíssims, en
atmosferes plenes de pols asfixiant pel cotó o
altres materials, sense menjador, sense lavabos,
sense lloc on rentar-se o dutxar-se després de
la feina, jornades de més de 10 hores, treballant
els dissabtes, sense condicions especials per a
les treballadores embarassades... Aquesta era la
"cantarella" que acompanyava les denúncies que
Solidaritat Obrera feia durant l'epidèmia de grip
de 1918. Vegem-ho.
Ja des dels primers dies se'ns explica com a Freila
(Granada) els 800 malalts detectats vivien en coves
insalubres, o com a Noja (Santander) els casos
s'atribuïen a les males condicions higièniques
del cementiri. Pocs dies després, s'alertava que a
Benavente (Zamora) havien mort tots els metges i
la població s'havia quedat sense assistència, o com
a Valdeverdeja (Toledo) es propagava l'epidèmia
"per les males condicions higièniques del poble
on els carrers són femers. Com són tots els carrers
d'Espanya". A Ourense, un metge es trobava a tres
malalts en un mateix llit. Es tractava d'un matrimoni
i una filla. La nena afectada de meningitis, la mare
de pneumònia i el pare amb grip. De Salamanca
es deia: "Les notícies que vénen d'aquesta regió
respecte a l'epidèmia són aterridores. (Són diversos
pobles on) l'epidèmia causa veritables estralls.
El focus és Béjar, on hi ha més de 3.000 afectats
(...) La situació és paorosa perquè a l'epidèmia
s'uneix la misèria de la gent malalta (...) Moltes
fàbriques, tallers i comerços no tenen més del 50%
de personal". L'informant acabava denúncia-ciant
a les autoritats: "Com es veu, tot i els informes
oficials, l'epidèmia ha arribat per la incúria dels
governants i de les Juntes de Sanitat a assolir
proporcions aterridores". A Barcelona l'extensió
de la grip afectava massivament a treballadors
de sectors estratègics com correus i tramvies,
que havien deixat de funcionar a causa de la gran
quantitat d'infectats.

1

( a part)

En aquesta ciutat, els bàndols d'alcaldia i les
informacions que arribaven dels mateixos veïns
reflectien les condicions de vida a les àrees
populars, on a moltes cases es convivia amb
gallines, coloms o altres animals, situats en
petites terrasses o balcons. Una carta a la Soli
deia: "... en els patis interiors de les cases núm. 11
del carrer Sant Jeroni i 8, 22 i 21 del carrer Cadena
hi ha gallines, conills i ànecs, i els veïns no poden
obrir els balcons doncs és insofrible l'olor que
desprenen tants animals". No eren animals "de
companyia", sinó que habitualment servien com
a complement alimentari. També es denunciava
com al carrer Cremat existia un magatzem de peix
o un altre de plàtans prop de la redacció de la Soli:
"les condicions higièniques contribuí a propagar
l'epidèmia... en barris d'alta densitat de població".
En aquestes condicions, les pompes fúnebres
estaven
completament
desbordades.
Un
col·laborador de la Soli denunciava com, a l'edifici
on habitava, tots els pisos tenien infectats i que
havia mort un nen el cadàver del qual portava
dos dies sense recollir, amb la família convivint
amb ell. El dia 18 es deia: "Al carrer Robador núm.
7, 4º1ª va morir una senyora, el dia 13 i segueix
sense enterrar. En el mateix pis queden dos fills
de la difunta, i respirant les emanacions de el
cos de la seva mare, sense mitjans i sense que les
autoritats es preocupin per res tot i que se'ls ha
avisat. I com aquest cas que relatem hi ha molts
a Barcelona". Es qüestionaven també les mesures
de l'ajuntament sobre la desinfecció dels carrers,
ja que "les creiem inútils mentre que els morts per
la epidèmia romanguin tres dies i de vegades més,
sense rebre sepultura".
Una nota d'aquest mateix dia 18 qüestionava
l'optimisme de les autoritats respecte a la
davallada d'infectats i es deia: "L'espectacle
que Barcelona ofereix és poc consolador. Per tot
arreu se senten laments contra l'abandonament
sanitari en què es té a la ciutat, el que permet que,
en ocasions com la present, calgui resignar-se a
esperar la mort creuats de braços, ja que tot el que
es fa individualment resulta estèril a causa del mal
estat sanitari de la població en el seu conjunt".
A les presons, on s'amuntegaven centenars de
sindicalistes, la pandèmia causava estralls, però
no a tots afectava de la mateixa manera quan es
relatava el cas de Bravo Portillo (policia flagell
de sindicalistes que es trobava pres arran d'una
denúncia de CNT): "... mentre que per a Bravo
Portillo té llit a la infermeria, per a altres processats
no les ha hagut i se'ls ha deixat morir com gossos a
les cel·les sense assistència de cap tipus"

D I CC I O NAR I MI LI TANT
Juanjo Gallardo. Historiador i afiliat a la CGT
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Stay Homas
Tres companys de pis han aprofitat el confinament i la seva passió per la música per formar aquest
grup. Klaus, Rai i Guillem compten ja amb més de 400.000 seguidors a les xarxes socials. En tant
sols dos mesos han tret 27 temes. Les seves cançons abarquen molts estils, combinant també el
català, el castellà i l’anglès. Gravades al terrat de casa seva, podreu gaudir de la seva música a la
xarxa de forma gratuïta.

Literatura
10 Razones para borrar tus redes sociales de inmediato - Jaron Lanier –
Jaron Lanier, atípic gurú de Silicon Valley, ens dóna 10 raons per esborrar les nostres xarxes socials
(Facebook, Twitter, però també els nostres comptes de corporacions que fan servir les nostres
dades com podria ser Google, però no només). L’autor defineix aquests gegants tecnològics com a
"plataformas INCORDIO" ("Comportamientos de usuarios modificados y convertidos en un imperio
en alquiler"), és a dir, com la nostra voluntat lliure ("libre albedrío") acaba sent modificada per
aquestes plataformes, per exemple a l'hora d’influir en el nostre vot en unes votacions concretes.
A més a més, aquests objectius els aconseguirien a un cost molt baix. Una bona raó per llegir
aquest llibre, per entendre les altres raons que menciona -i per esborrar les nostres xarxes socials,
o, al menys per migrar a d'altres xarxes bastant més lliures com per exemple, Mastodon.

Sèries
When they see us
Aquesta sèrie narra el cas de "els Cinc de Central Park", en el qual una corredora va ser violada
en el conegut parc de la ciutat de Nova York. Cinc nois negres, anomenats "Central Park Five", són
condemnats incorrectament per aquesta violació. Els mitjans de comunicació fomenten l'odi cap
a aquests joves que són erròniament condemnats pels tribunals. La sèrie ens explica l’infern que
Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana i Korey Wise han de patir durant
la condemna i la postcondemna. Una sèrie carregada de crítica social al racisme i el classisme
imperant als EUA.

(Restaurant vegetarià de Terrassa)

Ingredients
per a 5 persones

FARCELLETS DE CEBA TENDRA, CEBA SECA, PORROS
FRUITS SECS AMB KUZU DE CEBES DOLCES
Elaboració

10 fulls de massa per a rotllets de primavera
5 cebes tendres
5 cebes seques
5 porros
50 g de festucs
50 g d'avellanes
50 g d'ametlles
salsa tamari
5 g de kuzu

Preparació del farcit
1. Tallem les cebes en talls grossos a dues bandes i els porros en talls grossos. Tallar a dues bandes vol dir que primer
tallem la ceba per la meitat i que una de les meitats la tallem a rodanxes i l'altra a grills.
2. Ho sofregim tot a foc ràpid i remenant constantment fins que la barreja tingui un to torrat i llavors baixem el foc al mínim.
3. Fem una picada amb els festucs, les avellanes i les ametlles.
4. Quan les cebes estiguin meloses, en separem quatre cinquenes parts, hi barregem la picada i deixem que es refredi.
Preparació de la salsa
1. La cinquena part restant la deixem a la paella, amb el foc al mínim, fins que quedi gairebé com una melmelada.
Llavors la retirem, la triturem barrejada amb aigua i salsa tamari i la tornem al foc.
2. Dissolem el kuzu (un midó que s'extreu de l'arrel d'una planta enfiladissa molt utilitzada en la medicina tradicional
xinesa, la Pueraria lobata) en una miqueta d'aigua mineral freda, l'afegim a la ceba triturada i remenem fins que el
kuzu transparenti i la salsa quedi espessa.
Preparació del farcell
1. Agafem els fulls de massa i els farcim cada un amb dues cullerades de la barreja de ceba i picada, quan s'hagi refredat.
2. Tanquem els farcells i els fiquem al forn fins que quedin cruixents.
3. Emplatem els farcells i els afegim la salsa de ceba barrejada amb tamari i kuzu.

El joc de paraules
________
Escacs
Sudoku

Conjunt tan divers, que ha marxat (de 8 lletres)

per @jocsdeparaules
Solució al problema anterior: Paranoia

Negres juguen i guanyen

Partida amistosa retransmesa
per la televisió islandesa
el 1995 entre Hannes
Stefansson (blanques) i Gari
Kasparov (negres). El rus té
un avantatge clar, i sabedor
d’això, amb una combinació
realitzarà un dels mats més
elegants mai televisats. Què
jugà Kasparov?

Solució al problema anterior:
1... f5! 2. Qxf5? (Hübner intentava evitar
el doble escac a f3 i e3) 2... Nf6 (i la dama
blanca es queda sense caselles). Les
blanques podrien haver continuat lluitant
amb 2. De2 e4, 3. Te1...

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.

Solució :

Les Receptes
Damunt un cel de fil
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“La lluita d'en Pedro és
bressol i referència”

Aquest mes parlem amb Damià Puig i Sergi Fàbregas, de la productora ACATS, coincidint
amb la presentació del documental Nosotros No Olvidamos, que recull la incansable
lluita de la Plataforma Pedro Álvarez i de la seva família per aconseguir que es condemni
el policia que continua impune al carrer.
ACATS
(Associació
Col·lectiva Audiovisual
per a la Transformació
Social).
Ens
podeu
explicar quan i per què
neix el col·lectiu?
ACATS neix el 2018 quan
treiem En la Brecha:
anarquistas
contra
Franco de Ingobernables
Producciones i Poble
Rebel. Vam decidir unirnos per crear ACATS i
amb una visió clara:
no convertir-se en una
productora convencional
sinó en una eina entre
companyes
afins.
Compartim
material,
contactes, xarxes socials i
estem uns a disposició dels
altres quan ho necessitem
per tirar endavant els
nostres precaris projectes
artístics.
I fou també important
per nosaltres que fos
una eina que ens ajudés
a seguir sent autònoms,
sense
dependre
de
cap productora gran o
institució que pogués
modificar ni una coma
dels nostres continguts.
Quins treballs heu fet fins
ara?
A dia d’avui som quatre
creadors de contingut
i comptem amb els 11
documentals
creats
fins al moment o en
marxa, així com alguns
curtmetratges.
Tots aquests treballs
tenen en comú que
responen als dos objectius
de la productora: donar
veu a les lluites d'avui i
recuperar la memòria
històrica dels moviments
socials i de tota lluita del
passat que forma part

dels nostres referents.
Tenim
documentals
com A Margem do Xingu:
Voces Nao Consideradas,
una producció catalanobrasilera
guanyadora
de
diversos
premis
a Brasil i Catalunya,
gravada íntegrament a
l'Amazones i que tracta
sobre un greu problema
mediambiental, com són
les hidroelèctriques i les
conseqüències als pobles
indígenes, o bé d'altres
com Ingobernables, que
tracta del panorama
anarquista a Catalunya
de voltants del 2015.
Podem destacar també
el documental que també
s'ha unit a la filmografia
d'ACATS, el de la COPEL,
que narra l'organització
dels presos durant la
transició. Fins a 11 títols
que es poden gaudir a la
web acats.cat.
Nosotros no olvidamos
vol ser una eina de
difusió perquè es torni a
obrir el cas i aconseguir
que el policia sigui jutjat.
En quin punt judicial
està ara? Creieu que hi
ha possibilitats que es
reobri?
El passat 6 de febrer el
jutjat d'instrucció número
4 de l'Hospitalet de
Llobregat, a instàncies de
la fiscalia, va denegar un
cop més l'obertura del cas,
aquest cop al·legant que
ja ha prescrit. S’ha enviat
un recurs a l'Audiència
Provincial, i se suposa
que un cop es normalitzi
la situació dels jutjats, es
rebrà una resposta.
El paper de la fiscalia
aquests 27 anys ha estat
impedir la celebració de
cap judici. Sempre s'ha
dit que no hi havia proves

concloents. La companya
d'en Pedro va reconèixer
a José Manuel Segovia a
la roda de reconeixement,
va quedar demostrat que
mentia en la coartada,
van reconèixer el seu
cotxe i dos números
correlatius
de
la
matrícula, instants abans
havia tingut una baralla
en una zona molt pròxima
a on van assassinar a en
Pedro... Fiscalia, jutges
i evidentment policia,
consideren que tot això
no és concloent. No ho
era als anys 90, no ho
ha estat l'any 2000, ni al
2010, ni al 2020. Una farsa
tot plegat. Tenim molta
curiositat perquè davant
de tantes evidències,
aquest policia que es
va jubilar fa pocs anys
i que es feia passar per
advocat, ha aconseguit
esquivar ser jutjat tot i
la pressió que s'ha fet.
Malgrat tot, portem o
no a judici a en Segovia,
aquesta lluita ha estat una
incontestable victòria. El
que s'ha aconseguit en el
camp antirepressiu català
gràcies a la Plataforma
és moltíssim. La lluita
d'en Pedro és bressol
i referència de moltes
altres lluites.
Perquè una lluita amb
27 anys de flagrant
impunitat tingui "èxit"
i aconsegueixi arribar a
judici han de convergir
tres factors: el primer,
el judicial, el segon,
el de la comunicació i
finalment, el carrer. El
judicial està molt ben
cobert amb en Benet
Salellas, la comunicació
està arrancada amb la
campanya actual i el
documental i el carrer és
un lloc que sempre la lluita

ha ocupat. Creiem que
l'element clau en aquests
darrers mesos serà el
carrer; la pressió i posició
de la lluita al carrer ha de
seguir guanyant pes.
El documental s'ha
pogut finançar gràcies
a una campanya de
micromecenatge.
Quines projeccions teniu
previstes i què poden fer
les entitats i col·lectius
per organitzar-ne?
S'ha pogut finançar
sobre un 70% a través
de la campanya de
micromecenatge.
Ara
ens trobem en fase
d'aconseguir que el
documental es vegi
tant com sigui possible

i acabar de cobrir la
inversió. Això implica
parlar amb televisions,
plataformes
digitals,
cinemes, distribuïdores
i altres agents del món
audiovisual més enllà
dels moviments socials.
Tenim prevista una gira
amb els col·lectius que
ens han donat suport a
través de la campanya
de
micromecenatge,
així com aquells que
encara ho estan fent a
través de la web. Quan es
restableixi la normalitat
a la nostra societat i
puguem tornar a fer
presentacions públiques,
reprogramarem
les
projeccions que no s'han
pogut portar a terme
així com totes aquelles

noves que sorgeixin.
Això ens portarà a fer
una gira per Catalunya
d'unes 50 projeccions
abans del Setembre,
esperem portar-la també
a diferents punts de la
península i fer alguna
presentació internacional.
Des d'aquí volem fer una
crida a qualsevol col·lectiu
o individu a donar suport
al documental i la lluita
fent aportacions amb les
mateixes recompenses
que durant la campanya
de microfinançament a
través de la web acats.cat.
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