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Tel/FAX 935881796

Sabadell
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Tel/FAX 937450197
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cgtterrassafl@gmail.com
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del Vallès
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Rebrot de capitalisme
C o m e n c e m  e l  n o u  c u r s  a m b  m é s  i n c e r t e s a  q u e  m a i .  E s  p o d r i a 
d i r  q u e  n o  h i  h a  h a g u t  s i s t e m a  e c o n ò m i c  i  s o c i a l  a  l a  h i s t ò r i a 
d e  l a  h u m a n i t a t  q u e  h a g i  e s t a t  m é s  v a r i a b l e  i  m é s  i n c e r t .  E l 
c a s  é s  q u e  s i  e l  v i r u s  d e  l a  C o v i d - 1 9  h a  m a t a t  u n  b o n  n o m b r e 
d e  p e r s o n e s ,  e l  c a p i t a l i s m e  r e m a t a r à  a  u n  b o n  g r a p a t  m é s .  E l 
c a p i t a l i s m e  h a  r e b r o t a t .  I  a m b  a q u e s t ,  l e s  p o l í t i q u e s  n e o l i b e r a l s . 
L’ a c t i t u d  i n t r í n s e c a  d e l  c a p i t a l i s m e ,  d e  d e i x a r  l a  g e n t  a  l a  s e v a 
s o r t .  M i l e r s ,  c e n t e n a r s  d e  m i l e r s  d e  p e r s o n e s  h a n  d e i x a t  d e 
r e b r e  c a p  t i p u s  d ’ i n g r é s .  A  l ’ a t u r  e l  s e g u e i x e n  e l s  d e s n o n a m e n t s , 
m é s  p r e c a r i e t a t  a l  t r e b a l l ,  m é s  m i s è r i a .  L’ a l l a u  d ’ E R T O S ,  E R O S , 
a c o m i a d a m e n t s ,  e t c .  e s t à  d e i x a n t  u n  p a i s a t g e  d e s o l a d o r  p e r  a 
l a  c l a s s e  t r e b a l l a d o r a .  L’ i n i c i  d e l  c u r s  e s c o l a r,  n o  f a r à  m é s  q u e 
a c c e n t u a r  a q u e s t a  m i s è r i a . 

E n s  e s p e r a  u n a  t a r d o r  d i f í c i l .  U n  p e r í o d e  d i f í c i l .  S ’ a p r o p e n  u n s 
m e s o s  e n  q u e  m é s  v a l  q u e  e n s  p r e p a r e m  p e r  a  l a  l l u i t a .  I  a  t o t s  e l s 
f r o n t s .  A  t o t s  e l s  s e c t o r s .  P o l í t i c s  i  e m p r e s a r i s  n o  d u b t a r a n  ( j a  h o 
e s t e m  v e i e n t  d e  f e t )  e n  a p r o f i t a r  p e r  t r e u r e  r è d i t  d e  l a  s i t u a c i ó . 
D ’ e s p e c i a l  i m p o r t à n c i a  é s  d o n c s  e l  p r o p e r  p l e  c o n f e d e r a l ,  p e r 
v e u r e  q u è  t é  a  f e r,  q u è  t e n i m  a  f e r,  l a  C G T  e n  a q u e s t  c o n t e x t . 
I n d i s p e n s a b l e . 

P e r  a i x ò  c a l  o r g a n i t z a c i ó .  C a l  t r e b a l l .  C a l  c o m p r o m í s  i  a t e n c i ó , 
a n à l i s i  i  i n t e r v e n c i ó .  C a l  e v i t a r  l a  i n t o x i c a c i ó ,  p e r  v i a  e x t e r n a  i  p e r 
v i a  i n t e r n a .  C a l  a r r a c o n a r  e l s  d i s c u r s o s  d e s t r u c t i u s  i  d e m a g ò g i c s . 
C a l  a r r a c o n a r  l a  s e v a  p r à c t i c a .  P e r q u è  n o s a l t r e s  n o  e s t e m  a q u í  p e r 
s e r  e l  r i n g  d e  b o x a ,  e s t e m  a q u í  p e r  s e r  e l s  q u i  b o x e g e n .  S o m  e l s 
q u i ,  i n d e p e n d e n t m e n t  d e l  r i n g ,  p l a n t e g e m  i  p l a n t e j a r e m  b a t a l l a 
a l  c a p i t a l i s m e ,  a  l e s  p o l í t i q u e s  n e o l i b e r a l s  i  l ’ a v a r í c i a .  

E l  v i r u s  p o t s e r  r e b r o t a r à .  P e r ò  e l  c a p i t a l i s m e  h a  r e b r o t a t . 
D e s t a p a n t  u n  a l t r e  c o p  l a  s e v a  n a t u r a l e s a  c r i m i n a l .  M o s t r a n t  l a 
s e v a  c a r a  m é s  m a l a l t i s s a  i  c r u e l .  I  l ’ h e m  d e  t a l l a r  d e  s o c a r r e l l .

No compartim necessàriament les opinions signades de les col·laboracions

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

  #TalMesComAquest
de 1955, el dia 28 de setembre, 
aprofitant un viatge de Franco a la 
Barcelona, , “Quico” Sabaté, guerriller 
anarquista, i el seu grup segresten un 
taxi amb el sostre abatible i a gran 
velocitat recorren la ciutat comtal 
disparant des d’un petit morter 
cartutxos plens de pamflets on es 
llegia " Pueblo antifascista: Son ya 
demasiados los años que soportas 
a Franco y sus sicarios. No basta con 
hacer la crítica de este corrompido 
régimen de miseria y de terror. Las 
palabras son palabras. La acción es 
necesaria. ¡Fuera la tiranía! ¡Viva la 
unión del pueblo! "

“Es tracta 
d’un sistema 
androcèntric 
amb normes 

que beneficien 
els homes en 

detriment de les 
dones”

Dones i Ciència
El passat mes de febrer vàrem ser testimonis 
de la gran campanya de màrqueting, 
orquestrada pel  mitjans de comunicació i 
grans institucions de recerca com el  CSIC 
i  el  CIBER,  amb notícies,  art icles i  tal lers 
visibi l itzant el  paper de les dones a la 
ciència.  I  és  que a l ’any 2015 l ’Assemblea 
General  de les Nacions Unides va decidir 
dedicar el  dia 11 de febrer a les dones i 
nenes científ iques. 

L’ONU reconeix que menys del  30% de la 
comunitat  científ ica està integrada per 
dones i  que és imprescindible aconseguir 
igualtat  plena en l ’accés i  participació a la 
ciència de dones i  nenes.  La realitat  però 
és que l luny de mil lorar  la  situació aquesta 
empitjora any rere any,   el  nombre de dones 
investigadores no augmenta des del  2009 
mentre que el  d’homes no para de créixer, 
com ho certi f ica el  Informe sobre dones 
investigadores del  CSIC.  La matriculació 
de dones en estudis de l ’àmbit  biosanitari , 
segons un informe de la UNESCO, és 
majoritari  però es troba per sota del  8% 
en discipl ines de les anomenades ciències 
dures i  les  tecnologies.

En aquest article desgrano el  que,  al 
meu entendre,  són alguns dels  principals 
causants d’aquesta desigualtat  i  el 
perquè les polít iques de màrqueting 
i  de concil iació no són suficients per 
aconseguir  un accés,  progrés i  estabil itat 
igualitària entre homes i  dones dins la 
ciència.

Referents si lenciades 

El  món científ ic  ha estat  dissenyat per i 
per  a l ’home deixant fora les dones,  però 
al  l larg de tota la història,  tot  i  els  grans 
obstacles,  hi  ha hagut sempre dones 
extraordinàries que han sobresortit  també 
en l ’àmbit  de les ciències i  que se les ha 
si lenciat .  Una invisibi l ització que avui  en 
dia encara perdura,  a  escoles,  instituts, 
universitats i  mitjans de comunicació,  on 
la majoria de referents són masculins, 
passant per alt  les grans aportacions 
femenines. 

Tothom ha sentit  a  parlar  de Isaac Newton, 
Albert  Einstein o Charles Dar win,  però 
què hi  ha dels  descobriments i  treballs 
de dones científ iques més enllà de Marie 
Curie i  Hipatia d’Alejandria?

Sabíeu que la Rosalind Franklin va 
descobrir  l ’ADN i  que els  seus companys, 
els  famosos Watson i  Crick ,  se’n van 
apropiar  emportant-se així  el  premi Nobel, 
i  que encara avui  en dia sovint  se’ ls  hi 
continua atorgant a el ls  el  mèrit? 

Que l ’Ada Lovelance,  coneguda com 
la mare de la informàtica,  va crear el 
l lenguatge de programació,  treball  que va 
haver de signar amb nom d’home per que 
no l i  censuressin? 

Que la Lise Meitner va descobrir  la  f issió 
nuclear,  però que qui  se’n va emportar el 
Nobel  va ser  el  seu col· lega Otto Hahn?

Que la Maria Goeppert  Mayer va obtenir  el 
premi Nobel  per l ’obtenció de l ’estructura 
nuclear del  nucli  atòmic? 

O que la Sophie Germain va elaborar la 
teoria de l ’elasticitat  de cossos i  teoria de 
l ’aritmètica? >>
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EL FIL
García Oliver sobre la guerra de 
guerrillas, en relación a su proyecto 
de resistencia en las montañas de 
Andalucía:
"Su táctica sería atacar al enemigo 
a mansalva cuando fuere inferior 
en número a la guerrilla. (1/9)

Cuando fuere mayor en número 
y armamento, buscar, antes de 
atacarlo, su punto débil, o no atacar. 
El guerrillero «camborio» tenía que 
asimilar el simbolismo de Nietzsche: 
ser águila y ser serpiente. (2/9)

Cuando lo permita la superioridad, 
caer raudo sobre el enemigo; mas 
si no fuese así, reptar, en espera 
de un descuido del enemigo. Debe 
ignorar el concepto común del 
honor, si su observancia puede 
acarrear la derrota. (3/9)

¡BC!Espiga d'arròs #WomenDefendRojava 
@buencaminoblog
3 d’ag. de 2020

tema del mes

Para el «camborio» solamente debe 
existir una moral, la defensa de la 
guerrilla. El guerrillero «camborio» 
debería conceder gran importancia 
a los medios de sustento. 
Forzosamente debía convivir con las 
gentes de la sierra, de los caseríos y 
de los poblados. (4/9)

En tales tratos, tendría que 
ser humano, respetuoso con 
las mujeres, tolerante con sus 
creencias, amigo de los niños. 
Sus variados conocimientos 
podían ser de gran utilidad y no 
debía rehuir ponerlos al servicio 
de sus semejantes. (5/9)

En cambio, desde la guerrilla 
de Espartaco hasta nuestros 
días, han perecido todos los 
movimientos guerrilleros 
no asentados en hondos 
sentimientos nacionales. (8/9)

En cuanto le fuera posible, 
compartir sus bienes y vituallas 
con la gente que lo rodeara. Y, 
lograda ya su confianza, crear 
centros de concentración de 
perseguidos que desearan 
incorporarse a la guerrilla. (6/9)

En el curso de la historia, han aparecido 
guerrilleros, a veces triunfadores 
y otras vencidos. Cuando salieron 
vencedores, los guerrilleros obedecían 
a causas de impulso nacional, en las 
que la independencia del país estaba 
de por medio. (7/9)

Merce Márquez

Científica a la UAB i 
delegada de la Secció Sindical de la CGT a la UAB

Sabies que la recent fotografia d’un forat 
negre va ser  possible gràcies a l ’algoritme 
de l ’enginyera informàtica Katie Bouman? 
O que les tecnologies Wif i ,  Bluetooth i 
GPS són avui  en dia possibles gràcies al 
desenvolupament del  salt  de freqüència 
de la Hedy Lamarr? O que nou l lenguatges 
de programació varen ser  inventats per 
dones? Les matriculacions de dones,  però, 
en discipl ines informàtiques cau any rere 
any,  i  el  que no sabem és que les dones 
vàrem ser pioneres en estudis informàtics.

La l l ista de grans treballs  científ ics  a mans 
de dones és extraordinàriament l larga. 
Molts  dels  seus descobriments però se’ ls 
van apropiar  els  seus companys homes 
rebent el  reconeixement de la comunitat 
científ ica i  quedant en l ’oblit  les verdaderes 
descobridores;  i  la  de casos que no hauran 
sortit  a  la  l lum! Un l larg etcètera de dones 
que són i  van ser  capaces de dur a terme 
treballs  extraordinaris  fa dècades i  segles 
enrere sense el  suport  social  ni  econòmic, 
amb una càrrega completa de les tasques 
domèstiques i  sabent-se robades pels 
companys homes. 

El  menor reconeixement que han obtingut 
les dones científ iques al  l larg de la 
història queda ben palès en el  desequil ibri 
de premis Nobel  en ciències:  572 a mans 
d’homes versus 17 a mans de dones.

No és que no hi  hagi  referents de 
dones científ iques,  s inó que se les ha 
invisibi l itzat  i  se les continua si lenciant . 
Les referents hi  són,  només cal  donar-les 
l lum i  el  merescut reconeixement i  que 
arribi  al  jovent .  No es pot seguir  explicant 
i  estudiant el  món només des de la 
perspectiva dominant de l ’home obtenint-
se així  una visió esbiaixada de la realitat 
que ens envolta. 

Llenguatge no inclusiu 

La invis ibi l i tzació  de dones  c ient í f iques 
es  produeix  cada dia  per  la  forma en que 
es  comunica la  c iència  on sempre s’empra 
el  mascul í  genèric :  sempre són c ient í f ics , 
invest igadors,  doctors ,  enginyers . . .  què 
hi  ha  de les  c ient í f iques,  invest igadores, 
doctores  o  enginyeres?  La  ut i l i tzació  del 
mascul í  genèric  invis ibi l i tza  les  dones  i  e l 
seu paper  a  la  c iència.  És  especialment 
escandalós  que s’empri  e l  mascul í  genèric 
f ins  i  tot  a  aquel ls  textos  que pretenen 
denunciar  la  discr iminació  de la  dona 
en la  c iència,  com es  pot  veure  a  molts 
art ic les  publ icats  e l  passat  11  de febrer 
o  f ins  i  tot  en els  informes del   CSIC  o  la 
UNESCO. 

U n  e x p e r i m e n t  s o c i o l ò g i c  re ce n t ,  u n a 
e n d e v i n a l l a 4 :  u n  pa re  i  e l  s e u  f i l l  te n e n 
u n  a cc i d e n t  d e  co t xe ,  e l  pa re  m o r  i  e l  f i l l 
q u e d a  m o l t  m a l  fe r i t ,  a  l ’ h o s p i ta l  v e u e n 
q u e  e l  n e n  n e ce s s i ta  d ’ u n a  o p e ra c i ó 
m o l t  co m p l e xa  p e r  s a l va r- l i  l a  v i d a  i 
c r i d e n  a  u n a  e m i n è n c i a  m è d i ca .  Q u a n 
a r r i ba  l ’e m i n è n c i a   d i u :  “ n o  p u c  o p e ra r 
a  a q u e s t  n e n  p e rq u è  é s  e l  m e u  f i l l “  C o m 
s’e x p l i ca  a i xò?  D o n c s  b é ,  re s p o s te s  va n 
h a v e r- h i  d e  to te s  c l a s s e s  p e r  j u s t i f i ca r 
q u e  l ’e m i n è n c i a  e ra  e l  pa re ,  q u e  n o 
h a v i a  m o r t  a  l ’a cc i d e n t ,  q u e  e ra  f i l l  d e 
d o s  h o m e s ,  etc .  A  p o q u e s  p e rs o n e s  s e  l e s 
va  o có r re r  q u e  a q u e l l a  e m i n è n c i a  e ra  l a 
m a re !  Te n i m  i n te r i o r i t za t  q u e  l a  c i è n c i a 
d e  q u a l i ta t  i  l a  p e r í c i a  e s tà  e n  m a n s  d e l s 
h o m e s .

En el  moment  que els  di ferents  mit jans 
de comunicació,  i  la  societat  en general , 
deix i  de  fer  ser vir  e l  mascul í  genèric  ja  no 
ens  sonarà estrany que gran descobertes 
c ient í f iques  v inguin  de dones  c ient í f iques, 
i  no de c ient í f ics  en general . 

la  situació de la ciència a Europa instaurant 
canvis  encara més mercanti l istes de la 
ciència amb el  propòsit  de fer  una Europa 
més competit iva i  innovadora a ul ls  de 
la resta del  món. Aquesta estratègia,  a 
més,  va suposar una intensif icació de la 
necessitat  de mobil itat  internacional  per 
poder fer  carrera científ ica

Es tracta d’un sistema androcèntric  amb 
normes que beneficien els  homes en 
detriment de les dones que,  amb major 
responsabil itat  social  i  famil iar,  han de 
compaginar els  múltiples rols  amb el  r itme 
sacrif icat  de la ciència.  Això es tradueix en 
un freqüent abandonament de la ciència 
per part  de les dones o ralentitzacions 
en les seves carreres.  Carreres complexes 
i  fragmentades,  amb interrupcions per 
necessitats de concil iació produint-se 
vuits  en els  seus currículums que són 
penalitzats a la  ciència competit iva. 

Però la concil iació no és l ’únic impediment 
de les dones en la progressió de la seva 
carrera científ ica sinó que s’afegeix la 
sol itud que sovint  senten les científ iques 
per falta de reconeixement dels  seus 
companys homes,  mancant així  de xarxes 
acadèmiques de suport  tan necessàries per 
poder promocionar-se.  En contrapartida 
grups d’ investigadores han creat xarxes 
de suport  femenines demostrant que la 
sororitat  i  el  treball  conjunt les reporta 
més èxits  i  major benestar dins del  mon 
científ ic. 

Les polít iques d’ igualtat  en ciència s’han 
centrat  en la maternitat  i  sobre com 
concil iar  amb la vida laboral  fent recaure 
així  el  pes del  problema sobre les dones, 
que han d’adaptar-se a un model hegemònic 
patriarcal,  en comptes de centrar-se en 
fer  canvis  estructurals  a les institucions 

Mercantil ització i  model 
androcèntric de la ciència

Des de meitats de segle passat es produeix 
un auge del  neogerencial isme a la recerca: 
braç organitzacional  del  neoliberalisme 
basat en l ’aplicació de pràctiques pròpies 
del  sector privat  a les institucions 
públiques.  Aquesta neoliberalització 
produeix una mercanti l ització de la 
recerca fomentada en una constant 
auditoria,  avaluació i  rendiment de 
comptes del  treball  acadèmic a través 
de criteris  orientats a la  producció 
científ ica intensiva.  Un capital isme de 
la ciència amb lògica productivista que 
busca la potenciació de la producció de 
coneixement en nom de l ’excel· lència.

L’excel· lència científ ica és avaluada en 
base a principis  individualistes,  on hi 
ha una gran pressió en la consecució 
de resultats que han de ser  publicats 
a revistes de prestigi  i  han de ser  citats 
de manera massiva per altres grups 
de recerca.  La consecució de recursos 
econòmics,  i  per  tant la  continuïtat  de la 
l ínia de recerca i  dels  contractes laborals,  
depenen exclusivament de l ’esforç 
individual  produint un augment de les 
hores de dedicació.  

Aquesta forma d’organització de la recerca 
potencia la cultura meritocràtica i  instaura 
un model  de carrera professional  basat en 
l ’ individualisme,  amb autoresponsabil itat 
de les trajectòries professionals 
normalitzant la  concatenació de contractes 
temporals  com a mode de super vivència al 
mon científ ic  amb la conseqüent incertesa 
laboral  i  pèrdua de drets laborals. 

L’Estratègia de Lisboa,  orquestrada pel 
Consell  Europeu l ’any 2000,  va empitjorar 

científ iques.  Les transformacions han de 
ser  globals per tal  de no responsabil itzar 
les dones sobre les seves decisions com la 
maternitat .

La manca de dones en posicions de gestió 
a les institucions científ iques dif iculta 
però la posada en marxa de la necessària 
transformació del  model  científ ic,   com 
podria ser  per exemple enfocar la  mobil itat 
internacional  a les famíl ies/parelles més 
que de manera individual  o que als  mèrits 
es valorin factors individuals i  socials,  etc.

Als  darrers temps però,  un grup creixent 
de científ iques de tot  el  món està l iderant 
el  moviment Slow Sciene (Ciència lenta). 
Aquest moviment crit ica el  r itme tan 
accelerat  de la recerca que no dona espai 
a la  reflexió i  debat profund obtenint-se 
una ciència de poca qualitat ;  i  demanden 
la necessitat  d’adoptar altres models de 
treball  científ ic,  de r itme més pausat que 
afavoreixi  la  qualitat  científ ica i  personal. 
Un canvi  de model  a una ciència més lenta 
ajudaria sens dubte a una mil lor  integració 
de la dona al  món de la ciència en igualtat 
de condicions.  D’aquesta manera la ciència 
s’adapta a la realitat  de les dones i  no al 
revés.  

Conclusions 

La responsabil itat  de la baixa representació 
de les dones a la  comunitat  científ ica no 
és responsabil itat  d’el les ni  de les seves 
decisions sinó del  s istema patriarcal  en 
sí  mateix que afecta tots els  àmbits  de 
les nostres vides,  a  la  ciència també.  Cal 
doncs una transformació profunda a nivell 
global  que passa per derrotar el  patriarcat 
i ,  entre d’altres coses: 

>>  Incloure referents femenins a nivell 
de tota la societat  però amb especial 
èmfasi  al  s istema educatiu i  als  mitjans 
de comunicació i  difusió.

>>   Acabar amb l ’ús del  masculí  genèric 
i  emprar l lenguatge inclusiu a tots els 
àmbits.

>> Canviar  l ’actual  model  neoliberal 
androcèntric  de producció científ ica per 
un basat en ciència lenta de qualitat 
atenent a les diversitats individuals i 
socials. 

>> Fer una distribució de responsabil itats 
socials  i  famil iars  més equitativa entre 
dones i  homes.

Agraïments

A totes les dones científ iques,  o que ho 
han sigut en algun moment de la seva 
vida i  que han hagut d’abandonar la seva 
carrera,  vull  agrair- les i  fel icitar-les per la 
seva dedicació,  el  seu esforç i  la  seva gran 
contribució al  coneixement científ ic.

Si no hay invasión del territorio 
nacional por ejércitos 
extranjeros, las guerrillas 
propiamente dichas están 
condenadas a la derrota" (9/9)
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El conseller d’ensenyament del 
Govern de la Generalitat sembla 
que s’ha begut l’enteniment. 
La seva proposta de tornada 
a l’escola amb els mateixos 
recursos i els mateixos mitjans no 
està agradant ni a pares ni mares 
ni docents ni ningú. Sembla 
com si no hi hagués existit una 
pandèmia. Bargalló, sembla que 

ja se t’ha oblidat com és allò de fer de docent. Potser 
seria bo que baixessis de la teva torre de marfil i miressis 
què és el que estàs proposant: fomentar els rebrots i 
arruïnar, encara més, les llars de la classe treballadora. 

Aquest pájaru és 
el responsable de 
l’acomiadament de més 
de 150 treballadors de les 
mines de Vilafruns. Però 
no només això, també és el 
responsable de dues morts 
de dos companys a les mines 
els darrers mesos. Doncs 
Joan Ramón, gent com tu és 

la que en un altre moment de la nostra història 
l’havien portat a fer un passeig. Hauries de 
baixar tú a la mina. A treballar. I a morir. Com 
fem nosaltres. 

Li podríem haver posat un 
semàfor vermell cada mes 
des del març. O abans. La 
responsable del ministeri 
de treball esta deixant a 
milers, centenars de milers 
de persones sense cap 
tipus de subsidi ni ingrés. 
El SEPE ha col·lapsat i 
sembla que això no els 

hi preocupa el més mínim. Yolanda, quan 
cobres tu? Cobres cada mes? T’han fet ERTO? 
T’han fet fora de la feina? Vergonya la paraula 
socialista...

Aquest noi tan eixerit és el 
responsable que deixarà 
a més de 25.000 famílies 
al carrer. I sembla que no 
li tremola el pols a l’hora 
rebentar llocs de treball 
com qui bufa ampolles. 
Doncs Makoto, la classe 
treballadora no perdona. 
I aquesta te la guardarem. 

A tu i a la teva camarilla i a la teva classe de 
paràsits infectes. Ens hi reposarem perquè ni li 
tenim por a les runes. I a tu et desitgem el millor, 
que per nosaltres vol dir que et passi el pitjor. 

EL SEMÀFOR 
INSURRECTE

Yolanda Díaz Joan Ramon PerdigóJosep Bargalló Makoto Uchida

sindical

El Departament 
d’Ensenyament fa anys que 
va redactar un Pla per a 
la igualtat de gènere en el 
sistema educatiu, també va 
preveure que als Consells 
escolars hi hagués un 
referent de coeducació. Què 
s’ha fet en aquest sentit?

Les actuacions previstes 
s’han deixat a la bona 
voluntat i al temps extra 
dels docents. I el referent 
de coeducació pot ser 
qualsevol membre del 
Consell Escolar, com una 
mare o un membre de 
l’alumnat, sent evident en 
aquests casos la manca 
d’espais per coordinar-se 
amb el professorat -que 
és qui ha de dur a terme 
les accions educatives 
a les aules i els centres 
amb l’alumnat-. Què han 
estat aquestes directrius 
i documents? Paper 
mullat.

En l’entorn escolar, com 
a reflex de la nostra 
societat, també s’han 
remogut consciències i tant 
professorat com famílies 
fan passes per construir 
una educació igualitària 
i no discriminatòria ni de 
les dones, ni dels infants 
i joves amb diversitat 
funcional. Sempre hi ha 
hagut docents implicats 
de manera individual amb 
aquesta tasca però ara, 
davant de, per exemple, 
les conseqüències més 
flagrants del masclisme, 
com la violència de gènere, 
la societat mira l’escola 
i reclama aquesta tasca 
formadora i preventiva. 

Cal preguntar-se doncs 
què s’està fent des de 
l’administració per impulsar 
i acompanyar aquests 
canvis que la societat 
demana. S’estan fent passes 
endavant?

Ingrid Chavarria 
i Elena Calvo 

Secretaria de Gènere de CGT 
Ensenyament Barcelona

I ara?: COEDUCA’T 

La propaganda sobre el 
programa Coeduca’t ha 
arribat a alguns centres 
educatius del país. 

L'objectiu d'aquest 
programa és ajudar els 
centres a treballar aspectes 
bàsics de coeducació, de 
perspectiva de gènere i de 
sexualitat de forma explícita, 
sistemàtica, rigorosa i 
respectuosa...

El programa preveu 
incorporar aquests 
continguts en currículums, 
tutories, sortides, temps 
de menjador… i implicar 
també les famílies. Un 
programa ambiciós.

I en la pràctica? El programa 
són tres fulls on s’explica un 
pla eteri on (a part d’oferir 
recursos en el web d’xtec) 
s’ofereix formació per dues 

persones de cada centre 
(20h: 15, presencials i 5 de 
treball al centre) El Pla ja 
està en marxa. Però trobem 
moltes mancances de pes:

>> El programa 
Coeduca’t s’ha fet des 
de l’administració, sense 
posar-se en contacte (per 
recolzar-los) amb docents i 
centres que estan portant a 
terme projectes de manera 
voluntària. 

>> No s’han modificat 
els currículums, en ells 
continua sense aparèixer 
la paraula coeducació. 
Tampoc s’ha fet una revisió 
dels currículums explícits i 
ocults.

>> No hi ha una oferta 
formativa en coeducació on 
hi puguin accedir totes les 
persones interessades. 

>> Tampoc es parla d’on 

surt el temps de formació 
(les 20 h) de l’equip 
impulsor dels centres 
interessats. És que la 
formació també s’ha de 
fer en el temps de la vida 
privada del professorat? 
I les 5 hores “de treball al 
centre” s’han de treure 
d’hores de guàrdia o d’altres 
activitats imprescindibles 
per a la marxa del centre? 
Quin centre pot assumir 
prescindir de 2 docents 
durant aquestes hores?

>> I el més important, 
el programa en cap cas 
implica establir temps i 
espais de reflexió als centres 
per poder implementar els 
canvis que es requereixen.

On són els recursos 
necessaris per poder portar 
a terme aquest programa? 

El propi títol sembla 
sarcàstic, és un reflexiu, 

és a dir, “ja t’ho faràs”. I 
és tal qual, perquè en cap  
moment parla d’invertir 
recursos per poder dur a 
terme aquesta actuació que 
la societat reclama.

Denunciem que el 
programa Coeduca’t i la 
resta de plans i documents 
del departament sobre 
coeducació són paper 
mullat! 

Denunciem el departament 
d’Educació per l’atac que 
fa a la conciliació de la 
vida privada i laboral dels 
docents, en suposar-nos 
una implicació de 
superherois i la voluntat de 
treballar moltes hores extra. 
Denunciem que és negligent 
en calcular les plantilles 
necessàries als centres 
per desenvolupar aquests 
programes i, en general, per 
fer rutllar els centres i les 
aules en el dia a dia. I també 

denunciem que la voluntat 
real del departament 
d’Ensenyament 
d’incorporar la coeducació 
a l’escola d’aquesta manera 
sistemàtica, rigorosa i 
respectuosa és nul·la.

Solucions? Si no hi ha 
recursos a la pública, queda 
com sempre l'oferta i les 
condicions de la privada: 
tallers per a alumnes i 
xerrades de sensibilització 
dirigides a les famílies. Per 
a tothom? No. La bretxa 
de classe també afecta la 
coeducació dels nostres 
infants i joves atès que 
en centres on les AMPAs i 
AFAs estan organitzades 
-generalment en centres 
on l’alumnat es de classe 
mitjana- i tenen sensibilitat 
respecte el tema, troben 
els recursos necessaris 
-demanant subvencions o 
mitjançant els copagaments 
directament- per oferir 

tallers i xerrades als centres 
educatius. En canvi, als 
centres on no hi ha una 
AMPA o AFA forta, o on no hi 
ha professorat sensibilitzat, 
els tallers gratuïts que 
s’ofereixen són impartits 
majoritàriament pels 
mossos d’esquadra, qui 
no representen un model 
antiviolent i antipatriarcal 
precisament. 

Cal doncs que els 
programes que impulsi el 
Departament contemplin la 
promoció d’aquests tallers 
i xerrades amb fons públics 
fugint dels copagaments 
que suposaran sempre 
segregació escolar. 

Per tot això cal que: 

1 El referent de 
coeducació dels 
centres sigui 
un membre del 
claustre. 

2 La comissió de 
coeducació sigui 
prescriptiva i oberta 
a tota la comunitat 
educativa. 

3 Hi hagi dotació de 
plantilla perquè els 
referents de coeducació 
puguin formar-se i fer la 
seva tasca impulsora i de 
coordinació al centre. És 
l’única manera amb que 
es podran rendir comptes 
de la seva tasca i així 
assegurar-se que el tema 
de la coeducació no és 
paper mullat. 

4 El professorat dels 
centres educatius 
tenen una càrrega de 
feina ingent, cada cop 
més burocràtica, amb 
l’increment d’hores 
lectives que no s’ha 
revertit des de la 
crisi i les retallades, i 
ara pretenen que les 
persones motivades 
treballin més encara per 
implementar programes 
de coeducació. El que 
acaba passant, i és 
natural, és que no es fa 
res o com a màxim es 
revisen els documents de 
centre per a que utilitzin 
llenguatge inclusiu. Cal 
doncs que el membre 
del claustre referent de 
coeducació tingui hores 
per realitzar la seva tasca. 
És la única manera amb 
que es podran rendir 
comptes de la seva tasca 
i així assegurar-se que el 
tema de la coeducació no 
és paper mullat. 

Els 750€ del Pacte Nacional 
contra la violència 
masclista. 

Per altra banda, el govern 
de l’estat Espanyol, a través 
del Pacto de Estado en 
materia de violencia de 
género, en concret a partir 
de la pàgina 122, enumera 

mesures generals en 
matèria de coeducació. 

Una de les mesures que 
ha arribat als centres de 
secundària és la dotació de 
750€ per comprar llibres 
enfocats a aquest objectiu. 
Aquesta mesura però és 
opaca en tant que no s’ha 
informat d’on surt aquesta 
dotació o qui ha decidit 
traduir les mesures del 
pacte a aquesta dotació 
que per una banda només 
es dirigeix als centres 
de secundària i d’altra 
no inclou la possibilitat 
de rebre formació per 
part del professorat ni 
d’oferir xerrades o tallers 
a l’alumnat i les famílies, 
actuació que creiem més 
efectiva que omplir la 
biblioteca de llibres, que 
també és necessària. 

Per això des de la secretaria 
de Gènere de CGT 
Ensenyament Barcelona 
hem registrat instància 
sol·licitant els canvis 
pertinents a la normativa, 
demanant explicacions 
respecte la dotació per 
materials coeducatius i 
sol·licitant una reunió amb 
els responsables; i estem 
proposant als Claustres 
i Consells escolars una 
petició similar a la que hem 
fet com a CGT, reclamant 
hores de desgravació 
pel referent de gènere, 
reclamant fer prescriptiva 
la comissió de gènere, i 
reclamant  explicacions 
sobre la dotació de 750€. 
Per una coeducació real en 
els centres educatius!

La coeducació als 
centres educatius de 
catalunya: paper mullat
Des dels últims 8 de març, amb vagues generals convocades, manifestacions massives i gran ressò 
mediàtic dels greuges que patim les dones en tots els àmbits de la vida pública i privada, la societat en 
general està prenent consciència que el sistema patriarcal castiga de moltes maneres, entre d’altres, la 
meitat de la població. I anem pel bon camí: hem de continuar promovent el feminisme a través de tot 
tipus de lluites perquè pensem que sense aquesta perspectiva no és possible aconseguir un món més 
just per a tothom.

“Les 
actuacions 

previstes 
s’han deixat 

a la bona 
voluntat i 
al temps 

extra dels 
docents”
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Montajes Rus acomiadarà 
més de 150 treballadores de 
les mines
Acord entre el Comitè d’Empresa i la Direcció de Montajes Rus per acomiadar entre 154 i 162 treballadores 
de les mines de Vilafruns (Berguedà). La CGT, segon sindicat al Comitè, es desvincula de l’acord en 
considerar-ho “molt millorable”.

Montajes Rus, empresa 
subcontractada de la 
minera Iberpotash, que 
explota les mines de 
Vilafruns, situades entre 
Balsareny i Sallent, 
acomiadarà més de 150 
treballadores després 
d’arribar a un acord amb 
la majoria de sindicats 
del Comitè d’Empresa 
(CCOO, UGT i CSC-
Intersindical).  

El conflicte esclatà 
a finals de juliol, 
quan la direcció de 
l’empresa anuncià un 
ERO que afectava a 
248 treballadors. Es 
dóna la situació que el 
passat juny van morir 
dos treballadors de 
l’empresa en diferents 
accidents laborals a 
la mina d’Iberpotash 
de Vilafruns. L’últim 
d’aquests accidents, 
ocorregut el passat 
25 de juny, la direcció 
d’Iberpotash va aturar la 
producció a la mina per 
a que un grup d’experts 
revalués la situació a la 
mina i les mesures de 
seguretat.  Davant de 
l’aturada de la producció 

Montajes Rus plantejar 
l’expedient de regulació. 

En un primer moment, 
tant el Comitè d’Empresa 
com la plantilla de 
Montajes Rus van rebutjar 
l’acord i van començar 
les mobilitzacions. 
En diverses ocasions 
els treballadors de 
Vilafruns, juntament 
amb companys de les 
mines de Sallent, es van 
concentrar en protesta 
pels acomiadaments, 
tallant diverses vies i 
l’entrada a la mina per 
mostrar el seu rebuig a la 
proposta de l’empresa. 

Les negociacions van 
continuar fins el passat 
18 d’agost, en que el 
Comitè d’Empresa va 
arribar a un acord amb 
la direcció de Montajes 
Rus per l’aplicació de 
l’ERO. L’acord arribà 
amb una rebaixa del 

nombre de persones 
que perdrien el seu lloc 
de treball, passant de 
248 a entre 154 i 162, un 
marge que encara està 
per definir. En aquest 
acord es defineixen 
les condicions dels 
acomiadaments, amb 
unes indemnitzacions 
de 23 dies per any 
treballat amb un màxim 
de 12 mensualitats; amb 
un primer pagament 
d’11.000€ i la part 
restant 60 dies després. 
Estableix també aquest 
acord que es crearà 
una borsa de treball 
amb els empleats 
acomiadats, de forma 
que, en el supòsit que 
l’empresa necessiti fer 
noves contractacions, 
els primers en ser 
contractats haurien de 
ser aquells treballadors 
que han perdut la feina 
arrel d’aquest acord. 
L’acord va ser ratificat 

el dia 18 per l’assemblea 
de treballadors de la 
mina. 

La CGT en contra de 
l’acord

La CGT és el  segon 
sindicat més gran a 
l’empresa, i  ha estat des 
del primer moment el 
sindicat que ha atiat la 
l luita i  encoratjat a la 
plantilla a no desistir  de 
les mobilitzacions com a 
mesura i  posició de força 
davant les negociacions 
que Comitè d’Empresa i 
direcció estaven duent 
a terme, en les que 
el sindicat també hi 
participava. En aquest 
sentit ,  la participació de 
la CGT a les negociacions 
buscaven en tot moment 
un acord favorable 
pels treballadors, fet 
que consideren no 
s’ha acabat donant. 
És per això que CGT no 

ha signat l ’acord en 
considerar que “no és 
el  millor possible ni 
molt menys i  pot ser 
traumàtic per a moltes 
famílies,  sobretot en el 
context d’una comarca 
empobrida i  amb poca 
feina”. 

Segons un comunicat 
emès per la CGT 
Berguedà, federació 
a la qual pertany la 
secció sindical de 
Montajes Rus, els 
anarcosindicalistes no 
poden estar d’acord amb 
la pèrdua de llocs de 
treball  i  amb l’amenaça 
de més precarització 
de les condicions de 
treballs dels qui es 
queden treballant. 
Asseguren, així  mateix, 
que continuaran lluitant 
per la seguretat al 
treball,  per unes millors 
condicions laborals i 
per la conservació del 
treball  a la comarca. 

Redacció Catalunya

Acord a Nissan
Els treballadors i treballadores de la multinacional japonesa aproven l’acord entre el comitè d’empresa i la 
direcció per posposar el tancament, amb el que no hi haurà acomiadaments fins desembre del 2021. 

Després de l’anunci l’ERO 
d’extinció que va presentar 
Nissan el passat mes d’abril, 
que suposa el tancament 
de les factories catalanes 
de la Nissan afectant 
directament i indirecta 
25.000 llocs de treball; 
després de 100 dies de vaga 
indefinida interrompuda i 
mobilitzacions constants de 
la plantilla, després d’hores 
i hores de negociació, els 
sindicats presents al Comitè 
d’Empresa i la direcció de la 
multinacional arribaren a un 
acord el passat dia 5 d’agost. 
Un acord que va ser ratificat 
per l’àmplia majoria de la 
plantilla de la Nissan el 6 
d’agost. 

L’acord recull una divisió 
per trams d’edat de les 
treballadores en funció de la 
qual varia la indemnització. 
Així, pels majors de 55 anys 
s’ha pactat un programa de 
prejubilacions que assegura 
el 90% del salari fins els 

62 anys, un 85% del salari 
als treballadors entre 51 i 
54 anys, i s’obre la porta a 
sol·licitar la baixa voluntària 
als menors de 50 anys amb 60 
dies per any treballat sense 
límit de de mensualitats. 
Tindran, a més aquest últim 
col·lectiu, prioritat en la 
recol·locació de les empreses 
que poguessin substituir la 
Nissan. 

Però més enllà de 
les indemnitzacions, 
l’acord no garanteix la 
reindustrialització i el 
manteniment de l’ocupació, 
que era un dels objectius 
de mínims de la CGT. A més 
a més, el futur de totes 
aquelles empreses que 
depenen de la Nissan queda 
enlaire. Les treballadores de 

subcontractes i proveïdors 
queden en una situació 
d’indefensió per no pertànyer 
a la plantilla de Nissan. Un 
acord que, en definitiva, 
no acaba d’agradar a la 
Federació del Metall de la 
CGT de Catalunya (FEMEC). 

Segons aquesta federació, 
Govern, Generalitat, Patronal 
i sindicats (“grocs”) solen 
oblidar els seus compromisos 
amb la plantilla i buiden 
de contingut les qüestions 
més esperançadores, com 
és la reindustrialització de 
la factoria i, en general, del 
teixit industrial català. El cas 
és que l’acord no garanteix 
la continuïtat dels llocs de 
treball de la multinacional 
nipona i, tampoc, els de 
les empreses que depenen  Redacció Catalunya

“la lluita no s’acaba amb aquest acord”
d’aquesta. Tanmateix, la 
lluita no s’acaba amb aquest 
acord.  

Per la FEMEC, aquest acord 
permet “aixecar un mur de 
contenció a les pretensions 
de tancament”. Els i les 
metal·lúrgiques aposten per 
ampliar i socialitzar la lluita 
de les 25.000 treballadores 
que veuen perillar el seu 
lloc de treball. Una de les 
empreses proveïdores de 
Nissan més grans és Acciona, 
la qual ja ha presentat un ERO 
que afecta a la totalitat de la 
plantilla, 500 treballadores 
que, a hores d’ara, estan en 
peu de guerra. 

La federació interpel·la, 
també, a les administracions 
el compromís de mantenir 

els llocs de treball i de 
recanvi industrial un cop 
la multinacional japonesa 
faci efectiva la seva marxa 
de Catalunya, assegurant 
que no confien en les seves 
paraules i que, per això, 
cal continuar lluitant. I és 
que la continuïtat del teixit 
industrial de Catalunya 
no és quelcom que afecti 
només als treballadors i 
treballadores de Nissan, sinó 
que és una qüestió de futur, 
que afecta a la totalitat de la 
població catalana. Per això, 
la FEMEC insisteix en que “la 
lluita no s’acaba amb aquest 
acord”, sinó que continua 
per “una indústria pública, 
ecològica, en mans de la 
classe treballadora i al servei 
del progrés i de la gent”. 

L’acord a Nissan no ho 
garanteix, però la lluita no 
s’acaba aquí. Continua. 

“Aquest acord no és el millor possible i pot 
ser traumàtic per moltes famílies”
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Els col·lectius de defensa de la 
sanitat pública Marea Blanca 
i Sanitàries en Lluita han 
rebutjat el decret de concert 
social aprovat pel Govern 
a finals de juliol. Un decret 
que, segons l’administració, 
permet una contractació que 
prioritza els criteris socials i 

no el preu. Els col·lectius de 
defensa de la sanitat pública 
però, veuen que aquest decret 
és pràcticament idèntic a la 
famosa Llei Aragonès, amb la 
“creació de mecanismes legals 
que perpetuen d’amagat el 
model de col·laboració públic-
privat o públic-social”. 

Saint Gobain ha plantejat 
el fi de l’activitat de la 
seva planta a l’Arboç, 
dedicada principalment 
a la fabricació de vidres 
d’automòbil. La decisió, 
segons la direcció de la 
multinacional, ve donada 
per la fi de la vida útil del 
forn central. L’empresa 
ha fet pública la decisió, 
també, de que iniciarà 
els processos de diàleg 

amb els representants 
dels treballadors. Els 
sindicats, per la seva 
banda, consideren aquesta 
decisió resultat d’una 
nefasta gestió, amb un oblit 
del manteniment de les 
instal·lacions per part de 
la multinacional francesa, 
així com que iniciaran les 
mobilitzacions necessàries 
per defensar els seus llocs 
de treball. 

El Comitè d’Empresa 
del Metro de Barcelona 
ha tornat a guanyar 
una altra denúncia als 
tribunals. Aquest cop, la 
denúncia estava motivada 
per l’acomiadament 
del personal que Metro 
contractava pels mesos 
d’estiu. Una pràctica 
il·legal ja que un cop 
superat el mes de prova 
dels contractes aquests 
treballadors passen a ser 

persona de Metro i estan 
inclosos a la bossa d’estiu. 
Aquesta pràctica, a més, 
anava acompanyada 
d’amenaces i vexacions 
cap als treballadors, 
advertint que segons el 
comportament no tornarien 
a treballar. El jutge ha donat 
la raó al Comitè d’Empresa i 
l’empresa s’ha vist obligada 
a incloure les treballadores 
eventuals de l’estiu a la 
Bossa d’estiu. 

Marea Blanca i Sanitàries en Lluita rebutgen el 
decret de concert social 

Saint Gobain anuncia el tancament del seu 
negoci Glass a l’Arboç (Tarragona)

La secció sindical de CGT al Metro de 
Barcelona guanya la denúncia interposada 

sobre el personal d’estiu

El passat juliol l’empresa 
Motherson Sintermetal 
situada a Ripollet va presentar 
un ERO col·lectiu que deixarà 
a 200 treballadores sense 
feina. La multinacional de 
l’automoció té més de 90 
factories a tot el món, i es 
dedica a la fabricació de 
peces per a vehicles. La 
intenció és el tancament i 
l’acomiadament col·lectiu 
de tota la plantilla a través 

Motherson Sintermetal products SA presenta 
un ERO, la CGT li planta cara

Més enllà de la vaga, la pressió

Óscar Murciano

Secretari d’Acció Sindical 
de la CGT de Catalunya

A finals de juliol, en 
defensa del col·lectiu de 
Tècniques Especialistes en 
Educació infantil (TEEI), CGT 
Ensenyament va presentar 
Recurs Potestatiu de 
Reposició contra la Resolució 
EDU/1562/2020 del 3 de 
juliol, que dicta les bases de 
la convocatòria de concurs-
oposició pel procés selectiu de 

nou accés per cobrir les places 
en règim de personal laboral 
fix. Una de les principals 
crítiques del sindicat és que 
“aquesta resolució no es 
garanteix cap mecanisme que 
estabilitzi el conjunt de les 
places afectades, vulnerant 
així el seu dret i perpetuant un 
problema que s’ha mantingut 
durant 16 anys”.

CGT Ensenyament impugna les 
oposicions de TEEI

d’un ERO, aprofitant la 
conjuntura de la Covid-19 
i després de diversos 
anys de gestió nefasta de 
l’equip directiu. Ara, s’obre 
un procés de negociació. 
La secció sindical de la 
CGT afirma que “lluitaran 
fins l’últim minut pel 
manteniment dels llocs 
de treball i el futur d’una 
empresa amb és de 75 anys 
d’història”. 

La primera vaga 
documentada té una 
data tan llunyana com el 
1152 aC durant el regnat 
de Ramsés III a Egipte: 
seixanta artesans que es 
van negar a treballar perquè 
no se'ls proporcionava el 
menjar i vestits acordats. 
Es desconeix el resultat 
d'aquella protesta però ben 
segur que no va ser el primer 
cop que aquest mecanisme 
es produïa, segurament tan 
antic com l'establiment de 
les relacions de poder a les 
societats.

Una vegada darrere l'altre 
són les classes socials 
baixes les que llaurem la 
terra, construïm, fabriquem, 
generem els béns i serveis 
que proveeixen de recursos 
la societat sencera però, 
especialment, als estaments 
alts de qualsevol estructura 
moderna organitzada per 
classes. Almenys, no en 
conec cap en què no sigui 
així.

El mecanisme de la vaga, 
les no emmarcades en un 
context revolucionari, és 
molt simple i per això tan 
efectiu: sense disputar 
un objectiu immediat 
de ruptura general del 
sistema de poder existent, 
deixem de fer la nostra 
part interrompent el 
circuit sencer i creant 
afectacions no desitjades 
per qui, institucionalment, 
mana (de tipus econòmic, 
alteracions de la normalitat, 
conflictivitat, etcètera). 
La vaga és col·lectiva, 
mostra en petites espurnes 
el potencial de revolta 
organitzada que tenim 
les classes no dirigents, la 
nostra capacitat numèrica i 
els peus de fang que suporta 
tot l'injust muntatge social.

Com han de reaccionar 
les classes dominants i els 
seus col·laboradors davant 
d'aquests desafiaments és 
prou clar: repressió, tortura, 
assassinats, presó, escarni. 
Per diferents raons que no 
entraré al detall, entre elles 
que molts avantpassats/
ades van confrontar la 
reacció pagant un preu molt 
alt, actualment el sistema 
permet en les anomenades 
'democràcies occidentals' 
certes batusses locals. Això 
sí, actuant activament per 
a soscavar-les totes amb 
mètodes no tan evidents o 
directes.

Malgrat que la doctrina 
neoliberal fa molts esforços 
perquè interioritzem la 
inutilitat de les vagues, no 
se n'acaben de sortir. El 
cas paradigmàtic són les 
polítiques TINA, There Is Not 
Alternative, dels governs 
Thatcher i tan clarament 
implantades a l'estat 
espanyol durant el període 
de crisi financera del 2008: 
feu el que vulgueu, que no 
cedirem en res. La vaga es 
buidava així del seu caràcter 
funcional pel replegament 
estatal i patronal per 
suportar els nivells de lluita 
que calculaven que es 
produirien. Nivells de lluita 
resultants de dècades de 
pau social i submissió del 
sindicalisme majoritari.

El seu càlcul de conflictivitat 
va ser correcte, però 
alhora TINA és mentida. 
La no cessió a la lluita dels 
treballadors i treballadores 
no es deu a la voluntat 
indestructible del nostre 
enemic, sinó únicament al 
fet que no hem aplicat prou 
pressió per obligar-los.

No podem creure que la vaga 
per si mateixa és la solució 
perquè no ho és. De la mateixa 
forma que una espasa no fereix 
a ningú: ho fa la força amb 
què colpegem o pressionem 
en el cos del contrari. La vaga 
pot ser tan inofensiva com 
un ganivet empunyat per un 
nen de quatre anys o perillós 
si ho fa una persona adulta 
experimentada. No és ni 
menys ni més que una eina 
de canalització de pressió 
col·lectiva, la clau és, doncs, la 
pressió amb la qual fas servir 
una bona eina.

Després del quinquenni 
més dur de la crisi financera 

segurament moltes persones 
recordem les conseqüències 
sintetitzades en un dels 
eslògans fets servir llavors 
per padefos o esquirols 'pota 
negra', però no només per 
ells: les vagues no serveixen. 
Un cop superat aquest 
període vam començar a 
comptar petites o clares 
victòries i 'Les vagues no 
serveixen' va passar a ser el 
titular irònic d'un cert canvi 
de dinàmiques.

El prestigi de la lluita es 
va recuperar, funcionava, 
era útil de forma visible 
no únicament perquè cal 
resistir. Només en l'any 
2019, per posar un exemple, 
10 seccions de sindicats de 
la CGT de Catalunya, van 
guanyar completament els 
seus conflictes mitjançant 
la vaga i aquest boca-orella 
genera resultats en forma 
tant d'increments d'afiliació 
com d'acceptació dels 
mètodes de confrontació 
que defensem. Ara bé, és 

probable que el context de 
guanys empresarials també 
va facilitar que no hi hagués 
tants enrocaments davant les 
afectacions de les lluites.

Cal superar les expectatives 
de dany que contempla la 
nostra empresa o govern. Per 
fer-ho, si apliquem un pla de 
lluita previsible difícilment 
els podrem situar fora de 
la zona de confort. A cada 
conflicte l'oponent té uns 
punts febles específics que 
cal concretar i on centrar els 
esforços per crear el màxim 
dany possible, socialitzar els 
conflictes seguint els nostres 
acords congressuals i no 
limitar-se amb el que l'altra 
part ja té previst. És necessari 
tenir present que les vagues 
desgasten molt a les seccions 
sindicals que estan en el 
conflicte i per això la solidaritat 
del sindicat és la resposta per 
crear i estendre altres focs 
secundaris que contribueixin 
a l'esforç central, ajudant a 
amplificar suports i recursos.

És molt important i necessari 
reflexionar-hi sobre com 
potenciar les vagues i 
conflictes, ara que estem 
entrant en el túnel d'una 
nova Crisi. Reflexions que 
calen no només per aquest 
trajecte, sinó especialment 
quan entrem a la següent 
fase del cicle econòmic per 
a sortir-ne reforçats com a 
classe.

Podem debatre d'aquestes 
i altres qüestions per donar 
resposta col·lectiva. Els 
propers 10 i 11 d'Octubre 
els sindicats de la CGT de 
Catalunya debatrem les 
propostes que qualsevol 
afiliat o afiliada presenti a 
debat davant la situació de 
crisi econòmica i sanitària 
existent.

Preparem la resposta.

CGT aconsegueix 
la majoria a 

les eleccions a 
Teleassistència 
Ajuntament de 

Barcelona

CGT 7 delegats

CCOO 5 delegats

UGT 1 delegat

La multinacional 
estatunidenca va anunciar 
per sorpresa el passat 21 
de juliol el tancament de la 
seva planta barcelonina per 
“fallida tècnica”. La planta, 
dedicada a la fabricació 
de peces d’automòbil, 
justifica el tancament 
degut a l’impacte de la crisi 
de la Covid-19 al sector de 
l’automoció, sol·licitant 
a insolvència. A més, la 
direcció de l’empresa 
amenaça a les treballadores 
en un comunicat “si 
la plantilla no accepta 

Nobel Plàstiques Ibérica tanca la seva planta 
de Sant Joan Despí 

deixant al carrer 200 treballadores

una sortida pactada 
a aquest tancament 
sol·licitaran concurs de 
creditors”. Els sindicats, 
entre ells la CGT, han 
manifestat el seu rebuig 
per considerar la decisió 
una deslocalització 
encoberta per traspassar 
la planta allà on la mà 
d’obra sigui més barata. 
Afirmen, també, que 
lluitaran per una solució 
alternativa que garanteixi 
el manteniment de 
l’activitat i dels llocs de 
treball. 

Les treballadores 
d’Acciona en 

lluita contra l’ERO 
d’extinció presentat 

per l’empresa
A la subcontracta de Nissan 
a les plantes de Barcelona li 
ha faltat temps per aprofitar 
la conflictiva conjuntura de 
la multinacional japonesa 
per presentar un ERO 
que afecta a més de 500 
treballadores. Acciona va 
rescindir el contracte amb 
Nissan de forma fulminant, 
el que ha servit d’excusa per 
no remprendre la producció 
a les plantes de Nissan, en el 
que sembla una utilització 
de la plantilla per renegociar 
el contracte amb la 
multinacional japonesa. Els 
i les treballadores d’Acciona 
han començat una sèrie 
de mobilitzacions per la 
defensa dels llocs de treball, 
que s’allargarà durant tota 
la negociació.   

La federació d’Ensenyament 
ha denunciat mitjançant un 
comunicat el precari pla de 
contractació de cara al curs 2020-
21 i plantegen mobilitzacions 
del personal docent i laboral. 
Ni s’implementarà reducció de 
ràtios, ni augmenten mitjans ni 
recursos; l’augment de personal 

CGT Ensenyament denuncia el pla de 
contractació laboral del curs vinent

és completament insuficient, 
i insuficients són també les 
mesures de salut i seguretat. 
Aquestes són algunes de les 
raons per les quals la federació 
considera que aquest pla no 
farà altra cosa que augmentar 
encara més la desigualtat entre 
escoles i entre alumnat. 

“no podem 
creure 
que la 

vaga per si 
mateixa és 
la solució 
perquè no 

ho és”

Salvament Marítim 
planteja anar a la 

vaga
Els treballadors de Salvament 
Marítim plantegen mobilitzacions 
davant la situació de 
desbordament en què es 
troben. CGT, sindicat majoritari, 
denuncia la falta de personal i les 
retallades que està duent a terme 
el govern i que posen en risc a les 
treballadores. Asseguren que hi 
ha embarcacions en les que un 
sol tripulant ha de pujar tots els 
ocupants d’una pastera. 
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Fins  que no em vaig  dedicar  a  la  docència, 
ara  ja  fa  més de c inc  anys,  no em vaig 
assabentar  de  la  gran problemàtica  que 
existeix  respecte  a  la  manca d'espais 
a ls  centres  públ ics  del  departament 
d'Educació.  Cap dels  inst i tuts  que conec 
en els  quals  he  trebal lat ,  fet  un curs , 
v is i tat  o  dels  que m'ha arr ibat  informació 
per  a ltres  col · legues  té  prou aules  i  espais 
on poder  real i tzar  act iv i tats  de  qual i tat . 
Aquesta  s i tuació  porta  que en començar 
e ls  cursos  habitualment  s 'or ig inen 
conf l ictes  per  fer  e l  repart iment  de 
c lasses  i  decidir  on poder  impart i r  les 
propostes  pedagògiques  en el  mi l lor 
àmbit  possible.

Un altre  reclam que,  a  banda dels 
raonaments  pedagògics,  també té  relació 
amb la  manca d'espais ,  és  la  disminució 
de les  ràt ios;  aules  amb un número 
d'alumnat  infer ior  permetr ia  impart i r  les 
matèr ies  d'una manera més sana,  atenent 
tota  la  divers i tat ,  apl icant  les  noves 
metodologies,  etc .  Indubtablement , 
aquest  canvi  requereix  un augment  de 
la  invers ió,  tant  de  personal  docent  i  en 
l 'habi l i tació  d'espais .

Mentrestant  e l  s istema educat iu  està 
saturat ,  cont inuen exist int  un munt  de 
pisos,  blocs  i  cases  abandonades per 
arreu.  Habitatges  i  locals  que s 'estan 
fent  malbé per  no ut i l i tzar- los,  e ls  quals 
major i tàr iament  són propietar is  persones 
de c lasse  alta,  administracions  públ iques 
i  bancs.

Els  poders  fàct ics  que componen el 
capital isme fan tant  de  mal  en el 
pensament  humà que gran part  de  la 
població  precàr ia  pr ior i tza  la  propietat 
pr ivada abans que l 'ús  comunitar i 
dels  béns.  Moltes  d'aquestes  persones 
es  preocupen de l 'okupació  d'unes 
propietats  que mai  no t indran,  i  donen 
suport  a ls  mateixos  que en qualse vol 
moment  s i  no paguen els  poden deixar 
(mal)  v iv int  a l  carrer.  Donen aquesta 
legit imitat  ideològica  als  poders,  que 
aquests  s í ,  de  manera intel · l igent , 
desprest ig ien aquesta  insurrecció  per 
mantenir  e ls  seus  pr iv i legis ,  i  a ix í  poder 
continuar  gaudint  de  la  se va r iquesa.

Per  contra,  paradoxalment ,  cr i t iquen 
aquest  grup d'act iv istes  que 
ideològicament  es  preocupen de la 
super vivència  de cada ésser,  del  benestar 
de  tota  la  comunitat ,  calumnien un 
moviment  que f ins  i  tot  e ls  pot  ofer i r  un 
habitatge s i  ho necessiten.

Utopia en educació pública. 
Expropiïn-se!

Des de la  me va anàl is i  fa ig  una cr ida 
a  l 'ocupació  d'aquests  espais  buits 
perquè es  reut i l i tz in,  crec  que qualse vol 
immoble  té  un l ímit  social  i  comunitar i , 
que no pots  tenir  béns  sense ut i l i tzar  i 
que aquests  haurien de ser  pels  qui  e ls 
necessit in,  e ls  cuidin  i  e ls  ut i l i tz in.  "La 
t ierra  es  para  quien la  trabaja",  d ir ien a 
L lat inoamèrica,  i  aquí  podríem afegir  e l 
lema de "els  immobles  són pels  qui  e ls 
facin  ser vir".

L'okupació  últ imament  està  associada 
a  robator is  i  màf ies .  Les  persones  es 
creuen que te'n  vas  de vacances  i  et 
quedes  sense habitatge.  Fa  v int  anys 
que part ic ipo i  conec el  moviment  Okupa 
i  mai  he  v iscut  aquests  afers ,  no puc 
af i rmar  que no existeix in,  ja  que potser 
hi  ha  persones  que se  n'aprof i ten i  en 
fan un mal  ús  d'aquesta  aposta  pol í t ica; 
d 'aquest  moviment  pol í t ic  que de manera 
general i tzada el  que intenta  és  v is ibi l i tzar 
la  problemàtica  que hi  ha  respecte  a 
l 'habitatge,  generar  consciència  social 
i  fer  un repart iment  més equitat iu  de 
l 'economia.

En aquests  moments  les  administracions 
públ iques  i  totes  les  persones  que hi 
t rebal lem,  estem pensant  estratègies  per 
poder  pre venir  e l  contagi  de  la  Covid-19. 
Una de les  mesures  pre ventives  és  que 
hi  hagi  una separació  entre  persones, 
sobretot  en espais  tancats .  Però 
ins isteixo,  per  poder  dur  a  terme aquesta 
pre venció  en escoles  i  inst i tuts ,  perquè hi 
hagi  més distància  i  una educació  públ ica 
de qual i tat ,  es  necessita  més professorat , 
una disminució  de la  ràt io  i  més aules. 
Sembla que,  tot  i  que insuf ic ient ,  pot 
haver-hi  més contractació  de personal 
docent ,  però la  ver i tat  és  que no sé  on 
ens  f icarem amb la  manca d'espais .  I  s i 
e l  que pretenen és  repart i r  e ls  d ies  per 
grups  d'alumnes,  no sé  com s'ho poden 
muntar  les  c lasses  populars  que tenen 
cr iatures  i  que han d'anar  a  trebal lar,  no 
sé  on deixaran les  cr iatures  quan no els 
h i  toqui  anar  a  l 'escola.

En canvi ,  s i  h i  ha  voluntat ,  la  solució  és 
ben fàci l :  que s 'expropi ïn  tots  aquests 
edi f ic is  buits .  Ni  que s igui  e ls  dels  bancs. 
Que hi  hagi  una mica de just íc ia .  Que la 
banca ens  retorni  amb aquests  edi f ic is 
parts  dels  diners  que ens  van expropiar 
a  la  c lasse  trebal ladora pel  seu rescat . 
Aquí  a  Mataró per  exemple,  h i  ha  un 
edi f ic i  de  Bànkia  abandonat ,  a l  costat  del 
Tecnocampus,  que ens  anir ia  de  per les 
per  poder  donar  una educació  públ ica 
de qual i tat  i  amb la  pre venció  de r iscos 
que pertoca,  ta l  com es  mereix  e l  nostre 
alumnat .

Ta n t  d e  b o  t i n g u é s s i m  u n s  p o d e r s 
p ú b l i c s  va l e n t s  p e r  p o d e r  d u r  a  t e r m e 
a q u e s t a  u t o p i a ;  a q u e s t a  u t o p i a  q u e 
g e n e ra r i a  u n a  s o c i e t a t  m é s  e q u i t a t i va  i 
d i g n a .

Noe Simarro

Sindicat d’Ensenyament de CGT Barcelona
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Prendre sentit
El març passat es va decretar el confinament 
de la població a causa de la pandèmia de 
COVID-19. Econòmicament aquesta parada 
es va traduir en una caiguda de l’activitat, els 
efectes de la qual encara estem pendents de 
veure. En tot cas la situació no augurava bons 
presagis. Una perspectiva inquietant, just 
quan havíem d’estar quiets a casa.

Per propaganda o desesperació, va sorgir 
l’asfixiant optimisme que ennuvola el 
pensament avui en dia. Des d’alguns sectors 
es va tractar de vendre amb alegria la reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
derivada de la parada.
Una reducció a grans trets positiva, no hi ha 
dubte, però fàcilment mal interpretable si no 
s’acompanya d’una panoràmica més àmplia.

Resumidament, i com ja vàrem veure amb 
la passada crisi, la destrucció de l’activitat 
econòmica comporta la baixada d’emissions 
junt a l’empobriment de la classe treballadora.
No s’ha produït cap canvi estructural en el 
model de producció o consum, que segueixen 
sent tant contaminants com abans del 
confinament. Solament hem assistit a una 
reducció momentània de la magnitud de 
l’impacte.

Aquest intent propagandístic embafa de 
cinisme; una mostra més de la falta de serietat 
amb la qual s’encara el repte climàtic.
Una prova més per demostrar que, ja sia per 
falta de capacitat o de voluntat, les elits en el 
poder manquen d’un pla d’adaptació al Canvi 
Climàtic que inclogui la supervivència i dignitat 
de la majoria de la humanitat. La jerarquia és 
elitista i protegeix els seus privilegis. 

A mesura que el segle XXI avança la crisi 
històrica del model capitalista s’agreuja, però 
segueix sense aparèixer el subjecte social 
capaç de disputar-li el lideratge. D’aquesta 
manera el sistema, fora de si i ebri d’èxit, 
es defensa contra la realitat a costa de la 
immensa majoria de la població. L’esforç 
extractiu del capital no s’atura davant de res 
ni ningú.  Restem a l’espera de veure com 
adapten la societat a les estrictes exigències 
del futur: un clima trastornat i una economia 
amb escassetat de recursos. El dret a la 
supervivència es regula en base al salari: qui 
no el pot pagar en queda exclosa.

S’alcen negres tempestes, amb les que ja no 
val la lluita simbòlica. Els adjectius han de 
recuperar significat.

És un acte de fe creure que l’anarquisme 
social és intrínsecament ecologista. Cal que 
construïm un projecte de societat llibertària 
que apliqui l’ecologisme en la mateixa base de 
l’ordenació territorial i l’estructura econòmica. 
Actualment vivim un autèntic setge mental 
d’alternatives capaces de dur-nos a un estat 
de normalitat ecològica. D’aquesta cacofonia 
necessitem triar-ne aquelles realment viables, 
per tal de sintetitzar una proposta de sistema 
que sigui coherent, realista i desitjable en el 
context d’escassetat i readaptació general 

Carles Pérez

 Sindicat Activitats Diverses de Sabadell

que ens espera. Si volem ser l’alternativa 
al desordre actual, haurem de sintetitzar 
l’alternativa.

La complexitat del projecte és titànica, 
sorgeixen infinitat de preguntes que difícilment 
respondrem des de la comoditat de la teoria. 
Però que si ens esforcem en esbossar-ne la 
resposta demostrarem que quan el sindicat 
es diu ecologista va més enllà de la mera 
simbologia. I que aspirem a quelcom superior 
a la lluita laboral.

El valor d’aquest exercici supera la simple 
especulació, ja que afecta al dia a dia sindical.
Ho hem vist recentment: la producció de 
Nissan respon a un model de societat caducat, 
basat en el combustible fòssil. El capitalisme 
preveu deixar morir aquestes indústries, ja que 
no sent responsabilitat vers les persones que 
viuen al voltant d’aquests llocs de treball. És en 
aquests casos on tenir una línia programàtica 
és valuós. Expropiació i autogestió, i 
reconversió de l’activitat cap a una producció 
enquadrada en un projecte de societat capaç 
de resistir la crisi civilitzatòria que, si fem cas 
al que ens repeteix incansablement la ciència, 
s’aproxima.

Arriba agost, i l’estat decreta el desconfinament 
exprés sospitosament motivat per la 
dependència econòmica. Sense els dividends 
del turisme la crisi passa de ser una “V” a 
ser una tragèdia. Mentrestant, per alguns, la 
vida segueix sent el creixement vertiginós de 
sempre. A vostè el culpabilitzen per anar en 
automòbil a un treball precari mal comunicat; 
a Elon Musk l’alaven per vacil·lar de coet nou 
davant de tota la humanitat. Dues humanitats, 
dues realitats.

Somnis d’hiperdigitalització i paranoia 5G; 
d’hamburguesa bio-eco i drons de guerra 
teledirigits; d’identitats nacionals i civilització 
globalitzada; de consum local i capital 
internacional; de llibertats metafísiques i 
esclavitud material.

Contradiccions que s’acumulen, estrenyent 
les goles de la humanitat. Ens ofeguem en 
un mar de modernitat líquida amb efecte 
hivernacle. Contradiccions que existeixen 
en el més íntim de les persones, obligant-les 
a sentir; a posicionar-se. Tot i la manca de 
cultura política.
El nostre projecte podrà donar un eix al voltant 
del qual posicionar-se, allunyant a la població 
de la falsa seguretat que ofereix el senyor de 
l’uniforme. Mirant al futur ens fem creïbles 
com a alternativa; i ens creiem a nosaltres 
mateixes.

Titular inesperat. Amb la tornada a l’activitat 
han pujat de nou les emissions. Com deu ser la 
situació per a què es tragués esperança d’una 
pandèmia? Anem a la desesperada, davant 
un poder que té com a única consigna el 
Business As Usual fins l’últim minut possible, 
en una competició internacional per veure qui 
lidera el col·lapse. Dirigents irresponsables, 
ecosistemes disfuncionals, noves malalties, 
medicines acaparades, economies al límit, 
política de la por, odi al dèbil... El sistema 
actual és el caos desfermat.

De nosaltres depèn proporcionar-li al futur la 
possibilitat d’un ordre diferent.

És un acte 
de fe 

creure que 
l’anarquisme 

social és 
intrínseca-

ment 
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Explica'ns què és UCFR.

UCFR neix als finals del 2009 com 
a resposta a la pujada del partit 
d'Anglada PxC. Es va fer una crida 
per boicotejar un acte electoral i 
ens vam adonar que la participació 
va ser molt escassa i que només hi 
van participar militants d'extrema 
esquerra. Vam decidir crear una 
plataforma unitària, amplia, sense 
grans pretensions polítiques per 
moure de forma massiva a la gent 
contra l'amenaça del feixisme. 
Va haver-hi una sèrie de debats, 
sobretot amb gent d'Aturem la 
guerra sobre com fer-ho, i finalment 
a la primavera de 2010 vam publicar 
la primera declaració pública 
d'UCFR: "aturem Plataforma 
per Catalunya". Vam començar a 
recollir adhesions, a fer debats 
oberts amb diferents actors socials 
i vam anar creixent amb la intenció 
de crear una plataforma unitària 
on tothom que rebutgés el feixisme 
hi tingués cabuda. Això va fer que 
des del començament UCFR fos un 
espai molt divers, amb sensibilitats 
molt diferents units per la 
necessitat d'aturar l'extrema dreta. 
Actualment tenim diversos nuclis 
locals a diferents ciutats i pobles 
a Catalunya i a diverses ciutats a 
la resta d'Espanya. Treballem en 
diferents àmbits i a diferents nivells, 
a més d'organitzar mobilitzacions 
fem una gran cimera anual contra 
la islamofòbia que enguany 
complirà deu anys, fem campanyes 
de sensibilització i propaganda 
contra els grups d'extrema dreta 
repartint milers d'octavetes, fent 
xerrades a instituts... una mica 

de tot. Cada grup local funciona 
amb molta autonomia, i tota acció 
és benvinguda per derrotar el 
feixisme.

Quina creus que és la diferència 
entre el feixisme diguem-ne 
clàssic, i els nous moviments 
feixistes que estan emergint els 
últims anys, I per què creus que 
una cosa que semblava que estava 
desapareixent ha rebrotat amb 
tanta força?

Bé, això són dues preguntes, potser 
relacionades però molt diferents. 
Als anys trenta el feixisme era una 
cosa nova i per tant va ser difícil 
analitzar-la. Una de les primeres 
anàlisis serioses va ser el que va fer 
Clara Zetkin, una filòsofa marxista 
alemanya, que va assenyalar que el 
feixisme és qualitativament diferent 
que el capitalisme quotidià, molt 
més perillós, i l'hem de tractar 
d'una altra manera. El feixisme no 
busca dominar les institucions sinó 
destruir la democràcia burgesa 
i crear un estat totalitari per 
destruir la majoria de les llibertats 
individuals i col·lectives. Ella ja va 
dir, amb poc èxit, que era necessari 
que tota l'esquerra fes un front 
ampli, deixant de banda les seves 
diferències, per parar el feixisme. 
Així que el més essencial de com 
s'ha de lluitar contra el feixisme ja 
ho va assenyalar fa un segle Clara 
Zetkin però tristament l'esquerra 
encara avui no li ha fet gaire cas. 
La victòria del feixisme a Itàlia 
i a Alemanya, la Segona Guerra 
Mundial i l'holocaust van ser el 
punt àlgid, i molta gent creia als 

seixanta que després d'Auschwitz 
l'horror del feixisme no podria 
tornar a passar. Sabem que no és 
així. Als setanta van tornar diferents 
grups feixistes a Europa amb les 
mateixes maneres, els mateixos 
uniformes i ela mateixos discursos 
basats en un racisme biològic i es 
van adonar que d'aquesta manera 
la gent els rebutjava. Als noranta es 
van reinventar deixant de parlar en 
aquests termes i en públic parlen de 
diferències culturals, de preservar 
la cultura europea envers la resta, 
fan discursos antiimmigració 
i deixen a casa la simbologia 
feixista. Canvien els uniformes 
per corbates i americanes... Però 
en privat continuen parlant de 
racisme biològic i es reconeixen 
com a hereus dels feixistes dels 
anys trenta. El fenomen de 
l'eurofeixisme va començar els anys 
setanta a Anglaterra amb el Front 
Nacional britànic i va ser derrotat 
gràcies a un moviment molt ampli, 
la Lliga Antinazi... Actualment 
l'exemple més clar és el del Front 
Nacional de Le Penn, que han estat 
molt hàbils presentant-se en públic 
com si fossin un partit més, una 
mica més conservador potser, però 
dintre dels marges democràtics, 
quan en realitat utilitzen el partit 
per crear una base feixista amb 
objectius i visions a llarg termini 
no gaire distants dels que tenien 
Mussolini o Hitler. En resum, han 
canviat la imatge, el discurs i 
l'estratègia, però l'objectiu i el 
fons ideològic no ha canviat gaire. 
Per això, tot i que evidentment hi 
ha diferències importants entre el 
feixisme dels anys trenta i l'actual, 

inequívocament hem de seguir 
parlant de feixisme, perquè és la 
mateixa ideologia. I pel que fa al 
perquè ara rebrota el feixisme, 
crec que es deu al fet que si bé el 
capitalisme no és el mateix que 
el feixisme, de la mateixa manera 
que PSOE no és el mateix que 
VOX, és el capitalisme qui crea les 
condicions perquè aparegui el 
feixisme, i més específicament el 
capitalisme en crisi. El capitalisme 
en crisi crea les condicions perquè 
sorgeixi el feixisme. Aquesta és 
una part de per què el feixisme va 
sorgir als anys vint i torna ara. La 
falta de recursos i el retallament de 
llibertats i de drets serveixen per 
abonar el discurs fals que són els 
immigrants i els de fora els causants 
de la crisi, allunyant a les classes 
populars de l'autèntic causant, 
que és sempre el capitalisme. Per 
això és important que l'esquerra 
sigui combativa i forta, capaç de 
fer fronts amplis en els temes 
essencials que ens uneixen. Una 
esquerra forta, que no vol dir 
homogènia, sinó capaç de posar-
se d'acord en els temes essencials 
com pot ser l'habitatge o la manca 
de treball i la precarietat, per 
exemple, pot fer front al feixisme. 
El feixisme creix quan l'esquerra 
està confusa, obsessionada amb 
quotes de poder a les institucions 
o amb discussions estèrils que no 
interessen a la majoria de la gent. 
El fracàs de l'esquerra a Grècia amb 
Syriza o a Espanya amb Podem ha 
fet créixer l'extrema dreta, sense 
cap dubte. I el mateix, tot i que amb 
molts matisos, es pot dir del que 
està passant a l'Amèrica llatina.

Vas escriure fa poc un llibre que 
vas titular "L'antifeixisme del 
99%". Explica'ns aquest concepte.

És un concepte que copio del 
moviment okupy wall street que 
van popularitzar el lema e "som 
el 99%" fent referència als rics 
i super rics que controlen les 
grans fortunes i imposen les seves 
agendes neoliberals a la majoria 
del poble. Jo crec que en la 
lluita antifeixista passa una cosa 
semblant, potser no és un 99% però 
la immensa majora de la gent està 
en contra de les idees que encarna 
el feixisme, per això la solució és 
treure l'antifeixisme de les postures 
radicals, que no em semblen 
malament, però que allunyen a 
molta gent. No fa falta ser marxista 
o anarquista per ser antifeixista, 
això és el que vull dir, és possible 
i necessari que qualsevol persona 
que no sigui feixista s'impliqui en 
la lluita antifeixista. Va funcionar a 
Anglaterra als setanta, va funcionar 
a Catalunya on vam aconseguir fer 
desaparèixer a PxC i va funcionar a 
Grècia amb Alba Daurada. Esperem 
que puguem d'aquí uns anys dir 
que també va funcionar a Espanya 
amb VOX.

Quin paper creus que haurien 
de jugar els sindicats en la lluita 
contra el feixisme?

El paper dels sindicats com a 
referència de lluita de la classe 
treballadora és molt important. 
De fet CGT Catalunya va ser una 
de les primeres organitzacions a 
sumar la seva adhesió a UCFR. Crec 

que els sindicats també estan molt 
amenaçats pel feixisme, sabem 
que una de les primeres coses que 
van fer els feixismes tant a Itàlia 
com a Alemanya com a Espanya 
va ser abolir els sindicats i crear 
sindicats verticals controlats 
pel règim. Els sindicats tenen la 
capacitat d'unir els treballadors 
per sobre de les seves diferències 
d'origen, orientació sexual o 
qualsevol altra forma d'opressió, 
fent-los entendre que tenen 
interessos comuns de classe que 
estan per sobre de qualsevol altra 
diferència... Són importants per la 
lluita antifeixista i m'agradaria que 
s'impliquessin més activament a 
UCFR, s'haurien de fer assemblees 
als llocs de treball per combatre 
les mentides de l'extrema dreta, 
sobretot el discurs racista que 
divideix a la classe treballadora. 
Crec que la lluita antifeixista a 
més, seria un bon punt de partida 
per crear causa comuna entre els 
diferents sindicats. Al cap I a la fi, 
si el feixisme triomfa, perdrem tots 
igual...

Parlem del fenomen de VOX, quina 
hauria de ser l'estratègia per 
combatre'ls?

VOX és ara mateix un gran problema 
per la immensa presència que ha 
aconseguit a les institucions. No 
són el PP, ni tan sols el del racista 
Albiol, que finalment només volen 
controlar les institucions, però 
tampoc són un partit de quadres 
violents com PxC, tot i que sabem 
que a la seva estructura tenen a 
reconeguts militants neonazis. 
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No fa falta ser 
marxista o 
anarquista per 
ser antifeixista
David Karvala (Hèlsinki, Finlandia 1959) és un incansable 
activista de l'antifeixisme que va començar la seva 
militància als anys setanta amb els moviments contra el 
front britànic. Actualment viu a Barcelona on va participar 
molt activament a la plataforma aturem la guerra dels 
noranta. Amb el naixement, el 2007, del partit Plataforma 
per Catalunya (PxC) es crea la plataforma UCFR (Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme), de la que és un dels 
fundadors. Actualment, és un dels portaveus oficials de la 
plataforma. Parlem amb ell.

"

"

Redacció Catalunya

Em recorden més a Geert Wilder 
a Holanda o a Ukip a Anglaterra, 
no volen, almenys per ara, crear 
quadres per prendre els carrers a la 
manera ortodoxa, però estan molt 
més enllà dels límits democràtics 
de la dreta europea tradicional. 
VOX és un partit que encara està 
fixant la seva identitat i haurem 
de vigilar-los de prop. Hem de 
denunciar-los i hem de convèncer 
a la població que no són patriotes. 
Són feixistes. Això ho vam fer amb 
PxC i va funcionar, però VOX té 
tirada nacional, així que és urgent 
impulsar plataformes antifeixistes 
per tot l'estat. En aquest sentit 
CGT, que té implantació a molts 
llocs, podria ser molt útil. Un altre 
problema és que PxC gràcies al 
nostre treball de conscienciació, 
va ser aïllada dels espais públics i 
dels mitjans de comunicació. Això 
no ha estat possible amb VOX i és 
important que no se'ls blanquegi 
fent veure que són un partit més, 
perquè no ho són. Jo no crec en 
la uniformitat de l'esquerra, la 
uniformitat en l'esquerra la fa dèbil, 
però si crec en la unitat en la lluita, 
unitat estratègica. Necessitem 
unitat en la lluita, amb unes bases 
de mínims comuns acceptables 
per l'àmplia majoria de l'espectre 
social. Només així derrotarem a 
VOX.

Creus que per combatre el feixisme 
la lluita de classes és important?
Doncs sí i no. Per un costat no crec 
que faci falta tindre un marc mental 
centrat en la lluita de classes per 
ser part d'aquest antifeixisme 
del 99% del que parlàvem abans, 
però qui és aquest 99%? De les 
600 entitats adherides a UCFR no 
trobaràs la cambra de comerç o 
la patronal... Trobaràs sindicats, 
partits d'esquerres, entitats 
veïnals, organitzacions de gent 
migrada... És a dir, que aquest 99% 
són la classe treballadora, que són 
el nucli d'UCFR, però potser molts 
d'ells no s'identifiquen amb la 
lluita de classes i això no vol dir que 
no hi tinguin cabuda, tot i que en 
el fons, tota lluita contra el feixisme 
és en certa forma lluita de classes 
perquè el feixisme sempre defensa 
els interessos de les minories 
privilegiades. Qui amenaça la 
sanitat pública, un immigrant sense 
papers o els polítics que retallen en 
sanitat i tanquen hospitals? Ve a ser 
això.

Creus que la crisi de la Covid-19 
ha colpejat de forma especial a les 
persones racialitzades?

Totalment. En un primer moment 
es va culpar els xinesos (fins i tot 
Trump ho va dir) provocant una 
onada de racisme contra el món 
asiàtic, això per un costat. Però el 
més evident va ser el que va passar 
durant el confinament, perquè 
no és el mateix confinar-se a una 
casa gran amb jardí que fer-ho 
moltes persones en un petit pis. 
I tot i que això no és exactament 
una qüestió racial sinó econòmica 
i de classe, les dades diuen que a 

les minories racials tant a Gran 
Bretanya com als EUA tenen una 
taxa major de contagis percentual. 
A Espanya no hi ha dades oficials 
en aquest aspecte, almenys que jo 
sàpiga, però molt probablement 
serà el mateix. A més, hem vist una 
enorme quantitat de vídeos amb 
actuacions desproporcionades de 
la policia durant el confinament 
contra persones majoritàriament 
racialitzades, moltes vegades 
sense cap motiu i amb un caire 
clarament racista. I sense cap 
dubte l'exemple més brutal va 
ser la campanya de regularització 
temporal de persones sense papers 
només per treballar al camp en 
unes condicions extremadament 
precàries i sense protecció 
adequada. Per cert, també això 
ha fet que la solidaritat de molta 
gent aflorés i han sorgit campanyes 
molt potents, com la recuperació 
dels papers per a tothom, que està 
tenint bastant ressò.

Què en penses dels conflictes 
racials que han tingut lloc als 
Estats Units aquest estiu?

En primer lloc és un error pensar 
que es deuen a l'assassinat per 
part de la policia de George Floyd, 
tot i que va ser el desencadenant. 
La reacció tan gran denota que 
és un problema estructural que 
s'arrossega des de fa molt temps. 
Hi ha centenars de casos cada any 
de persones negres assassinades 
per la policia als EUA. No fa tant, 
el famós cas de Ferguson, per 
nomenar el primer que em ve al 
cap. Però les protestes d'aquest 
estiu són les més grans que hem vist 
mai. Numèricament les protestes 
són encara majors que les que van 
seguir a l'assassinat del doctor 
Martin Luther King als seixanta. 
Mc Donalds va treure un cartell 
de Black Lives Matter. Deixant de 
banda l'enorme hipocresia que hi 
ha al darrere, el fet que les grans 
multinacionals es posicionin 
ens mostra que les protestes, 
pacifiques o no, poden canviar les 
coses quan són massives. I el fet 
que han tingut resposta a molts 
països de tot el món és sense cap 
mena de dubte un bon senyal i una 
bona notícia. Aquí a Espanya ha 
servit perquè alguna gent tornés a 
parlar de casos com el de Tarajal 
o el de Lucrecia Pérez per donar 
dos dels centenars d'exemples 
possibles de com el racisme 
institucional provoca morts. El 
que és important per nosaltres és 
que quan la gent protesti contra el 
racisme no ho faci només durant 
una setmana perquè és el que toca, 
sinó que això es converteixi en una 
actitud constant. Volem que la gent 
s'aixequi contra el racisme cada dia 
de la seva vida.
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Àlex Tisminetzky

A d v o ca t  l a b o ra l i s ta  i  a f i l i a t  a  CGT  

Període màxim d’Incapacitat Temporal de 18 mesos

La baixa mèdica té un primer límit legal d’un any, que en la 
contingència de Malaltia Comuna és declarada i confirmada 
mitjançant partes de baixa pel metge de família de la sanitat 
pública. A l’arribar a l’any, l’ICAM et cita per avaluar la situació del 
treballador, amb tres opcions possibles per part del tribunal mèdic:

1. Es continua en situació de baixa, amb una pròrroga de la 
Incapacitat Temporal de sis mesos sota el «control» de l’ICAM, que 
és qui anirà confirmant la situació de baixa i pot decretar l’alta.

2. L’alta mèdica, per entendre que hi ha hagut una millora que 
permet la reincorporació laboral.

3. Resolució declarant la Incapacitat Permanent, per entendre 
que no hi ha possibilitat de reincorporació laboral a causa d’una 
patologia crònica i invalidant.

En el cas de que es resolgui prorrogar sis mesos més la baixa, s’allarga 
fins al límit legal dels 18 mesos, els famosos 545 dies. A l’arribar a 
aquest moment l’ICAM torna a citar al treballador, amb novament 
dos opcions possibles, més una opció d’excepcional:

1. L’alta mèdica, per entendre que hi ha hagut una millora que 
permet la reincorporació laboral.

2. Resol declarar la Incapacitat Permanent, per entendre que no 
hi ha possibilitat de reincorporació laboral a causa d’una patologia 
crònica.

3. Excepcionalment, es pot resoldre una nova i ultímissima 
pròrroga de la Incapacitat Temporal de sis mesos més en el cas de 
que pugui haver una recuperació possible en aquest període de 
temps.

I si a l’arribar als 18 mesos no em cita l’ICAM?

A vegades, per diferents situacions, pot passar excepcionalment 
que s’arribi als 18 mesos d’Incapacitat Temporal i l’ICAM no cita 
a l’afectat. Les causes poden ser múltiples, però la saturació 
del tribunal mèdic a causa de la crisi sanitària del coronavirus 
ha provocat que actualment s'estengui molt aquesta situació 
«anòmala» en una part important dels treballadors de baixa que 
arriben al límit legal. 

Quan es dona aquesta situació, la llei obliga a l’empresa a extingir 
la relació laboral «per esgotament del límit legal de la IT», fer el 
finiquito al treballador i decau l’obligació de cotitzar per ell a la 
Seguretat Social.

La manca de citació de l’ICAM, i les comunicacions de l’empresa (de 
l’extinció de la relació laboral) i de la TGSS (la baixa de la SS) genera 
de forma lògica una angoixa important en els afectats.

En síntesi, hem de contestar que malgrat no hi hagi citació de 
l’ICAM, la persona afectada continua de baixa percebent la mateixa 
prestació d’Incapacitat Temporal que venia cobrant, i no ha 
estat acomiadat, doncs si finalment l’INSS declara l’alta s’ha de 
reincorporar a la feina sense cap diferència amb una alta normal.

En tot cas, i degut a l’extensió que s’està donant actualment 
d’aquesta situació «excepcional», en aquest breu article intentaré 
contestar alguns d’aquests dubtes:

Què passa quan arribo als 18 mesos de baixa i no em crida l’ICAM?

En quina situació estic? Estic de baixa encara?. 

Si, s’està en idèntica situació d’Incapacitat Temporal fins que no hi 
hagi l’alta mèdica emesa per l’INSS, percebent idèntica prestació. 
És una situació de pròrroga dels efectes econòmics de la baixa amb 
reserva expressa del lloc de treball.

Com és que l’ICAM no em cita? 

La situació de crisi sanitària del coronavirus ha col·lapsat molts 
serveis públics, entre ells el tribunal mèdic, que causa el retard en 
les citacions i comunicacions, en alguns casos de mesos.

Estic acomiadat? 

No. L’extinció de la relació laboral amb l’empresa és única i 
exclusivament per esgotament del termini màxim de la IT, mantenint 
el treballador l’antiguitat i totes les condicions laborals anteriors en 
cas d’alta posterior.

Estic obligat a signar el finiquito? 

No. No hi ha cap obligació de signar el finiquito o quitança. A més 
a més, en cas de que es percebi realment el finiquito, si es dona 
l’alta posterior per l’INSS significaria la reincorporació immediata 
al lloc de treball sense dret a cap dels períodes de vacances que 
no s’han gaudit durant la IT, atenent a que ja s’han percebut en el 
finiquito. Per tant, en el cas de que no s’aboni el finiquito per part 
de l’empresa no és tan greu, i ens pot facilitar fer les vacances en 
cas d’alta, recordant en tot cas que tenim un període d’un any per 
reclamar aquesta quantitat.

En cas d’alta, perdo algun dret a la feina? 

No. En cas d’alta és una reincorporació immediata a la feina amb 
les mateixes condicions laborals i antiguitat.

Perquè m’han donat de baixa de cotització a la Seguretat 
Social? Està l’empresa perjudicant-me?. 

No. És una obligació legal de l’empresa no seguir cotitzant pel 
treballador a l’arribar al termini màxim de 18 mesos de baixa. 
L’empresa té l’obligació legal de fer-ho. 

Si ningú cotitza per mi, no estic inclòs a la Seguretat Social?.

És una situació anomenada «assimilada a l’alta», en la que el 
treballador afectat no perd cap dret en matèria de Seguretat 
Social. En tot cas, si finalment es resol declarar la Incapacitat 
Permanent per part de l’INSS, la data d’efectes serà la del 
compliment dels 18 mesos d’IT, i per tant com si ens haguessin 
declarat la invalidesa a l’arribar a aquest límit legal, sense tenir 
en compte els mesos posteriors.

Durant aquesta situació puc agafar l’alta? 

El metge de família de la Seguretat Social no pot en aquest 
període excepcional donar-te l’alta, ja que l’únic competent per 
fer-ho és l’INSS. Per tant, si es volgués l’alta s’ha de sol·licitar 
directament a l’INSS, o a l’ICAM per a que emeti dictamen mèdic 
per remetre a l’INSS. 

Qui em pagarà la prestació? 

A partir d’aquest moment, el que ha d’abonar la prestació és 
l’INSS. En el cas de que fins ara l’empresa hagués estat abonant 
la prestació de baixa per pagament delegat, s’ha de sol·licitar 
l’anomenat «Pagament Directe» a l’INSS, amb un formulari molt 
senzill on s’han d’aportar les dades personals i el compte corrent 
on es vol percebre la prestació. 

Què puc fer més? 

Realment res més que esperar a la citació de l’ICAM, i recollir 
el màxim d’informes mèdics (si pot ser dels especialistes de la 
sanitat pública) per tal de poder aportar-los al tribunal mèdic i 
acreditar la situació de salut de l’afectat.

Darrerament una de les consultes jurídiques més reiterades en matèria de prestacions és referent a les persones que malgrat porten 18 mesos de baixa mèdica, el límit legal establert, l’ICAM (el tribunal 
mèdic, conegut com l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, malgrat actualment es denomina SGAM) no els cita.

La situació crea molta i lògica angoixa als afectats, doncs degut a la situació de crisi sanitària del coronavirus i la saturació de l’ICAM, molts treballadors s’han trobat en que el tribunal mèdic no cita al l’arribar 
el límit legal de la Incapacitat Temporal, i l’empresa està obligada a fer la quitança («finiquito»).  
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la llista ens trobem escoles a l'Eixample i el Raval.
A causa de la contaminació més alta als barris 
obrers, és molt probable que la Covid-19 hagi 
repercutit més en la classe treballadora. En una 
entrevista, Xavier Querol, expert en l'àmbit de 
contaminació atmosfèrica, defensa que viure en 
ciutat és entre les patologies prèvies de caràcter 
ambiental pel que fa a la Covid-19. Efectivament, 
s'ha parlat molt de les patologies prèvies de 
caràcter individual que fan de la Covid-19 una 
malaltia més greu i mortal, però s'ha dit ben poc 
dels riscos ambientals que tenen el mateix efecte. 
Respirar aire contaminant ens exposa a major risc 
de contagiar la Covid-19 i de tenir un pronòstic 
greu. Tot i que encara no tenim dades oficials, 
tot apunta al fet que les persones que habitem 
municipis i barris amb contaminació més elevada 
també patirem més contagi i més morts. Gràcies a 
la contaminació atmosfèrica, les classes populars 
sortirem més malparades de l'actual crisi sanitària.

La influència del lobby de l'automòbil

Fent referència a la contaminació atmosfèrica, 
la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, va negar els seus efectes en la salut: 
"Ningú ha mort d'això," va dir en una entrevista 
a la Cadena SER. Tampoc és habitual sentir als 
mitjans de comunicació que l'automòbil és la 
principal font de contaminació atmosfèrica a les 
ciutats. Efectivament, els polítics estan sotmesos 
a una forta pressió per part del lobby del cotxe 
(l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils 
i Camions, ANFAC). Aquest té un interès econòmic 
en mantenir l'actual model de ciutat dissenyada 
per circular-hi amb el cotxe i, a més, en ampliar les 
infraestructures existents.

Mentre la classe política minimitzen o directament 
neguen les conseqüències de la contaminació 
en la salut pública, es concedeixen subvencions 
desmesurades al sector de l'automòbil. Aquest 
aporta un 5 per cent del PIB i dóna feina a 460.000 
treballadors, però ha aconseguit el 10 per cent del 
pla de recuperació en l'actual crisi sanitària. Per 

La contaminació perjudica la classe treballadora

Igual que la riquesa, la contaminació de l'aire no 
està distribuïda equitativament. La proximitat a 
fonts de contaminació, siguin polígons industrials 
o autopistes urbanes, fan d'aquests municipis 
i barris uns llocs poc desitjables on viure. Les 
persones que disposen de recursos econòmics 
tendeixen a abandonar els municipis i barris 
altament contaminats i s'instal·len on hi ha una 
bona qualitat de l'aire. Això fa baixar el valor 
de la propietat i el preu dels lloguers i, com a 
conseqüència, les classes populars, i sovint la part 
més vulnerable, habitem els barris i els municipis 
més contaminats.

Entre els municipis amb renda més alta a Catalunya, 
com ara Bellaterra o Matadepera, en general hi ha 
una bona qualitat de l'aire. En una gran part dels 
municipis del Vallès i el Baix Llobregat coincideixen 
rendes baixes amb alts nivells de contaminació 
atmosfèrica. En juliol de 2019, la Comissió Europea 
va portar Espanya davant del Tribunal de Justícia 
per la pèssima qualitat de l'aire en les zones 
urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix 
Llobregat. En totes s'han superat els límits de 
diòxid de nitrogen -a causa del trànsit de vehicles 
motoritzats- de manera persistent.

I si ens fixem en els barris dins de la mateixa ciutat, 
el patró es repeteix: els barris a prop d'autopistes, 
autovies urbanes, aeroports o polígons industrials 
són barris obrers, sovint amb una alta concentració 
d'immigrants i de persones en risc de pobresa. 
Un estudi de la Universitat Autònoma de Madrid 
indica que els immigrants tendim a viure en carrers 
i barris amb pitjor qualitat de l'aire, tant a la ciutat 
de Barcelona com a Madrid.

Els efectes de la contaminació en la salut 
perjudiquen la qualitat i l'esperança de vida. 
La contaminació atmosfèrica coincideix amb la 
incidència de malalties cròniques, respiratòries 
i cardiovasculars. El col·lectiu més perjudicat 
per la contaminació són els nostres infants. El 
desenvolupament dels seus sistemes respiratori, 
immunològic i cognitiu es veu danyat pel diòxid de 
nitrogen i per altres gasos contaminants. Un estudi 
amb dades de la ciutat de Barcelona demostra que 
la contaminació a les escoles té efectes negatius, 
crònics i aguts, en el desenvolupament cognitiu i en 
la salut mental dels infants. La plataforma veïnal, 
L'Eixample Respira, ha anat recollint dades dels 
nivells de contaminació a les escoles i instituts de 
Barcelona. Aquí també es fa palesa la desigualtat 
amb què patim la contaminació atmosfèrica. Els 
infants a les escoles a Vallvidrera i Sarrià gaudeixen 
de la millor qualitat de l'aire a Barcelona; al final de 

La contaminació de l’aire, un 
problema de classe
Dades de diversos municipis, barris i escoles a Catalunya apunten que les classes populars patim la 
contaminació en mesura desproporcionada. Malgrat que la ciència demostri de manera contundent 
els efectes perjudicials que té la contaminació en la salut pública, la contaminació s’ha problematitzat 
relativament poc en el sindicalisme. A CGT Catalunya, la lluita contra la contaminació està en segon 
pla, darrere la precarietat laboral, les retallades en serveis públics i l'accés a l'habitatge digne. Defenso 
que la contaminació és un problema de classe i la resposta n'ha de ser també.

desigualtats econòmiques, de la precarietat 
laboral, de les retallades en serveis públics o 
de l'escàs accés a l'habitatge digne, entre altres 
problemes que perjudiquen les classes populars. 
La implicació de la CGT en la lluita contra la 
contaminació és clau.

Des dels sindicats, podem començar a visibilitzar 
la contaminació com un dels problemes de 
primer grau que pateix la classe treballadora. 
Hem articulat un discurs contundent en l'actual 
crisi sanitària i cal aplicar-lo a la contaminació 
persistent de l'aire: la nostra salut va per davant 
del negoci. És necessari qüestionar i desmuntar la 
idea, tan arrelada en la nostra societat, que hem 
de pagar per anar a treballar i que, a més a més, 
ho hem de fer a costa de la nostra salut. S'ha de 
reduir dràsticament la circulació de cotxes tot 
buscant-ne alternatives de mobilitat col·lectius 
que no perjudiquin la nostra salut. I des de CGT 
podem recolzar iniciatives veïnals per ampliar la 
xarxa i els horaris del transport públic, eixamplar 
les infraestructures per desplaçar-nos diàriament 
en bicicleta, i fomentar la seguretat i l'espai per a 
vianants.

Moltes afiliades de CGT militem en aquestes lluites 
des de les entitats veïnals, les AMPAs i els col·lectius 
de mobilitat i ecologistes. El passat 11 de juny vam 
convocar manifestacions i concentracions en dotze 
ciutats de Catalunya sota el lema «Confinem els 
cotxes. Recuperem la ciutat». Reclamem canvis 
en el model de mobilitat, reduint la circulació de 
vehicles contaminants en un 50 per cent per tal de 
complir amb les normatives vigents d'emissions de 
gasos contaminants. Les entitats -entre d'altres, 
l'Eixample Respira, Promoció del Transport Públic, 
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, i Bicicleta Club 
de Catalunya- reclamem més espai per caminar, 
infraestructura segura per la mobilitat quotidiana 
en bicicleta, i fomentar el transport públic. 
Actualment, la campanya compta amb el suport de 
660 entitats arreu el país. La CGT Catalunya també 
ha de donar suport.
3,5 milions d'habitatges buits i 0,03% d'habitatges 
ocupats. Els mitjans dels capitalistes fan 
campanya per a passar les crisis d'habitatge i de 
desocupació que podrien coincidir aquesta tardor. 
“Okupes”, alarmisme i mentides. Desmuntem la 
criminalització.
La tardor està prevista que arribi amb una previsió 
d’acomiadaments entorn del 30% dels 2 milions 
de persones en ERTO. Això podria donar lloc a 

una onada de desnonaments que ja compta amb 
un precedent en la crisi de 2008. Des de 2008 a 
la fi de 2019 es van executar més d’un milió de 
desnonaments en l’Estat Espanyol.

Aquesta crisi residencial s’ha agreujat amb la crisi 
del coronavirus. Però amb totes les xifres ofertes 
abans, segons els mitjans dels capitalistes, saps 
què sembla que has de témer?, què apareix a 
tota hora com un perill? "Okupes". Amb la K ben 
marcada perquè ho associïs als moviments socials.
Precisament el que ha generat l’aparició cada 
vegada més freqüent d’espais okupats són els 
efectes dels milionaris plans urbanístics i la falta 
d’espais de trobada per a col·lectius, veïns i 
organitzacions. A això hem de sumar el problema 
de l’habitatge digne, els tancaments de centres 
municipals dedicats a l’educació i a la salut, a l’oci 
i a l’esport, la repressió en els barris més pobres, i 
en definitiva, les grans mutacions urbanes al servei 
del mercat -que en favor dels negocis dels grans 
grups empresarials expulsen, aïllen i priven de 
serveis i espais propis als veïns, sobretot els més 
empobrits-.

Mentrestant, en les notícies es repeteixen les 
històries terrorífiques en les quals pràcticament 
baixes pel pa i t’han tret la casa uns terrorífics 
"okupes" de forma totalment impune. No és el 
banc, ni un fons voltor, sinó gent pobra contra la 
qual demanar mà dura. Tenint en compte que 
durant aquesta crisi s’ha executat de mitjana un 
desnonament cada 12 minuts, qui és el llop feroç 
de la història?

Ja sigui amb la col·laboració de la policia, 
d’empreses semi-legals vinculades a l’extrema 
dreta, com Desokupa, o amb les dues, les entitats 
financeres, fons voltor, i algun d’aquests humils 
propietaris d’una simple dotzena de pisos que a 
penes cobren 8.000 € al mes, s’han dedicat durant 
aquest confinament a deixar al carrer, en plena 
pandèmia, confinament i estat d’alarma, a famílies 
senceres a través de pràctiques il·legals i fins i tot 
violentes sense que ni la policia ni el poder judicial 
facin res per impedir-ho.

Roberto Jarat

*Article publicat a  EsquerraDiari.cat

posar aquesta xifra en context, el govern espanyol 
no s'ha compromès ni amb el sector turístic ni amb 
el cultural, ambdós molt perjudicats per la crisi 
sanitària. El turístic aporta un 15 per cent del PIB 
-tres vegades més que el de l'automòbil- mentre 
el cultural dóna feina a 690,000 treballadors i 
treballadores -un 50 per cent més que el sector 
automobilístic-.

A més de la influència que té sobre les 
administracions públiques, l'ANFAC fa un constant 
xantatge a la classe treballadora. Quan entitats 
veïnals i de mobilitat pressionem per reduir la 
contaminació atmosfèrica, l'ANFAC assenyala que 
limitar l'ús del cotxe perjudicarà la indústria de 
l'automòbil, que perdrem llocs de treball i que 
el comerç es veurà danyat. Aquests arguments 
tenen poc fonament empíric. Segons dades de 
la Comissió Europea, la mobilitat en bicicleta 
estimula l'economia local i el petit comerç, 
incrementant-ne les vendes fins a 49% respecte 
a la mobilitat en cotxe. I sabem que l'economia 
basada en el petit comerç i local ofereix llocs de 
treball més dignes que les grans superfícies i les 
empreses multinacionals.

El lobby automobilístic també ha tingut força 
influència en l'opinió pública. Les campanyes 
publicitàries del sector ens han fet creure que 
tenir un cotxe en propietat eleva l'estatus social, 
i hi han tingut èxit: tothom vol lluir un cotxe. 
Aquestes campanyes han tingut èxit en un altre 
sentit probablement més clau: com a classe 
treballadora, hem acceptat que el transport fins 
al lloc de treball és responsabilitat individual i no 
de les administracions públiques ni de la patronal. 
Amb això també hem acceptat pagar per poder 
anar a treballar.

I d'aquí ve la resistència de molts treballadors a 
limitar la circulació de cotxes: l'escàs transport 
públic, la manca d'infraestructura per desplaçar-
se amb seguretat en bicicleta, i la dependència 
a l'automòbil privat per poder arribar al lloc 
de treball. Es produeix la paradoxa que mentre 
majoritàriament volem reduir la contaminació i 
volem un entorn més verd i més saludable per a 
les nostres famílies (un 82 per cent, segons una 
enquesta publicada a la Vanguardia el mes de 
juny), una gran part de la classe treballadora no 
tenim accés a mitjans de transport alternatius i no 
podem renunciar a l'ús diari del cotxe privat.

La lluita de classe des del sindicat de classe

La contaminació repercuteix de manera 
desproporcionada en la salut de la classe 
treballadora i no es pot desvincular de les 

Mentrestant, en 17 províncies el preu ha escalat en 
els últims quatre anys per sobre del 10%. Aquest 
increment ha estat encara major en les zones més 
afectades per la gentrificació lligada a la indústria 
turística, com Balears amb una pujada que arriba 
al 19%, Canàries amb el 14%, Catalunya i la 
Comunitat Valenciana amb el 13% o la Comunitat 
de Madrid i Andalusia amb el 12%.

El govern "progressista" va deixar per fora del seu 
pacte d’investidura qualsevol mesura de control 
i limitació dels preus del lloguer. Durant l’Estat 
d’Alarma es van negar a aprovar la suspensió 
de lloguers i hipoteques, i a canvi van oferir 
ajornaments voluntaris o crèdits de l’ICO per a 
garantir que els propietaris no deixaven d’ingressar.
Mentre aquesta és la situació de milers de joves 
i famílies, en l’Estat espanyol hi ha més de 3 
milions d’habitatges buits i s’ha rescatat amb 
70.000 milions d’euros a la banca que té centenars 
de milers d’habitatges buits. El problema no és 
l’"okupació", per molt que els focus, els discursos 
de mà dura i les bandes sonores dramàtiques en 
les televisions s’obstinin a dir el contrari.

I si pensem més enllà de condemnar o justificar a 
qui ha de recórrer a entrar en un habitatge buit i 
ens veiem com articular la baralla perquè no hagi 
d’haver-hi més ocupacions ni persones sense 
habitatge?

Solament un programa que garanteixi el dret a 
l’habitatge i avanç sobre els drets i privilegis de 
les grans forquilles pot evitar-ho. Que parteixi 
de la prohibició permanent dels desnonaments, 
l’expropiació dels habitatges dels especuladors i la 
banca, la creació d’un parc públic de lloguer que 
es fixi en un màxim del 20% de la renda famílies 
i un pla d’obres públiques fins a garantir l’accés 
universal a un habitatge digne.

Dani Marinova

Sindicat d’Activitats Diverses de CGT Sabadell i 
Vocal de Bicicleta Club de Catalunya

“La contaminació 
és un problema de 
classe i la resposta 
n’ha de ser també”

“Alarma, okupes!” 
Quan els mitjans et 
preparen contra el 
dret a l’habitatge
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Residències de gent gran. 
La lluita invisible
L'any 2017 neix la Plataforma SOS Gent Gran 
per exigir a l'Administració de la Generalitat el 
control de les empreses concessionàries dels 
serveis de les residències i centres de dia de gent 
gran perquè no es compleixen les obligacions 
adquirides amb la concessió, cosa que pateixen 
els avis, les àvies i el personal treballador.

La Plataforma va seguir lluitant pels drets de 
les persones més dèbils de la nostra societat; 
aquelles que necessiten la cura i l'atenció a 
causa de la seva dependència. La lluita es 
va ampliar a familiars d'altres residències 
de la ciutat de Barcelona i es convertí en la 
Coordinadora de Residències 5+1. Hi havia 
molta feina a fer per seguir denunciant el 
desgavell i els incompliments.

Els departaments competents de l'Administració 
de la Generalitat fan deixadesa de les seves 
funcions i no controlen com cal els gestors als 
qui cedeix, sota preu, les funcions de cura. Les 
empreses privades que solament busquen 
guanys fàcils i suculents no compleixen amb 
les obligacions adquirides i ara hem viscut amb 
dolor i patiment la pandèmia del Covid-19 que 
ha fet aflorar la condescendència i transigència 
de l'Administració de la Generalitat. Les nostres 
persones dependents han pagat amb la seva 
vida la negligència, l'abandó i la desatenció 
de les empreses concessionàries. Una d'elles 
EULEN, abans havia estat OHL, amb ASPROSEAT.

La Coordinadora Residències 5+1, el dia 6 de 
maig d'enguany, va fer pública la denúncia 
davant la Fiscalia de Barcelona perquè es 
faci justícia davant la mort de les persones 
dependents, víctimes de la manca d'atenció 
sanitària i la privació del dret a una vida 
digne.

Previ a l'esclat de la Pandèmia la Plataforma 
ja denunciava, entre altres mancances, 
que les ràtios de personal de gericultores i 
sanitàries previstes en la Cartera de Serveis de 
2010 per la Generalitat eren manifestament 
insuficients, pel fet que el 2020 els residents 
tenen un major grau de dependència, 
conseqüència de les enormes llistes 
d'espera per obtenir plaça en una residència 
pública o concertada. Amb la pandèmia 
afloren casos de residents que han arribat 
als hospitals desnodrits i deshidratats, clars 
exemples de maltractament i desatenció. 
I qüestionen davant els departaments de 
Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut, 
per què no s'ha frenat la cadena de contagis 
amb el subministrament d'EPI's, test a 
personal treballador i resident i l'aïllament 
fora de les residències de les persones amb 
símptomes o contagiades. Amb la caòtica 
gestió en moltes residències no hi ha hagut 
prou personal per l'elevat nombre de baixes 
mèdiques. Els familiars manifesten la manca 
d'informació real dels centres.

Amb la manifestació i denúncia pública constant 
s'ha aconseguit rescindir el contracte a EULEN 
en la gestió de dues residències i el lliurament 
als partits polítics presents al Parlament de la 
Proposta de Resolució sobre residències de gent 
gran, la qual s'ha debatut els dies 8 i 10 de juliol.

Entre les mesures proposades destaquen:

La individualització de les habitacions 
per minimitzar els contagis entre persones 
residents i l'ampliació de l'espai vital per 
millorar les condicions de vida i la intimitat.

Modificar la Cartera de Serveis de 2010 
amb una ràtio mínima d'un gericultor per a 
cada quatre persones.

Disposar de servei mèdic i d'infermeria 24 
hores al dia.

Dotar les residències d'equipament mèdic.

Eliminar els Equips d'atenció Residencial a 
càrrec de mútues privades i traspàs a l'Atenció 
Primària del pressupost dedicat fins ara a la 
privatització de la sanitat.

Serveis públics de gestió pública i 
construcció urgent de residències públiques 
per garantir l'accés a totes les persones 
dependents.

Inspecció real i control de la qualitat del 
servei i manteniment de les infraestructures, 
per part de l'Administració.

Funcionament real dels consells de 
participació en les residències perquè 
tingui capacitat de decisió en els aspectes 
que concerneixen directament la vida dels 
residents, així com en tot el que és relatiu al 
funcionament del centre.

Seguim en la lluita! Pel dret a una vida digne!

El dia 10 mentre es debatia la proposta ens 
vam manifestar davant el Parlament. I el 13 
de juliol també ens vam mobilitzar davant del 
Departament de Sanitat per exigir una sanitat 
pública de qualitat. No defallirem!

Ell 26 de setembre neix la Marea de residències 
en l'àmbit estatal!

Lluitem i lluitarem per les residències 
públiques i de gestió publica, per la cura i 
l'atenció a les persones grans i dependents!
Sanitat pública i de qualitat en establiments 
públics!

Dret a una vida digna i a una mort digna!!

Territoris buidats
L’estat d’alarma ha cessat i hem pogut bellugar-nos pels territoris abans que, com diuen, s’agreugi 
la pandèmia i ens tornin a confinar. L’escapada fou a un poblet on encara tenim referents: Moyuela, 
a l’Aragó, província de Saragossa, en la comarca del Camp de Belchite. 
Els habitants d’aquest poble van ser protagonistes del procés de col-lectivització agrària dels anys 
1936 al 1938 i han deixat testimonis de les seves vivències.  
Terra de secà i conreu de cereals: civada, ordi, blat són actualment les úniques fonts de l’economia 
del poble. 
Anys enrere hi havia altres fonts de riquesa com el cultiu del safrà, desaparegut per manca de 
braços per treballar en aquella complexa producció: es plantaven les cebes o bulbs; d’ells sortien flors 
blavoses amb sis tèpals i tres estigmes que es collien a diari abans que sortís el sol i s’esbrinaven en 
arribar a casa. Un cop acabada la collita, que podia durar vàries setmanes, es torrava el safrà i 
de quatre lliures de tendre en quedava una, que es guardava entre llençols de lli esperant a vendre’l. 
Era l’or que donava la terra.  
També hi havia camps de vinyes però es van arrencar tots els ceps per interessos de l’UE. Calia 
fer monopolis del cultiu de la vinya on fos més productiu i per això pagaven per cada cep arrencat. 
Antigament a les cases es collia el raïm per la verema, es bolcava al trull per trepitjar-lo, fer vi per 
tot l’any i omplir els tonells. El vi acompanyava els dinars, els berenars a les bodegues i s’oferia 
amb orgull als visitants. Hi ha cases antigues que encara conserven els trulls, alguns soterrats. 
Ara ja no veiem clapes verdes;  en l’horitzó, grans extensions de terres daurades pel sol de la tarda.
És juliol i els homes estan en plena recol-lecció; són dies de forta pressió de treball. Miren el cel. 
Cal tenir cura. Les pluges d’aquest any han caigut a deshora i ha malmès molt cereal.
La feina de centenars de braços la fan enormes màquines segadores-recol-lectores -ja no es té la fals 
al vol, com diu el refrany català- i els agricultors remolquen els cereals en grans tractors fins els 
dipòsits i graners o els amunteguen en les eres, a l’aire lliure, en grans piràmides  de color torrat, 
a l’espera del seu transport final.  
Per la seva banda, les dones estan enfeinades en l’abastiment dels treballadors, la cura dels infants 
( per la pandèmia les escoles estan tancades i no fan activitats d’estiu) i de les persones dependents 
que cada cop són més al poble.
La manca de braços pel cultiu i la mecanització dels conreus ha fet canviar l’estampa d’aquestes 
terres. 
Assistim a la nova pressió sobre el territori ja que es una zona que pot ser productiva en energia 
eòlica quan bufa el vent del NO: el “cierzo”. Les companyies energètiques van a la recerca de terres 
idònies per instal-lar aquesta nova forma d’extracció productiva: l’energia eòlica dels molins de vent. 
I els agricultors resten a l’espera que siguin els seus camps els escollits, ja que rebran compensació 
econòmica i  sota els molins podran continuar el conreu de cereal. 
De viatge pel territori ens creuem amb grans extensions de camps de molins en funcionament, la 
major part prop de Fuendetodos, on podem veure la casa natal de Goya convertida en casa-museu. 
Els molins de vent s’instal-len en aquestes grans àrees rurals, lluny de les zones urbanes i industrials 
on es consumirà la producció. Per aquesta causa l'electricitat produïda es transporta per cables 
gruixuts i enormes torres  d'alta tensió que cobreixen el territori fins arribar a les plantes d’acumulació 
de l’electricitat.  
¿Quin panorama ens espera d’aquí uns anys quan s’acabi d’implementar la nova explotació eòlica 
i solar en aquesta gran extensió de terra? Ens imaginem un mar de molins de vent, torres d’alta 
tensió, cables i plantes acumuladores de l’energia que serà un altre focus de contaminació ambiental.  
¿Tornarem a sacrificar el camp per continuar consumint?

 Carme Álvarez 

Militant de Dones llibertàriesCarme Álvarez 

Dones Llibertàries 

Il·lustració modificada de Pilar Canicoba

“amb la pandèmia 
afloren casos de 

residents que han 
arribat als hospitals 

desnodrits i 
deshidratats”
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Dones indígenes, 
rebels i zapatistes

El zapatisme és, ara per ara, la resposta més acabada, la proposta més completa a les lluites mundials de 
resistència. Resistència i lluita en contra d'ambicions desmesurades que també estan acabant amb el planeta. 
Aquells que ho neguen o el reneguen són els que mai van comprendre a fons les seves propostes radicals d’una 
altra forma de fer política; una altra forma de governar; una altra forma de quotidianitat on les dones tinguem 
dret a la mateixa dignitat i respecte que els homes. Es tracta d'una manera "molt altra" de definir i resoldre les 

mancances i anhels de tots els desposseïts i, entre ells, els pobles indis. Sobretot els pobles indis.

M’agradaria ressaltar que el primer aixecament 
de l'EZLN va ser el març de 1993 i el van 
encapçalar les dones zapatistes... Com va 
començar? Abans de l'aixecament armat de 
1994 el poble indígena vivia en una esclavitud 
i horror, treballant les seves pròpies terres 
amb els patrons que deien ser propietaris 
de les finques, una vida infrahumana plena 
d’humiliació i sofriment. Per part de les dones, 
cap va aprendre mai a llegir ni a escriure 
perquè els amos les consideraven animals, 
tampoc parlaven castellà. Afirmen haver 
nascut en famílies que, per generacions, "no 
prenem dolç" perquè no ho permetia el patró. 
Però ni l'escuma de la mel el dóna a llepar als 
nens, no podien agafar ni un trosset de canya. 
Encara que, és clar, el bestiar del cacic podia 
donar-se els seus desitjos, com llepar sal 
tranquil·lament per estar mòlt, gràcies a la pell 
cuita de les mans índies. 

Existia el dret de cuixa, de com són violades 
les jovenetes amb la mateixa naturalitat amb 
què el sol surt i es posa. Això ja no succeeix 
a les comunitats en resistència de l'EZLN, 
on van fer fora els patrons. Però sabem que 
passa a moltes finques del país mexicà i per 
això segueix fent mal. Si alguns homes i pares 
protestaven i s’organitzaven, la seguretat 
pública violava i assassinava a les seves dones, 
filles, etc. fins que va arribar la informació 
que podien organitzar-se clandestinament 
i es van formar milicianes i insurgents, és 
quan els fundadors de l’EZLN van arribar a les 
muntanyes de Chiapas.

Les comandantes Ramona i Susana van ser les 
impulsores i encarregades d’informar per les 
comunitats sobre la llei de les dones. Aquestes 
van ser les deu primeres peticions de la llei 
revolucionària de les dones, el 1996 es van 
ampliar fins a 33, incloent entre d’altres, la 
prohibició de begudes alcohòliques, i plantació 
i consum de drogues a comunitats zapatistes.

Cristina Grau

Secretària General del 
Sindicat Hostaleria de Barcelona

Llei revolucionària de dones:

Primera.- Les dones, sense importar la seva 
raça, credo o filiació política tenen dret a 
participar en la lluita revolucionària en el 
lloc i grau que la seva voluntat i capacitat 
determinin.

Segona.- Les dones tenen dret a treballar i 
rebre un salari just.

Tercera.- Les dones tenen dret a decidir el 
nombre de fills que poden tenir i cuidar.

Quarta.- Les dones tenen dret a participar 
en afers de la comunitat i tenir càrrec si són 
elegides lliurement i democràticament.

Cinquena.- Les dones i els seus fills tenen dret a 
atenció primària en la seva salut i alimentació.

Sisena.- Les dones tenen dret a l'educació.

Setena.- Les dones tenen dret a triar la 
seva parella i llevat obligades per la força a 
contraure matrimoni.

Vuitena.- Cap dona pot ser colpejada o 
maltractada físicament ni per familiars ni per 
estranys. Els delictes d'intent de violació seran 
castigats severament.

Novena.- Les dones podran ocupar càrrecs de 
direcció en l'organització i tenir graus militars 
a les forces armades revolucionàries.

Desena.- Les dones tindran tots els drets 
i obligacions que assenyalen les lleis i els 
reglaments revolucionaris.

Durant tots aquest anys, han continuat 
treballant les comunitats i avançant en les 
seves propostes. Una cosa és clara, en les 
comunitats zapatistes no hi ha feminicidis.
Penso que el repte és saber escoltar veus 
indígenes, especialment veus de dones en 
aquests mons indígenes. Poder-les comprendre 
i després arribar a la necessària sistematització 
que faig com a persona compromesa amb un 
món més just. 

A través dels anys, he escoltat en silenci i après 
d'elles, les zapatistes indígenes, com veuen el 
món, la natura, com es veuen a si mateixes, els 
seus fills, els seus companys i com conceben 
el seu cos de dona encastat en creences 
ancestrals. Començar amb les veus múltiples 
d'aquestes dones. Què diuen? Com ho diuen? 
Què esperen? Què reclamen? Què aporten des 
de la seva visió del món?

Però jo vull començar a baix, a baix i a 
l'esquerra. Vull començar amb les veus de 
les zapatistes i altres dones indígenes del 
continent. Necessito unir aquests dos mons, 
el de la teoria feminista, que encara que em 
fascini, no inclou l'espectre del que viuen i 
narren en profunditat les pràctiques i veus 
indígenes. He de fer-ho però a la meva manera 
i “d’una altra manera".

Així que assajo "un altre camí", per 
aconseguir aquest "altre món" amb les meves 
contribucions modestes com persona que 
dóna suport al zapatisme i les seves dones. Les 
veig com la millor esperança d'un altre camí on 
dones i homes comparteixin les seves lluites, 
les seves disjuntives, les seves decisions cap a 
un altre món millor possible i més equitatiu per 
a elles i ells. "... Construeixen noves realitats 
que necessiten una altra reflexió teòrica", diu 
el finit sub Marcos en el seu escrit "Una altra 
teoria?". 

La meva única experiència en territori 
zapatista, de moment, va ser l’octubre 2016. 
Vaig anar a Chiapas un mes, a banda de estar 
amb ells al 20è aniversari del Congres Nacional 
Indígena, vaig complir un dels meus somnis, 
poder visitar i estar d’observadora al cargol de 
la realitat, on van assassinar el mestre Galeano 
i destruir l’escola clínica que hi havia a la 
comunitat, va ser molt especial, ja que des de 
CGT vam fer campanya per ajudar a reconstruir 
i des de Barcelona, amb l’ajuda de tots els 
companys dels sindicats, vam fer molta difusió 
i col·laboració.

Un de tants moments meravellosos que vaig 
passar a la comunitat va ser parlant amb una 
joveneta de 15 anys, quan venia per llenya 
cada matí, la seva claredat en veure la vida i 
la informació que tenia de com estava el mon, 
allà en plena selva lacandona, jo li preguntava 
si tenia por, dels paramilitars, la contra 
insurgència que fa servir l’Estat contra ells, per 
que són els mateixos veïns que conviuen amb 
ells, són gent indígena també que són comprats 
per partits politics, que es venen per un cotxe, 
un televisor, enganyats, després els treuen les 
terres, i es queden sense res, i ella rient em 
deia: “no, jo ja em sé defensar”; i li contestava 
que si veiés que et passa quelcom, aniria a 
ajudar-te, i reia mes fort: “tranquil·la que ja li 
faria córrer a cops de puny”. Rèiem les dues. 
Vam parlar també de com estaven les dones, 
ella em va dir que tenien completa llibertat 
de casar-se amb qui volguessin, que ja no era 
com abans, a l’època de la seva àvia, que era el 
pare qui decidia i la venia per un animal, pesos 
o beguda (quan els cacics s’havien apropiat 
de les seves terres). Ara si ja no volien estar 
amb el company, ho parlaven i es separaven, 
comunicant-ho a la Junta del Bon Govern.

El que vaig observar és que per a elles no hi ha 
problema, ni que tinguin dificultat a reclamar 
els drets com a dones ni com a poble, per que 
no pensen els drets individualment si no en 
col·lectiu. En la relació amb la parella, una 
dona insurgent, deia que no hi ha problema 
perquè l’acord el resolien amb l'espòs. Perquè 
“l'acord" es pren col·lectivament, és l'acord de 
l'assemblea. Si la companya ha de sortir tres 
dies per complir la seva tasca com a comissària 
agrària o si ha d'atendre problemes a mitjanit, 
o si ha de deixar els nens i no pot preparar el 
pozol ni la torrada, cap problema. Això va dir 
aquesta companya i moltes més. “L’acord” 
fa d’intermediari freqüentment les relacions 
home/dona, les opressions i limitacions 
exercides per l'home sobre la dona i recolzades 
freqüentment pels usos i costums i influències 
patriarcals de la societat dominant. Equilibri i 
harmonia que reflecteixen la forma feminista 
zapatista de cercar l'equitat amb l'home.

Fragment de la Carta del Subcomandante Marcos sobre la vida quotidiana a l'EZLN 
del 26 de gener de a 1994.

"Susana, Tzotzil està enutjada. Fa estona la burlaven perquè, diuen els altres de l'CCRI (Comitè 
Clandestí Revolucionari Indígena), ella va tenir la culpa del primer alçament de l'EZLN, el març 
de 1993. "Estic brava", em diu. Jo, mentre esbrino de què es tracta, em protegeixo darrere una 
roca. "Els companys diuen que per culpa meva es van alçar els zapatistes l'any passat". Jo em 
començo a apropar cautelós. Després d'una estona descobreixo de què es tracta: el març de 
1993 els companys discutien el que després serien les "Lleis Revolucionàries". A Susana li va 
tocar recórrer desenes de comunitats per parlar amb els grups de dones i treure així, del seu 
pensament, la "Llei de Dones".

Quan es va reunir el CCRI a votar les lleis, van anar passant una a una les comissions de 
justícia, llei agrària, impostos de guerra, drets i obligacions dels pobles en lluita, i la de dones. 
A Susana li va tocar llegir les propostes que havia ajuntat del pensament de milers de dones 
indígenes. Va començar a llegir i, a mesura que avançava en la lectura, l'assemblea de l'CCRI es 
notava més i més inquieta. Se sentien rumors i comentaris. En chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, 
mam, zoque i castellà, els comentaris saltaven d’un costat i altre. Susana no es va acovardir 
i va seguir envestint contra tot i contra tots: "Volem que no ens obliguin a casar-nos amb qui 
no volem. Volem tenir els fills que vulguem i puguem tenir cura. Volem dret a tenir càrrec 
en la comunitat. Volem dret a dir la nostra paraula i que es respecti. Volem dret a estudiar i 
fins i tot de ser xofers ". Així va seguir fins que va acabar. A la fi va deixar un silenci pesat. Les 
"lleis de dones" que acabava de llegir Susana significaven, per a les comunitats indígenes, 
una veritable revolució. Les responsables de dones estaven encara rebent la traducció, en els 
seus dialectes, del que s'ha dit per Susana. Els homes es miraven els uns als altres, nerviosos, 
inquiets. Tot d'una gairebé simultàniament, les traductores van acabar i, en un moviment 
que es va anar agregant, les companyes responsables van començar a aplaudir i parlar entre 
elles. No cal dir que les lleis de dones van ser aprovades per unanimitat. Algun responsable 
tzeltal va comentar: "El millor és que la meva dona no entén espanyol, que si no ..." Una oficial 
insurgent, tzotzil i amb grau de major d'infanteria, se li tirà al damunt: "chingaste perquè ho 
anem a traduir en tots els dialectes ". El company baixa la mirada. Les responsables de dones 
estan cantant, els homes es rasquen el cap. Jo, prudentment, declaro un recés. Aquesta és 
la història que, segons em diu Susana ara, va sortir quan algú de CCRI va llegir una nota 
periodística que assenyalava que la prova que l'EZLN no era autènticament indígena és que 
no podia ser que els indígenes s'haguessin posat d'acord en iniciar la seva alçament el primer 
de gener. Algú, de broma, va dir que no era el primer aixecament, que el primer havia estat al 
març de 1993. Van fer broma a Susana i aquesta es va retirar amb un contundent "vagin a la 
chingada" i una mica més en tzotzil que ningú es va atrevir a traduir. Aquesta és la veritat: el 
primer aixecament de l'EZLN va ser al març de 1993 i el van encapçalar les dones zapatistes. 
No hi va haver baixes i van guanyar. Coses d'aquestes terres".
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John Zerzan en català
Acaba de veure la llum la primera traducció 
del filòsof anarco-primitivista John Zerzan al 
català, i per partida doble, dos llibres en un sol 
volum: El crepuscle de les màquines (Twilight of 
the Machines, 2008) i El poble en la història de 
la civilització (A People’s History of Civilization, 
2018), publicat per l’editorial tarragonina Lo 
Diable Gros. La idea d’aquesta duplicitat va 
sorgir quan Zerzan, a banda d’escriure de bon 
grat el pròleg específic per la primera edició 
d’una obra seva en català que li havia demanat, 
em va passar l’original d’un llibre que estava a 
punt de publicar per si també el volia traduir, 
el segon de l’actual publicació. Tots dos llibres 
assajos recopilats d’acord amb la temàtica del 
llibre.

Després de molts anys d’activisme —per 
exemple, va ser arrestat el 1966 per participar 
en el bloqueig pacífic del pas d’un camió militar 
carregat de napalm en el transcurs d’una marxa 
contra la guerra del Vietnam— i d’escriure articles 
i assajos, John Zerzan va fer-se molt conegut 
en el món anarquista a nivell mundial arrel de 
la seva participació i les seves declaracions a 
Seattle el desembre de 1999, durant les grans 
manifestacions en contra de la celebració de la 
cimera de l’Organització Mundial del Comerç. 
La revolta que es va produir va fer fracassar 
la cimera. Van ser molts els manifestants que 
van seguir les consignes de Zerzan contra la 
civilització i el consumisme. «Després de dues 
llargues dècades de passivitat, de consumisme 
i de creixents nivells de buidor i deteriorament, 
el poble s’ha tornat a alçar, ha tornat a parlar a 
Seattle. Ha tornat l’hora de l’acció», va declarar 
aleshores. Va ser a partir d’aquell moment que 
el moviment antiglobalització es va propagar 
com una reguera de pólvora per tot el món i es 
va assenyalar Zerzan com un dels seus ideòlegs i 
impulsors, fet que ell nega rotundament perquè 
el que ell propugna més enllà, el seu camp de 
batalla és el de l’anticivilització.

Precisament és la crítica a la civilització el fil que 
uneix els assajos que conformen El crepuscle de 
les màquines. El llibre es divideix en dues parts, 
«Orígens de la crisi» i «La crisi de la civilització». 
La primera és una anàlisi crítica, profunda i ben 
documentada dels orígens del que considera 
els errors fundacionals de la civilització, un 
per un, tots ells entrelligats: la simbologia, 
l’agricultura, el patriarcat, la guerra, la religió 
i les ciutats, principalment. La segona part ens 
transporta a l’època moderna i a l’actualitat, 
i ens fa evident que les crisis que vivim són la 
conseqüència lògica de tot allò que va originar 
la civilització, i que, ben analitzat, en el fons poc 
ha canviat en els milers d’anys transcorreguts. 
S’ha de trencar amb la civilització.

Molts crítics han acusat Zerzan d’incoherent 
amb les seves idees primitivistes anticivilització 
perquè utilitza una màquina d’escriure —i fa 
alguns anys un ordinador—, emet un programa 
setmanal de ràdio i no viu en una cova, entre 
altres coses. Però trencar amb la civilització 
no vol dir necessàriament això, es tracta de 
recuperar l’essència humana, les relacions cara 
a cara, i d’erradicar tot allò que ho impedeix; en 
definitiva, un canvi de paradigma. La civilització 
està al caire del col·lapse i qualsevol arranjament 
per mirar de sortir d’una crisi no és més que un 
pedaç que afavoreix a uns pocs sense aturar 
l’acceleració cada cop més perceptible cap al 
col·lapse imminent; per Zerzan, civilització 
i crisi són dos termes inseparables. Sempre 
s’ha construït sobre el que ja estava fet, la 

es vivia arreu del continent europeu. Aquella 
guerra va apagar moltes veus antisistema, i les 
que es van mantenir van acabar esclafades com, 
per exemple, la Revolta Espartaquista després 
de la guerra que es va saldar amb més de quatre-
cents morts als carrers de Berlín i l’assassinat 
de dos dels seus líders, Rosa Luxemburg i Karl 
Liebknecht.

Durant les dues dècades posteriors als fets de 
Seattle les mostres de malestar popular s’han 
anat multiplicant i engrandint fins que, en un 
moment en què els moviments contraris a 
l’statu quo estaven fent-se forts simultàniament 
a molts llocs del món (Xile, França, Hong 
Kong...), ha arribat la pandèmia de la Covid-19 
i tot ha quedat sobtadament estroncat, de 
manera similar a com va passar quan va 
esclatar la Primera Guerra Mundial. El que 
ara està augmentant desproporcionadament 
és la vulneració de drets, recolzada per una 
propagació desmesurada de la por, el virus 
més contagiós de tots; un virus que anul·la la 
capacitat de pensar i raonar en positiu. Ara 
s’evidencia més que mai l’esperit totalitari 
de la civilització i les paraules de Zerzan 
ressonen amb contundència. Carlos Taibo 
comenta en el seu pròleg que Zerzan és un 
pensador desmesurat, però que sovint només 
els pensadors desmesurats ens obren els ulls 
davant allò que és darrere del que veiem —i 
creiem entendre— amb excessiva comoditat. 
Cal deixar de banda aquesta comoditat, obrir 
els ulls i actuar en conseqüència.

civilització no s’ha reiniciat mai globalment, i 
això és precisament el que, segons Zerzan, cal 
fer. És una utopia que podria ser realitzable a 
llarg termini, però és extremadament urgent i 
no sembla que hi hagi temps per dur-la a terme. 
Així doncs, en aquesta era de la tecnologia i de 
les presses el més realista probablement seria 
començar resetejant-la tantes vegades i a tants 
llocs com sigui necessari.

El segon llibre del volum, El poble en la història 
de la civilització, conté, com diu el mateix 
Zerzan a la introducció, els quinze assajos 
més estrictament històrics que ha escrit. Des 
del naixement de l’agricultura fins a l’esclat 
de la Primera Guerra Mundial, passant per 
Mesopotàmia, Roma i la Revolució Industrial, 
entre altres, aquests assajos descriuen amb 
precisió documental i anàlisi crítica el patiment 
i la lluita del poble en diversos moments de 
la història, i són un complement perfecte per 
El crepuscle de les màquines ja que fa com 
d’enllaç entre les seves dues parts amb un 
recorregut per la història que ens permet veure 
com ha evolucionat la civilització des dels seus 
orígens fins gairebé l’actualitat i quin paper ha 
jugat el poble.

Quan vaig traduir l’assaig sobre la Primera 
Guerra Mundial em va sorprendre especialment 
perquè vaig tenir la sensació que la situació 
general els anys previs a la guerra era molt 
similar a la situació actual. «Si les coses 
continuen així, d’aquí a tres anys Alemanya 
haurà entrat de ple en una guerra o en una 
revolució» i «si no hi hagués hagut una guerra 
europea l’estiu de 1914, Gran Bretanya podria 
haver degenerat cap a… l’anarquia» són dues 
frases documentades que evidencien la situació 
revolucionària i de descontentament social que 

Augustin 
Souchy

Es va fer anarquista llegint a Gustav 
Landauer. El 1914 es va declarar insubmís 
i es va refugiar a Suècia, on va ser detingut 
per difusió de pamflets antimilitaristes. 
A la presó va escriure un llibre sobre 
Landauer, que havia estat assassinat el 2 
de maig de 1919. Va tornar a Alemanya a 
la fi d'aquest any i va entrar a la redacció 
del diari Der Syndicalist, òrgan del sindicat 
anarcosindicalista Freie Arbeiter Union 
Deutschlands (FAUD), del qual va ser editor 
entre 1922 i 1933.

El 1920 va participar en el congrés de la 
Tercera Internacional a Rússia. Va contactar 
amb Kropotkin, quedant-se a viure a casa 
seva. En tornar va escriure un llibre molt 
crític sobre el règim soviètic.

Al Congrés fundacional de l'AIT, reunit 
a Berlín el 1922-1923 va ser un dels tres 
secretaris de la nova AIT, amb Rudolf Rocker 
i Alexandre Schapiro.

Al congrés de l'AIT, reunit a Berlín el 1930, 
va defensar, al costat d´Ángel Pestaña, un 
sindicalisme extremadament reformista. 
El Congrés va protestar àmpliament 
contra aquestes posicions reformistes i 
no anarcosindicalistes. Valeriano Orobón 
Fernández va denunciar que aquest 
reformisme, presentat per Souchy i 
Pestaña com a programa de la CNT, era una 
falsificació.

Quan Hitler va pujar a el poder, Souchy es 
va refugiar a França. Nombrosos militants 
el van acusar d'inacció i passivitat extrema 
davant la confiscació dels arxius de l'AIT per 
part dels nazis.
Al juliol de 1936 va marxar a Barcelona,   on 
va ser nomenat responsable de relacions 
exteriors del Comitè Provincial de la FAI 
i  conseller polític del Comitè Regional 
de Catalunya i del Comitè Nacional   de la 
CNT. Consumat poliglot, dotat de qualitats 
diplomàtiques, un enorme prestigi i 
fama internacionals, així com d'una gran 
experiència militant, es va convertir en 
extremadament valuós per als comitès 
superiors cenetistes.

El 1936 i 1937 va actuar com a representant 
de la CNT en tots els països i davant les 
diferents seccions de l'AIT. En l'estiu de 
1937, va operar com oficiós ambaixador de 
la CNT, amenaçant a les diferents seccions 
amb l'abandonament cenetista de l'AIT, i 
la fundació d'una nova Internacional, si 
no cessaven les crítiques internacionals a 
la tàctica col·laboracionista dels comitès 
superiors.

Es va enemistar amb Helmut Rüdiger, 
secretari de l'AIT delegat a Barcelona,   
perquè feia nosa a les seves funcions, 
sobretot en Premsa i Propaganda, ja que els 
estrangers acudien a Souchy com si ell fos 
l'autèntic delegat de l'AIT.

Al Congrés Extraordinari de l'AIT, reunit a París 
el desembre de 1937, va intentar defensar-
se, en va, de les acusacions d'un informe de 
la delegació alemanya, que qualificava com 
difamatori, en el qual se li presentava com 
a culpable de l'enfrontament entre la CNT i 
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Agustín Guillamón

l'AIT. Ni alemanys, ni francesos, ni polonesos 
van acceptar la seva presència al Congrés, ni 
tan sols com a traductor. Tot just dissentia 
de les posicions ministerialistes de la CNT, 
però s'oposava al descarat desistiment de 
principis d'Horaci Martínez Prieto i d’altres.

El 1939 es va refugiar a França. Va escapar 
d'un camp de treball i  el 1942 va arribar a 
Mèxic, on va treballar com a periodista per 
als sindicats.

El 1950 va tornar a Alemanya. En 1960 va ser 
convidat a Cuba per les autoritats castristes. 
Va publicar un fullet, titulat Testimonis 
sobre la Revolució Cubana, extremadament 
crític amb el règim estalinista cubà.

Des de 1962 va recórrer el món com a 
prestigiós periodista i expert sindical o 
en educació, treballant per a agències 
laborals internacionals de caràcter burgès: 
Confederació Internacional de Sindicats 
Lliures i Organització Internacional del 
Treball. Filòleg i coneixedor d'onze idiomes 
va treballar un temps a les Escoles Berlitz.

Va publicar nombrosos llibres en llengua 
alemanya, fonamentalment d'història, 
sindicalisme i pedagogia. Destaca Nacht 
über Spanien/Noche sobre España.

En llengua espanyola cal constatar que 
el seu llibre Les sagnants jornades de 
maig és un dels pocs relats d'un testimoni 
presencial d'aquest episodi històric. De 
la mateixa manera, el seu llibre Entre 
pagesos d'Aragó, està dedicat a l'estudi de 
les col·lectivitzacions camperoles a Aragó 
durant la Guerra civil.

El 1983 es  va reunir amb Clara Thalmann, 
per primera vegada des de 1937, tornant a 
Espanya per filmar el documental La llarga 
espera.

Va morir de pneumònia als 91 anys. No hi va 
haver funeral ni sepultura, perquè el seu cos 
va ser donat a la ciència.

 Augustin 
Souchy Bauer 

(1892-1984) 
va néixer el 28 

d'agost de 1892 
a Racibórz, a 
l'Alta Silèsia 

(Polònia) 
i  va morir 

l'1 de gener de 
1984, a Munic 

(Alemanya).
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Literatura

Música

Sèries

cultura i oci

Solució al problema anterior:
1... Txf4! 2. Dxf4 (Stefansson cau al parany 
perdent la partida) ... Txf1+, 3. Txf1 
(única)... f2+ (escac a la descoberta), 4. 
Df3, Axf3#

Escacs
Blanques juguen i guanyen

Jose Raúl Capablanca és 
considerat un dels millors 
jugadors d’escacs de tots 
els temps. Prolífic en les 
simultànies, el cubà era 
relaxat en els moviments però 
incisiu. En aquesta partida, 
jugada a Newcastle el 1919, 
Capablanca (blanques) 
realitza una jugada per 
acorralar N. Graham (negres) 
aconseguint un avantatge 
decisiu que li donaria la 
partida. 

El joc de paraules Arena fina que en bucle és embat (de 6 lletres)  
per @jocsdeparaules         _ _ _ _ _ _ 

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

So
lu

ci
ó:

Els petits tigres

Aquest mes la recomanació va dirigida a les més petites de la casa. Tigre de paper ha editat aquestes 
obres, d’Uriol Gilibets, il·lustrades per David Agrio sobre dos personatges de la nostra història: la 
incansable lluitadora que va patir l’horror dels camps de concentracions nazis Neus Català, i una de 
les autores de referència de la literatura catalana, Montserrat Roig. No us els podeu perdre!

Master of none

Aquesta comèdia dramàtica, creada per Aziz Ansari i Alan Yang, ens parla d’un actor de 32 anys que 
lluita per fer-se un lloc al món de l’espectacle. La sèrie ens destaparà reflexions de caire social a 
través de la vida quotidiana del protagonista. Qüestions racials, embarassos no desitjats, intercanvi 
cultural, són alguns dels aspectes sobre els que ens farà reflexionar aquesta obra. 

La Tiguerita

A la República Dominicana un “tíguere” és qui es busca la vida. Aquest és el nom artístic de Melissa. 
I és que tal com diu ella, “No face no case” (to’ lo que tengo me lo he ganao). A cop de rap, dembow 
o reaggeton, segons com li piqui, aquesta jove barcelonina ens porta un ritme dur mentre ens 
explica allò que viu o l’inquieta. 

Solució al problema anterior:  Assortit

Recomanacions

Les Receptes 
Damunt un cel de fil

Ingredients

500 g de tomàquets secs

3 grans d'all

40 g d'alfàbrega fresca

300 g d'ametlla torrada sense pell

300 ml de beguda d'arròs

oli de gira-sol

sal, pebre i pebre vermell dolç

Elaboració

Poseu els tomàquets secs en remull amb aigua calenta dins una cassola. 

Quan estiguin hidratats els traieu de l'aigua, els introduïu en una batedora de vas, afegiu els grans d'all, l'alfàbrega 
fresca, les ametlles, la beguda d'arròs, els pebres i la sal, i ho mig cobriu tot amb oli de gira-sol. 

Comenceu llavors a triturar amb el túrmix.

Si queda massa espès, afegiu-hi una mica de beguda d'arròs. 

Si queda massa líquid afegiu-hi un grapat d'ametlles.

Quan emplateu la sobrassada vegana, la podeu acompanyar amb bastonets de pa, tires de verdures crues o xips de 
verdures.

SOBRASSADA VEGANA DE TOMÀQUET SEC, 
ALFÀBREGA FRESCA I AMETLLA 

(Restaurant vegetarià de Terrassa)
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que estiguem sotmesos 
a les mateixes lleis que 

qualsevol altre producte 
o bé de consum. Essent 

els autors qui oferim 
la matèria primera, 
som els que patim 

les conseqüències de 
l'intent de maximitzar 

cada vegada més 
els beneficis de les 

editorials, distribuidores, 
etc. En ser una vocació 

visceral, es juga molt 
amb les ganes de l'autor 

de voler publicar amb 
ofertes contractuals molt 
per sota dels estàndards, 
quan n'hi ha. O quan els 

grans editors es veuen 
abocats a sobreproduir 

per augmentar beneficis, 
l'autor és qui en paga les 

conseqüències.

Teniu alguna associació, 
sindicat, de defensa dels 

vostres drets?

Hi ha hagut intents, però 
entre que és una feina 

solitària i que cadascú de 
nosaltres té condicions 

personals i contractuals 
diferents es fa molt 

difícil. Es tendeix més a 
l'associacionisme, com a 

mínim al nostre país. 

A França sí que tenen 
Sindicat, però allà el 
mercat és molt més 

fort que aquí. Un dels 
problemes que tenim, 

aquí i allà, és que quan 
s'intenten fer passes 

per establir un estatus 
laboral particular es 

barregen totes les 
professions de la cultura 

en una amalgama 
infinita. I és clar, no tenim 

les mateixes demandes 
o necessitats els autors 
de còmic que els actors 

de teatre, o els tècnics de 
so, per posar un parell 

d'exemples.

Ets dibuixant de còmics. 
En què consisteix ben 
bé aquesta professió? 

Quina relació de treball 
o contractual tens?

Dibuixar còmics és 
explicar coses aprofitant 
la capacitat iconogràfica 

del dibuix. L'element 
principal del còmic, però, 

és la vinyeta, aquest 
espai simbòlic on el 

dibuix genera significats 
i relacions. Sóc un 

treballador autònom, 
a vegades treballo 

en col·laboració amb 
guionistes i a vegades 

tot sol. Normalment el 
que faig és treballar una 

idea i proposar-la a un 
editor perquè la publiqui. 

Si la idea agrada i creu 
que pot encabir-se al 

seu catàleg, i treure'n un 
rendiment, es firma un 

contracte per la cessió de 
drets d'aquella obra. Més 

enllà d'això no hi ha cap 
altra relació laboral, visc 

dels diners que genera la 
meva obra. Amb la sort 

que el mercat francòfon, 
que és on venc la meva 

obra, és prou gran 
perquè l'editor avanci 

diners de futures vendes 
i pugui viure mentre la 

dibuixo.

Existeixen grans cases 
de còmic. Hi ha lobbies 

a la indústria del còmic? 
Quines implicacions 

té en l'àmbit laboral i 
d'ofici?

No m'atreveixo a dir que 
és una indústria. Però sí 

que és un mercat, i per 
tant quan els còmics 

es posen a la venda 
esdevenen productes. 

Amb tot el que això 
comporta: Grans grups 
editorials, fires, circuits 
de distribució... Això fa 

Com us està afectant la 
crisi de la Covid-19?

Som un sector que 
depèn de les llibreries. 

Amb aquestes tancades 
durant dos mesos, i 

dels més forts de l'any 
(Sant Jordi, saló del 

còmic, fires europees... 
tot cancel·lat) molts 

llibres han desaparegut 
de les llibreries sense 

haver tingut un mínim 
d'exposició. Moltes 

novetats no han 
sortit quan estaven 

programades, esborrant 
de cop esforços de les 

autores i editorials. 
Algunes, les més fortes, 

es reprogramaran, 

“Calen espais no monetitzats 
per repensar la cultura”

espero. La majoria 
d'editors ja estan parlant 

d'una retallada d'un 
30% de títols al pròxim 

exercici. Ja estàvem molt 
tocats des de l'última 

crisi… Cada vegada serà 
més difícil col·locar obres 

als editors i intentar-ne 
viure. 

Ho tinc molt assumit, 
personalment. Per 

confrontar la crisi a casa 
hem prioritzat la feina de 

la meva parella, que té 
menys opcions laborals i 
treballa fora de casa. Jo 
m'ocupo principalment 
dels nens i la casa i vaig 

treballant les estones 
que em queden lliures.

Formeu part del món 
cultural. Molts cops 
s'han denunciat els 

preus prohibitius i la 
limitació d'accés a 

la cultura per raons 
econòmiques d'una part 

de la societat. Què en 
penses?

Allò que anomenem 
cultura, avui en dia 

sembla limitar-se a una 
cultura de consum. 

Llibres, concerts, 
museus, teatre, etc. 

Aquesta cultura 
de consum és, en 

cadascuna de les seves 
parcel·les, un mercat on 

els diferents elements 
que el conformen 

lluiten per treure el 
màxim benefici. I això 
impossibilita l'accés a 

part de la societat. Tinc 
clar que l'educació i la 

cultura són, juntament 
amb la sanitat, opcions 

evidents per escapar 
del determinisme 

social. La cultura ho 
és tot, no només les 

expressions artístiques 
de la societat. I calen 

espais no monetitzats 
per repensar-la i per 

construir-la. Des de baix. 
Perquè la cultura sempre 

ha sortit del poble.
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VOLS AFILIAR-TE?
Descarrega’t aquí el full d’afiliació

Omple’l i porta’l a qualsevol seu de CGT de Catalunya
 o envia un correu electrònic a: afiliacio@cgtcatalunya.cat

o  la nova afiliació online a la direcció: www.cgtcatalunya.cat/afiliacio

Avui parlem amb Ricard Efa, que ens explica com viuen i com està afectant la crisi de la Covid-19 a 
oficis del món de l’art com ho són els relacionats amb el mercat del còmic i les novel·les gràfiques. 

Dibuixant, amant de la cultura popular i patriota sabadellenc, el Ricard reflexiona al voltant del 
seu ofici i d’allò que anomenem “cultura”. 
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