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#TalMesComAquest

editorial

tema del mes

Hi ha resistència

De 1978, el dia 15, s’incendia la discoteca Scala
de Barcelona al pas d’una manifestació de la
CNT contra els Pactes de la Moncloa. Moriren 4
treballadors, Ramón Egea, Juan López, Diego
Montoro i Bernabé Bravo que, paradoxalment,
eren afiliats a la CNT. Penes de més de 20 anys de
presó, centenars de detencions fou la resposta
de l’Estat, que provocà una frenada en sec del
creixement de la CNT . Va ser la guinda del pastís
de la guerra bruta contra la CNT que, en plena
transició, tornava a ser eminentment hegemònica
entre el moviment obrer. El responsable fou
Joaquín Gambín, confident de la policia, en una
operació orquestrada per boicotejar el creixement
confederal que, després de 40 anys de dictadura,
feia tremolar, altre cop, la burgesia.

És possible que el 2020 no hagi estat un any bo per ningú. Bé, sempre s’ha de
matissar. No oblidem que, al cap i a la fi, sovint, quan es fa referència a “tots”,
s’està utilitzant un genèric poc precís i acurat. Sabem que, tot i que per la
gran majoria aquest 2020 hagi estat un any nefast, a uns quants no els hi ha
anat tant malament. El pronòstic és simple: en una societat com la nostra, on
existeix una escissió social motivada per l’accés a la creació de riquesa d’uns
quants en detriment de la majoria, pràcticament sempre, el que és bo per uns,
és dolent pels altres.
Milers de persones han mort. Milers de persones han perdut la feina. Milers de
persones han vist com els seus ingressos es reduïen dràsticament. Però alguns,
pocs, han fet l’agost. Ara, l’Estat, té molt més control sobre la població. Mesures
que fa uns mesos ens haguessin semblat impensables, ara ens resulten d’allò
més normal. I és que si, a nivell biològic, el virus ha vingut per quedar-se; a
nivell social, el control social ha vingut, també, per quedar-se.
Tothom, amb un mínim de decència, pot entendre que els anys i anys de
retallades sobre els serveis públics estan ara passant factura, cobrint de
mort i misèria un sistema sanitari públic precari de mena. Ens esperen, a
més, uns anys de retrocés en matèria de drets laborals i socials. Les reformes
laborals i de pensions que ara mateix s’estan cuinant, amb el beneplàcit de la
socialdemocràcia i, com no, dels sindicats grocs, ens donen una pista de per
on aniran els trets...

ON ENS TROBEM?

S U M A R I

Pot ser que la qüestió no sigui tant el cop de la Covid-19, sinó el com la societat
gestiona aquest cop, com el sistema econòmic es reajusta per continuar,
o millor dit, aprofita l’ocasió per augmentar l’extracció de plusvàlua. Així,
la sortida de la crisi i el combat de la Covid-19 és una decisió política. Com
política és la decisió de deixar de restar impassibles i organitzar-se. Al curro, al
barri, allà on hi hagi escletxes. Perquè on hi ha explotació, hi ha resistència. I
on hi ha resistència, hi som nosaltres.

T E MA DEL MES

PRECARIETAT EN L'EDUCACIÓ AMB ROSTRE
DE DONA: UNA DECISIÓ POLÍTICA
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Precarietat en l'educació
amb rostre de dona:
una decisió política
Que gairebé el 40% de les treballadores de l'educació estiguin en situació de precarietat no és
conseqüència de la COVID 19. La causa profunda està en el model laboral capitalista imposat des de
les dècades vuitanta i noranta per les decisions polítiques dels governs.
"Retallar en educació i, concretament en
els drets laborals de les treballadores de
les escoles infantils municipals és una
decisió política", deia un manifest de les
treballadores de l'escoles bressol que
denunciava la gestió de l'Ajuntament de
Barcelona.

Una més dels centenars de denúncies de
les treballadores precàries de l'educació:
educadores d'infantil, per a nens i nenes
amb necessitats especials, educadores
emocionals i totes aquelles que ni tan
sols són considerades part del personal
educatiu, com les monitores de temps
lliure i menjador o d'extraescolars i de
suport .
Però aquesta denúncia és una sentència
implacable: l'arrel de la precarietat no és
un virus que va fer "inevitable" aquesta
situació de major explotació. Governs,
central i autonòmics, ajuntaments -de
partits de dretes i els del "canvi"-,
ministeri i ministres d'Educació han
pres durant dècades la decisió política
que les pernicioses reformes laborals
i les retallades en educació recaurien

en la classe treballadora i que les
conseqüències serien encara pitjor per als
sectors precaris, altament feminitzats. Per
això és que la lluita contra la precarietat
en l'educació també té "rostre de dona".
En l'última dècada s'ha retallat més de
6.000 milions d'euros, la qual cosa ha
suposat la pèrdua de 22.000 docents,
augment d'alumnes per aula, disminució
de les inversions, retallada en els
programes d'atenció a la diversitat i a les
dificultats d'aprenentatge, reducció de les
ajudes mitjanes rebudes pels becaris o de
l'augment de les taxes acadèmiques. Això
està afectant greument un començament
del curs travessat per la segona ona a tota
la comunitat educativa, però encara més
als sectors precaris. És imprescindible la
unitat de plantilla fixa, subcontractada i
externalitzada per a l'organització contra
totes aquestes "decisions polítiques"
dels governs, amb la complicitat de les
>>
direccions dels sindicats "majoritaris".
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càrrega ja era
pesada abans
de la pandèmia,
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insuportable i
insostenible”
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Model laboral del capitalisme espanyol:
externalització i privatització de treballs
essencials a les escoles públiques

Des dels governs de Felipe González
d'ara endavant es van anar imposant
diverses reformes laborals, des de 1997
moltes amb la signatura de les direccions
dels grans sindicats. Aquestes van
inaugurar les ETTs (Empreses de Treball
Temporal), els contractes porqueria, les
subcontractacions i tota la configuració
del model laboral espanyol de precarietat .
La reforma laboral del 2012 del PP va
aprofundir i va consolidar el model de la
subcontractació sense límit , determinat
per la contractació a través d'empreses
multiser veis (EMS) que en els centres de
treballs públics es van estendre com un
virus, beneficiant-se d'un gran buit legal
en relació a la seva activitat , donant via
lliure a salaris basats en l'SMI (Salari
Mínim Interprofessional), per fora dels
convenis sectorials i molt més baixos en
relació als quals es podrien percebre en
contractes públics i plantilla fixa. Les
precàries de l'educació contractades
per les EMS realitzen la seva activitat de
caràcter permanent com a educadores,
però sota contractes amb empreses
externalitzades
de
ser vei
d'àpats,
hostaleria o col·lectivitats durant dècades.

Empreses com Aramark o Endemar, Paideia,
Diverjoc, Cuina justa o la Pere Tarrès
són les que ofereixen ser veis d'educació
extraescolar però també de ser vei d'àpats
i cuina. Obtenen alts guanys dels centres
públics no sols a costa de baixos salaris,
sinó també de la molt mala qualitat del
ser vei d'alimentació.
Després de la pandèmia tot ha empitjorat ,
"Si ens toca un nen o nena en confinament
del nostre anomenat 'grup bombolla',
no tenim ni tan sols una màscara en
condicions, ni baixes mèdiques, ni PCR.
I a més del nostre treball hem de netejar
i desinfectar totes les taules i les cadires
del menjador, mentre cuidem dels nens",
explica Alba, monitora d'una escola del
Guinardó, contractada per una empresa
multinacional.
Les monitores de temps lliure i menjador
han estat un dels col·lectius més
perjudicats, només a Catalunya, són més
de 20.000 persones a les quals es van
acomiadar o suspès el seu contracte amb
ERTOs el mes de març i van passar a cobrar
entre 200 i 300 euros, unes altres ni tan
sols han cobrat des de març i altres milers
sota contracte d'obra i ser vei ni tan sols
van tenir dret a una prestació: "Per què
totes aquestes suspensions que ens estan

tema del mes
imposant , no són considerades igual que
els confinaments i baixes per coronavirus?
És a dir amb el 100% de salari i a càrrec
de les mútues? Perquè tenim contractes
precaris d'empreses privades, que ens
tracten com a material descartable",
explica Alba.
En una situació similar es troben les
educadores d'educació infantil de 0 a 3 anys
de Barcelona davant les noves condicions
contractuals aplicades per l'Ajuntament ,
que inclou la rescissió dels seus contractes
en cas de tancament d'escoles a causa
de la pandèmia. De fet , fins fa poques
setmanes totes elles es trobaven des del
mes de març en l'atur o sense prestació
ni dret a ERTO. A més, "Fa 11 anys (que
...) sense convocatòries d'oposicions i
l'únic camí per a formar part d'aquestes
sigui la bossa de substitucions que ara ens
porta fins a on estem", denuncien en un
manifest .
Des del començament de curs no hi ha
hagut cap mena d'augment de personal per
a cobrir les necessitats de la COVID ni per
part de l'administració ni molt menys de
les empreses. Les precàries de l'educació
no estan incloses en els protocols del
departament d'educació i sanitat , no se
les considera en contacte estret , malgrat

compartir espais de menys de 2 metres de
distància i gairebé mitja hora amb nens
sense màscara en els menjadors. "Aquesta
pandèmia ha maximitzat una situació de
precarietat prèvia. Som treballadores
de moltes edats i veus com a companyes
teves van amb por de treballar perquè hi
ha una desorganització total per part de
l'empresa. I per als protocols del Govern
central i del Govern català semblés
que nosaltres som invisibles", explica
Anna, treballadora de suport escolar i
extraescolars d'una altra escola del barri
de Sant Andreu de Barcelona.
Essencials per a la conciliació, però no
"cuiden a les que cuiden"
En el llibre Patriarcat i Capitalisme.
Feminisme, classe i diversitat (C. L.
Burgueño, J. L. Martínez, Akal, 2019),
dediquem un capítol especial a analitzar
la divisió sexual del treball sota la
qual, els treballs assalariats vinculats
a les cures i la reproducció, han estat
històricament infravalorats pel sistema
capitalista i patriarcal per a imposar
major explotació, tota mena de bretxes i
desigualtats. Paradoxalment , actualment
aquelles tasques que sota la pandèmia
es consideren de "primera línia", els qui
pateixen major explotació són els sectors
essencials, altament feminitzats: neteja,
sanitaris, d'educació o supermercats.
Treballs que van redoblar la seva jornada
laboral i estan molt exposades al contagi.
En l'educació les dones representen el
67 per cent , però només si considerem al
personal sota contracte públic, ja que el
sector externalitzat representa el 40 per
cent del personal a les escoles i el 95 per
cent són dones i la resta de treballadors
masculins són majoritàriament joves.
Que aquest exèrcit d'educadores són una
sustentació essencial de la tan reclamada
conciliació és innegable.

"Les monitores de menjador garantim que
les famílies tinguin on deixar als seus fills
per a menjar mentre treballen. En plena
pandèmia durant l'estiu ja ens estaven
dient les empreses per a la reobertura dels
casals d'estiu. Clar que som essencials,
però gairebé 25.000 que arribem a ser a
Catalunya hem estat en ERTOs i EROs",
explica Mercè, monitora d'una escola del
barri Trinitat Vella. A més, els seus precaris
treballs sempre van acompanyats de tota
mena de tasques de cura, com de "cangurs",
professores particulars, monitores de
transport escolar, entre altres, encara que
ja la gran majoria sense contracte i amb
una gran inestabilitat salarial i laboral.
Ara bé, l'equació és contrària si alguna
treballadora té la mala sort que el seu fill
o filla acabi en confinament : no hi haurà
ni permís retributiu ni baixa mèdica per
a ella. Així ens ho explica Eva, monitora i
educadora extraescolar de Girona: "El dia
que el meu fill va haver d'estar confinat i
fer-se el PCR l'empresa em va descomptar
els dies sencers. És indignant que no
tinguem dret a un permís retributiu com
a qualsevol educadora contractada per un
centre públic".
Si la doble càrrega ja era pesada abans de
la pandèmia, ara s'està fent insuportable
i insostenible per a les treballadores,
al punt de veure's obligades en molts
casos a abandonar el treball per a tornar
a recloure's en la llar. Clar que no serà
tampoc una decisió de les treballadores,
sinó que és part d'una altra decisió política
governamental des que van retallar en
Ser veis Socials i l'educació de 0 a 3 anys
-guarderies- són un luxe per a les famílies
de la classe treballadora.
La imprescindible unitat entre empleades
públiques i precaritzades de l'educació
Les més "oblidats i oblidades" venen
trepitjant els carrers des de fa anys amb
processos de lluita i autoorganització amb
la joventut i les dones en primera línia:
Les Kellys, les treballadores de ser veis
socials, de la neteja i cures, els MIR,
sectors precaris de l'educació i la sanitat ,
els Riders, Amazon, Globo, Telepizza, entre
molts més.
Cal prendre una altra "decisió política":
unificar les demandes dels sectors més
precaris,
subcontractats
i
altament
representat per les dones i franges de la
joventut , amb els reclams de les empleades
públiques de l'educació. Les primeres
exigeixen "N'hi ha prou de subcontractes i
precarietat . Internalització és la solució!".
Les segones, exigeixen la implementació
i planificació eficient de les mesures de
seguretat i salut , la reducció de les ràtios,
un increment de personal docent i no
docent dels ser veis educatius, de recursos
i mitjans digitals. Sota aquesta unitat cal
lluitar per una educació pública, universal,
gratuïta i de qualitat .

Cynthia Lub
Afiliada al sindicat d'Ensenyament de Barcelona

EL FIL

Sindicat de Llogateres i Llogaters
@SindicatLloguer
23 de des. de 2020
Us presentem el nostre regal per
aquestes festes: 8.000 exemplars
de la revista #LaLlogatera,
co-produïda amb @La_Directa.
La trobareu a les assemblees dels
divendres, des del 8 de Gener. I
si teniu subscripció, us arribarà
a casa amb la #Directa514.
Fil amb els continguts
En aquest número especial de
#LaLlogatera, repassem la trajectòria
del Sindicat en els darrers 4 anys. Des
de la campanya de desobediència
als lloguers abusius fins l'aprovació
de la Llei que els combat, passant per
moltes altres lluites i victòries.
En les primeres pàgines, parlem
de la victòria més recent, la Llei
que regula els preus del lloguer:
un resum de com funciona, i
com ens està permetent fer
reduccions de fins a 400€ en els
contractes que estem negociant.
En les següents pàgines, expliquem
com hem passat de ser persones
aïllades davant els abusos a una
organització amb milers d'afiliades,
capaç de plantar cara als més
poderosos i de canviar les regles del
joc. També repassem algunes victòries
fruit de les vagues de lloguers.
Aquest número especial de
#LaLlogatera també aborda el paper
de les immobiliàries, que en els
darrers anys s'han duplicat i s'han
enriquit a costa de trepitjar drets
fonamentals i de vulnerar lleis. Però
la unió ens ha permès començar a
capgirar aquesta injustícia flagrant.
#LaLlogatera també repassa les
moltes victòries de persones
que s'han organitzat en blocs
i municipis sencers davant
de fons voltor com Azora i
Optimum, o de rendistes més
locals, aconseguint lloguers
dignes.
Finalment, en aquesta #LaLlogatera
mostrem un mapa dels 13 municipis
on podreu trobar una secció local del
Sindicat de Llogateres.
També us demanem que us afilieu:
ho necessitem per seguir creixent i
canviant les coses. Un petit gest, un
impacte ENORME:
https://sindicatdellogateres.org/
contacta/afiliat/
Tot això i més ho trobareu al vostre
exemplar. Podeu recollir-lo a les
assemblees del divendres a partir del
8 de Gener, o podeu rebre'l a casa si
teniu subscripció a
@La_Directa:
https://directa.cat/papers/
suplement-la-llogatera/
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2020:

• Es superen les 3.000 noves afiliacions anuals. Quart any consecutiu de superació de màxims històrics.

La CGT de Catalunya en dades

Sens dubte aquest 2020 quedarà marcat per l'arribada de
la pandèmia de COVID19 que ha trasbalsat tots els aspectes
de les nostres vides. El sindicat ha hagut d'adaptar-se
ràpidament als canvis bruscs per tal d'oferir respostes a
l'emergència sanitària, caos en la distribució d'EPIs, lluites
contra els ERTOs, anàlisis de les normatives, així com la forma
de trobar noves formes de coordinació i lluita col·lectiva.
Aquest shock ha estat aprofitat per empreses i governs per
justificar nous retrocessos en matèria de drets i condicions
laborals, enfront dels quals el sindicat ha estat un cop més
mur de contenció i espai de lluita.

• 18350 persones afiliades. Nou any de màxim amb un increment net del 8% respecte un any enrere.
• Les noves afiliacions es reparteixen pràcticament al 50% entre dones i homes.
Afiliació per gènere

Afiliació per edat

El 2020 s'han organitzat als sindicats de la CGT de Catalunya
pràcticament el mateix número de dones (49,8%) que d'homes
(50,02%). Un petit increment respecte de l'any passat on les
entrades de dones suposaven el 48% de les altes.

Les noves altes del 2020 als sindicats de la CGT de Catalunya estan en línia amb l'edat mitjana
per trams dels assalariats/ades segons IDESCAT. Tenim un lleuger increment en el tram de
menors de 30 anys i de més de 60 anys respecte a les noves afiliacions de 2019.

Aquesta tendència ja de fa temps està modificant clarament la
composició del sindicat a nivell de gènere, que pel que fa a tota
l'afiliació és el dia d'avui del 39,6% dones i 60,04% homes.

Hem continuat fent vagues, campanyes, concentracions o
manifestacions malgrat els impediments i dificultats. Aturant
ERTOs a serveis públics o purament privats, presentats amb
l'únic interès de satisfer cobdícia empresarial.
Voldríem, en aquest moment de fi del període anual, fer una
aturada i revisar quatre pinzellades de les dades referents
a la situació del sindicat i la seva influència dins la classe
treballadora a Catalunya.

Creixement de l’afiliació

febrero-18
marzo-18
abril-18
mayo-18
junio-18
julio-18
agosto-18
septiembre-18
octubre-18
noviembre-18
diciembre-18
enero-19
febrero-19
marzo-19
abril-19
mayo-19
junio-19
julio-19
agosto-19
septiembre-19
octubre-19
noviembre-19
diciembre-19
enero-20
febrero-20
marzo-20
abril-20
mayo-20
junio-20
julio-20
agosto-20
septiembre-20
octubre-20
noviembre-20
diciembre-20

Tot i un cert fre en els
mesos de confinament
degut al tancament de seus
del sindicat o empreses,
arribem per primer cop
a les 3000 altes anuals,
concretament 3031. És
el quart any consecutiu
de superació de registres
anteriors. La mitja de les
altes dels darrers 4 anys és
un +71% més elevada que
la mitja d'altes dels 4 anys
anteriors.

EL SEMÀFOR
INSURRECTE

Pel que fa al total net entre
altes i baixes, arribem a les
18.350 afiliats i afiliades, un
increment del 8% d'afiliació
respecte de les persones
sindicades a desembre de
2019.

Rosa Alarcón
Doña Rosa Alarcón Montañés,
regidora del Partit dels Socialistes
a l’Ajuntament de Barcelona ens
està mostrant el seu tarannà digne
de Pablo Iglesias (el Pablo antic, el
del PSOE). Tan obrerista és que
no sabem ben bé perquè no està
afiliada a la CGT. Diu que un dels
seus reptes és la mobilitat, que
traduït al llenguatge dels mortals
seria: com explotar cada cop més els treballadors del
Metro. Doncs Rosa, vés amb compte, i no t’estressis,
perquè ens tens de cara, i fent comptes, una vaga al
Metro, gairebé és el millor que et pot passar.

Expansió a empreses i
eleccions sindicals
El creixement que estem
experimentant s'articula en
la creació de noves seccions
sindicals pel territori.
Conèixer el seu increment
total i distribució és força
complicat doncs cada
sindicat territorial té la seva
pròpia gestió.
El que sí que podem fer
és observar a quants
processos electorals hem
participat un determinat
any respecte dels que es van

fer 4 anys enrere. El valor
no representa la totalitat de
les nostres seccions, doncs
no es mostren les que no es
presenten a eleccions, però
sí que marca una tendència
prou propera.
Ara bé, aquest any i el
següent no es podrà fer
aquest estudi a causa de
l'impacte de la pandèmia
als centres de treball, el
que desvirtua les dades per
poder comparar. L'aturada
dels processos d'eleccions
durant gairebé 4 mesos
i la represa d'aquests a

Josep Bargalló
Al nostre Pepet li hem dedicat ja
un munt de semàfors. Però és
que el bo d’en Bargalló no para
quiet, i cada cop que parla, o fa,
puja el pa. Bé, si més no, puja
el pa per a tots i totes aquelles
professores que han estat
acomiadades de forma irregular.
El Pepet no ha tingut prou amb la
que està liant al sector educatiu.
També li calia rebentar els drets dels qui hi dediquen la
vida a aquest ofici. Potser estaria bé que li restringissim
el contracte al senyor Bargalló, però no temporalment,
sinó de per vida. Ja va sent hora.

baix nivell (molts comitès
on som presents estan
postergant la renovació
a l'any vinent) fa que
no podem tenir visions
homogènies.

dels sectors sanitaris,
neteja, sector social així
com en l'àmbit territorial,
especialment al Camp
de Tarragona i Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Amb dades del mes de
novembre, s'han fet
aproximadament 3279
eleccions sindicals a
Catalunya aquest 2020, el
que suposa només el 52%
de les de 4 anys enrera.

Respecte a la
representativitat de
les eleccions de 2016,
incrementem en uns 0,71
punts aquest 2020. Cal, de
nou, tenir en compte que
moltes empreses on estem
presents han postergat
els processos d'eleccions
pel 2021, pel que caldrà
esperar al any vinent per

De les ja realitzades, es
constata forts increments
de la CGT a noves empreses

Josep Maria Campistol
En Josep Maria és el director
general
de
l’Hospital
Clínic de Barcelona. I és,
per tant, responsable de
les condicions laborals
pèssimes de la gent que
hi treballa, metgesses,
infermers, auxiliars, etc.
Que en plena pandèmia les
treballadores d’un hospital
s’hagin de mobilitzar per les condicions
laborals que pateixen diu bastant del directori
del model d’hospital. Hi ha gent que no hauria
d'existir. I un d’ells ets tú, Josep Maria.

tenir una foto més exacta. El
que sí que es pot constatar
és que segueix el lògic
increment de representació
a conseqüència de
l'organització de la nova
afiliació en més seccions
sindicals per tots els sectors
productius.

Óscar Murciano
Secretari d'Acció Sindical de
la CGT de Catalunya

El pijo de Barcelona
El pijo de Barcelona és anònim.
És un ciutadà modèlic. És cool. És
ell, o ella, i el món. Un món que
està fet, òbviament, per servirlo, per complaure’l. Les mesures
antiCovid són pels pobres, no
per ell. Són pels losers de la
societat. Ell, amb residència,
òbviament, a l’Empordà i a la
Cerdanya, fot el que li surt dels
collons, així, parlant clar. I si restringeixen la mobilitat
d’una comarca, doncs puto govern restrictiu. I així, va
fent. Cert és que, al cap i a la fi, la culpa és nostra. Massa
pietat vam tenir al 36…
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“Qualsevol vaga és
essencialment política”
Parlem amb Francisco Garrobo, un conegut militant dels moviments socials de nou barris, participa
d'espais com el sindicat d'habitatge, el 3 voltes rebels, les xarxes de suport mutu, Nou barris LGTBI i és
militant del Partit Pirata i de la CUP Nou Barris. Aquest novembre ha estat condemnat a tres anys i mig de
presó per participar en un piquet a la vaga del 8N de 2017.

van condemnar a tres anys
i mig.
Érem quatre acusats a la
causa. A un altre company
que estava acusat del
mateix delicte, li ha caigut
un any perquè no tenia
antecedents. Els altres
dos companys acusats
han estat absolts, suposo
que per què tenen tots
dos més de 70 anys i feia
lleig, i els deixen fora pel
mateix pel qual a mi em
condemnen. Tots quatre
érem allà i no vam fer res
d'especial. A mi m'imputen
per què un mosso em va
reconèixer, per res més. I
el més greu és que el fet
que ens trobéssim en el
context d'una vaga general
totalment legal no va ser
tingut en compte pel jutge,
ja que la vaga és un dret
fonamental i empresonar
algú per participar-hi és una
vulneració a aquest dret,
cosa que em sembla molt
greu. Per mi això és una
de les coses més greus per
què si perdem els recursos i
vaig a presó, seria acceptar
que la participació en un
piquet pot ser motiu en si
mateix de delicte. És un
reforçament terrible del
codi penal i un cop molt fort
al dret a vaga. El jutge a la
meva sentència arriba a dir
que era una manifestació
política i no un piquet per
què considera que era una
vaga política.
Explica'ns com va anar el
judici quina va ser l'actitud
del jutge.

Quan vas començar a
militar als moviments
socials?
Doncs vaig començar
polititzar-me més durant
el 15M, i després vaig
començar a participar en
grups d'habitatge del barri,
sobretot a Ciutat Meridiana,
aturant desnonaments i a
partir d'aquí sobretot vaig
començar a treballar en el
tema dels desnonaments
a Nou Barris, centrats,
sobretot, a Ciutat Meridiana.
No és el primer cop que
pateixes la repressió per la
teva militància, explica'nsho.
Fins ara els mossos de
Nou Barris m'han obert
14 procediments judicials,
dels quals 6 han arribat a
judici. Una vegada, fins i tot,
em van acusar d'intentar
ocupar una casa durant una
ocupació fallida en la qual
ni tan sols hi era, només

per què segons un mosso
hi havia algun amb la cara
tapada i amb una complexió
semblant a la meva... una
altra cosa no, però repressió
n'he patit de totes les
menes. Crec que és per què
els mossos es pensen que
sense mi, alguns moviments
socials de Nou Barris no
funcionarien, cosa que, per
sort, és una ximpleria. Jo
només sóc un més dels que
al barri es juguen la cara.
Però és evident que hi ha a
la comissaria de Nou Barris
una dinàmica de persecució
cap a mi. El caporal em va
dir fa poc que cada cop que
em vegi a un desnonament
em posarà una multa per
llei mordassa i una altra
per delicte contra la salut
pública, perquè sembla
que impedir desnonaments
durant una pandèmia posa
en risc la salut pública però
deixar a una família amb
nenes al carrer no.
Per què creus que et

9

persegueixen?
És evident que busquen
ofegar els moviments
socials amb la por, és la
seva tàctica. Tractar a un
sindicat d'habitatge com
un moviment delictiu és la
seva manera d'intentar que
la gent no surti al carrer. És
el mateix a tot arreu, quan
van intentar equiparar els
CDRs amb organitzacions
terroristes o la persecució
de militants de sindicats
combatius, fins i tot la
premsa que es produeix
fora dels grans mitjans està
patint molta persecució.
Crec que el seu objectiu
és eliminar qualsevol
dissidència, el meu cas no
és el primer, i segur que
no serà l'últim. A aquelles
persones que, com jo, som
més visibles ens ataquen per
debilitar la lluita, però per
sort això no funciona així. Els
moviments horitzontals són
més grans que les persones,
si m'empresones, les lluites

a Nou Barris continuaran,
i potser fins i tot amb més
força.
Tres anys i mig pel piquet
del 8N de 2017, deu ni do.
En què va consistir el piquet
d'aquell dia i què t'han
imputat?
Com sabeu, era una
vaga convocada per la
Intersindical. De fet, jo era
molt crític amb aquella
convocatòria, però com cada
vaga general, es va crear
un piquet unitari al barri i
en aquell context del 155 i
l'enorme repressió política
vaig decidir participar-hi,
com vaig participar en la
vaga del 3 d'Octubre, i a
totes les que he viscut. El
piquet unitari es va convocar
a Via Júlia, el componíem
unes 100 persones i va
desembocar en un tall a
la ronda. Realment no va
passar res extraordinari ni
va haver-hi més tensions de
les habituals en una acció

d'aquestes característiques.
De fet quan portàvem una
estona els mossos ens van
demanar que obríssim un
carril almenys i després de
parlar-ho la gent va accedir
a fer-ho. El tall va durar 3
hores i vam decidir vam
marxar pacíficament. No
vaig ser ni tan sols identificat
formalment durant la
jornada, però els mossos
que van venir em van
reconèixer. No és la primera
vegada que em passa com ja
us he explicat. A la sentència,
tot i que queda clar que no
va haver-hi violència i, fins
i tot un mosso va declarar
que vaig col·laborar per
rebaixar la tensió, diu que
les retencions que vam crear
van "violentar" les persones
que les van sofrir, en una
interpretació que recorda
a la doctrina Marchena, i
per tant em van declarar
culpable d'aldarulls i
desordres públics. I com
que, pel meu historial, em
consideren reincident, em

Va haver-hi tres jutges i el
que va donar la cara ens va
semblar un jutge bastant
tranquil, però un altre
d'ells ha estat involucrat
en diversos temes, entre
ells també va ser un dels
que va negar el segon grau
a Jordi Cuixart. La senyora
fiscal insistia reiteradament
en el fet que es tractava
d'una manifestació política,
saltant-se la decisió del
Tribunal Suprem de
Justícia de Catalunya.
Van cridar a testificar a un
motorista que sabem que
té militància feixista, per
dir-ho així. Es va presentar
al judici (la fiscal semblava
la seva advocada) i fins i tot
el nostre advocat li va anar
a preguntar si havia tingut
incidents anteriors amb
l'independentisme, al que
va respondre que sí. Més
tard es van presentar uns 10
mossos aproximadament
i tots aquells preguntats
per la suposada agressió
a aquest senyor van
respondre que no va existir.
No obstant això, el jutge

en la seva sentència afirma
que hi va haver agressió.
També van ser preguntats
per la violència d'aquest dia,
tan sols dos mossos van dir
que van veure situacions
de tensió que podrien
derivar en violència, la
resta de mossos van negar
les situacions de tensió:
van assumir que no hi va
haver més tensió que en
qualsevol altra manifestació
o tall de carreteres, fins i tot
alguns van al·legar que els
manifestants van col·laborar
en tot moment per evitar
que la tensió pogués anar a
més. Però el jutge assumeix
únicament les paraules dels
dos primers i, a més, afegeix
comentaris per justificar la
violència de la manifestació.
Els nostres testimonis van
reivindicar el mateix i el
jutge ni tan sols ho té en
compte. És un judici farsa.
Com el que estem veient
últimament amb el Javi
Gallardo o amb tants
d'altres represaliats a l'estat
espanyol. El meu sols és un
més.

cadascú tregui les seves
conclusions.
El meu advocat creu que en
l'apel·lació l'acusació caurà
per què no es sustenta en
res, quantes vegades hem
sentit que els mossos i altres
cossos repressius tenen a
un jutjat presumpció de
veracitat, sempre en contra
d'activistes? Doncs al nostre
cas, cap d'ells van veure
violència i fins i tot dos d'ells
van declarar que l'actuació
dels manifestants va impedir
que la tensió inherent anés
a més. Però sembla que la
paraula de la policia només
es té en compte quan serveix
per incriminar. Han adoptat
la doctrina Marchena per
parlar de violència allà on no
hi va haver res més que una
protesta legitima i pacifica.
Com esteu treballant
l'apel·lació?
Doncs la meva defensa està
molt emprenyada per què
consideren que el jutge es
va extralimitar en portar a
declarar al motorista que

i recórrer fins a Estrasburg
si cal per defensar la nostra
innocència i, sobretot, el
nostre dret a participar d'una
vaga reivindicativa.
Tens confiança en la
justícia?
Fa unes setmanes vam
commemorar el 25 N, i
quantes vegades veiem
com agressions masclistes
i LGTB-fòbiques ni tan sols
s'accepten a tràmit i molt
menys com a crims d'odi?, i
a mi em demanen tres anys
i mig... crec que de vegades
el que es jutja realment és
qui resulta molest per al
sistema, qui és un problema
i qui no, i incloc els delictes
comuns o els de corrupció,
que no representen un
problema i se'ls jutja d'una
altra manera a quan el que
es tracta és un tema polític
que desafia el sistema.
Tot i que en realitat, tot és
política, qualsevol vaga
és essencialment política,
parlar de què una vaga és
il·legal per ser política és un
sense sentit. Una vaga per

“ El meu cas no és una qüestió

p e r s o n a l , e s t ra c ta d e d e f e n s a r e l
dret a vaga”
No creus que has tingut un
judici just?
Home sembla molta
casualitat que el judici del
meu company Moisès amb
el motorista, que l'acusa
d'agressió al mateix piquet,
ha caigut a la mateixa sala
i al mateix jutge que ens ha
condemnat. Al Moisès l'ha
denunciat un motorista que
diu que el va agredir durant
la mateixa jornada, i tot i que
cap dels més de deu mossos
d'esquadra que es trobaven
al piquet ha declarat haver
vist cap agressió i tot i que el
denunciant és un destacat
militant d'extrema dreta
que en la seva declaració ha
dit que no és la "la primera
vegada que té problemes
amb un independentista",
el cas continua endavant.
Les meves defenses em
recomanen que no digui
res, així que no diré que
tot plegat fa pudor de les
clavegueres de l'estat. Aviat
el col·lectiu Solidaritat
Perifèrica de Nou Barris
penjarà uns vídeos sobre la
trajectòria dels tres jutges
que han estat involucrats
al nostre judici. Us demano
que els veieu, les imatges
parlen per si soles. Que

acusa injustament a en
Moisés, ja que és una causa
diferent, cosa completament
irregular, i a sobre el meu
advocat no el van deixar
interrogar-lo, cosa que és
causa d'indefensió, i també
demana que es tingui en
compte (ja és irònic) les
declaracions dels mossos
que van declarar que no
va haver-hi violència, però
sobretot volem fer èmfasi
que el dret a vaga és un
dret fonamental i participar
d'un piquet sense violència
forma part d'aquest dret.
Per tot això considerem
que s'hauria de suspendre
el judici i demanem al
TSJC la nostra absolució
d'acord amb la mateixa
sentència, que si la llegeixes
no demostra cap delicte
i és només retorçant el
codi penal que el jutge pot
treure'n un delicte, i menys
una condemna tan dura.
Creiem que hauria de ser
fàcil guanyar l'apel·lació,
però és clar, a veure qui
instrueix el cas... És una
loteria i ho sabem, segons
com ho vulgui interpretar
qui o jutgi, podria anar a la
presó, això està clar. Però si
això passa estem decidint
d'anar a totes les instàncies

tombar una reforma laboral
elaborada per un govern, és
una vaga política. La justícia
espanyola mai ha pogut o
no ha volgut deslliurar-se del
franquisme.
Et queda alguna altra causa
pendent ara mateix?
He tingut sort i a l'acusació
per participar en un
desnonament al carrer la
Jota de Nou Barris no ha
estat acceptat a tràmit,
però tinc un altre judici per
haver estat en la rebuda de
l'autobús dels feixistes de
"hazte oir", on m'imputaven
un delicte d'odi. Un policia
em va reconèixer i em
va imputar. Aquell dia
només estava allà, i està
documentat que no vaig fer
res, només vaig estar fent
fotos, és el que us deia, em
tenen fitxat i m'ho imputen
tot.
És un judici on també
estan imputats companys
de la IAC, companyes
anarquistes i de l'esquerra
independentista, que
només volien deixar clar
que l'extrema dreta no era
benvinguda. Espero poder
celebrar el judici en llibertat

i no des de la presó, ja
veurem.
Què és el que diu l'auto i
les conclusions finals del
judici?
Doncs em consideren el líder
per haver mediat per obrir
un carrer de la carretera.
Com que sóc conegut per la
meva militància carreguen
contra mi. A una ocupació al
carrer Pablo Iglesias que va
sortir malament, un home
amb la cara tapada va sortir
corrents i a l'atestat policial
diu "creemos que por la
complexión es Francisco
Garrobo, habitual de las
manifestaciones del barrio".
Jo ni estava allà aquell dia.
Et planteges deixar la
militància?
Lògicament a partir d'ara
haig d'anar molt amb
compte per què amb aquest
judici obert una altra
detenció podria significar
presó preventiva, així que
potser no puc estar tant a
primera línia... hi ha molts
altres treballs, però no
penso deixar mai la meva
militància, ni deixaré de
manifestar-me. Tot i això,
sé que si jo haig de fer un
pas enrere, altres companys
faran un pas endavant.
Com veus la situació actual
dels moviments socials?
Jo sóc optimista, crec que
sobretot a l'habitatge estan
sorgint molts moviments i
lluites transversals i molta
gent s'està polititzant. Estan
tocant coses tan bàsiques...
l'educació, la sanitat...
Això genera respostes molt
fortes i la pandèmia ho ha
enrarit tot, però la gent que
està treballant a les xarxes
de suport de barri o als
sindicats d'habitatge, estan
fent un treball increïble.
Cada vegada és més a prop
la creació d'espais de lluites
compartides, i això és molt
gran.
Què els demanes als
sindicats?
Als combatius, dels altres
no espero res... Res, que
pensin que el meu cas no
és una qüestió personal.
Es tracta de defensar el
dret a vaga i no deixar que
el criminalitzin. I donar les
gràcies per tot el suport que
estem rebent, ens fa més
forts i ens ajuda a continuar.

Rubén Páez
Redacció Catalunya
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Suma Thinking Digital
s’enfronta a quatre judicis per
vulneració de drets fonamentals
Suma Thinking Digital és una
petita agència de marketing
digital que té Naturgy com a
client principal. L'any 2019 va
facturar gairebé 2'5M€. El seu
domicili social està ubicat al
carrer Tuset de Barcelona.
Els companys i companyes
de SumaTD, han viscut tota
una odissea en l'intent de
convocar eleccions sindicals.
Després d'una Assemblea de
Treballadors i Treballadores,
a la qual es va proposar la
convocatòria, tota l'afiliació
de CGT a l'empresa va ser
acomiadada. Ara per ara, es
troben enmig d'un procés
judicial per tal d'aconseguir
la nul·litat i la consegüent
reincorporació.
Però anem un mica enrere
per conèixer millor que és el
que ha passat a l'empresa,
i veiem com els passos
d'aquesta han jugat en
contra dels seus propis
interessos, a més de vulnerar
els drets laborals i sindicals
de totes les treballadores.
Les primeres alarmes
salten quan, després de
la vaga del 8M de 2019,
secundada gairebé pel
80% de la plantilla, totes
les treballadores reben
un email on l'empresa
les obliga a informar amb
tres dies d'antelació de
qualsevol intenció de
participar en una vaga
sota l'amenaça d'imposar
una mena de serveis
mínims, segons el qual, un
nombre indeterminat de
treballadores haurien de
renunciar al seu dret a vaga
per tal de no interrompre
el servei contractat amb
Naturgy.
Aquest intent de mantenir
submisa a tota la plantilla,
va ser tot un fracàs per part
de l'empresa, que va deixar
palès el seu desconeixement
i la seva ignorància
envers els drets socials i
els de les treballadores,
ja que finalment es
va veure obligada a
recular. Òbviament, tots
aquests moviments, van
despertar inquietuds en les

treballadores, que ho varen
comentar perplexes durant
setmanes a les estones de
descans.
Podríem pensar que
coaccionar a totes les
treballadores per tal que no
facin vaga és prou greu, que
ho és, però no ens aturem,
seguim endavant que encara
ens queden més coses per
descobrir.
Durant els següents mesos,
l'empresa pren la política
d'acomiadar a tothom
qui pot sense la presència
de cap representant de
les treballadores i amb
amenaces de rebaixar
la quitança si la persona
afectada consulta a
un advocat abans de
signar el document. En
definitiva, s'aprofita del
desconeixement d'algunes
de les treballadores, que
d'un dia per l'altre, es troben
cridades al despatx amb
una carta d'acomiadament
i sense cap mena
d'assessorament. Un fet greu
en si mateix, però encara
més si tenim en compte
que des de la vaga del 8M
de 2019 fins al dia d'avui,
l'empresa acomiada gairebé
al 30% de tota la plantilla.
Enfront d'aquesta situació,
un dels treballadors,
decideix de bona fe
demanar explicacions pels
acomiadaments a la direcció
de l'empresa, que respon
dient no tenir cap obligació
cap als treballadors i
convida, amb una tonada
amenaçadora, a tothom
qui vulgui informació a
passar-se pel despatx. En
aquell moment, totes poden
entendre quines en poden
ser les conseqüències...
La situació comença a
ser insostenible i es gesta
la idea, entre diverses
companyes, de sindicarse i constituir una Secció
Sindical. Ho comencen a
parlar durant els descansos,
amb la mala sort que arriba
a orelles de la direcció de
l'empresa. Que no trigarà
a enviar a un dels seus

gossos fidels amb amenaces
de tancar l'empresa si no
desisteixen en la iniciativa.
I és que l'empresa sap
el que pot implicar una
organització sindical: ja no
podria fer i desfer al seu gust
com fins ara.
Així doncs, passen les
setmanes, i es respira el
malestar a l'ambient. La
por de no saber si demà
poden ser un d'ells les
víctimes d'un acomiadament
arbitrari i la desconfiança
de la gestió a l'empresa
van en augment entre les
treballadores. Però la feina
segueix arribant així com els
maldecaps personals que
pugui tenir cadascú, així que
les agressions patides contra
la plantilla queden en segon
pla.

CGT i es constitueix Secció
Sindical a l'empresa. Se
sol·licita mitjançant burofax,
una reunió urgent amb
l'empresa per tal de tractar
les diferents problemàtiques
que afecten les treballadores,
però no hi ha cap resposta.
De nou, guarden silenci, com
si la cosa no anés amb ells.
Enfront de les dificultats per
comunicar-se amb l'empresa,
la Secció Sindical decideix
proposar a l'Assemblea de
Treballadors i Treballadores
la convocatòria d'eleccions
sindicals.
Durant aquelles setmanes,
els drets de les treballadores,
especialment els d'aquelles
implicades en l'activitat
sindical, es veuran minvats.
Les jugades de l'empresa
per tal d'aconseguir un

“ T'imagines que et

demanin 10.000€ per fer
like a una publicació? ”

Però el caciquisme de
l'empresa no té límits.
Resulta que a Suma Thinking
Digital no li agrada que
les seves treballadores
gaudeixin del seu temps
de descans. La direcció de
l'empresa es posa de mal
humor quan s'apropen les
vacances i reacciona, com un
infant, deixant de respondre
quan tractes de comunicarte amb ella. I és que, una de
les companyes responsables
d'un dels departaments de
l'empresa ens ha fet saber
que va ser degradada i la
van retirar dels projectes
que portava després de
tornar d'unes vacances que
l'empresa no veia amb bons
ulls, malgrat que aquestes
eren de la seva lliure elecció.
I aquesta va ser la gota
que fa vessar el got. Com
a resposta a les actituds
de l'empresa, quatre
treballadores s'afilien a la

acomiadament justificat són
infinites. La més greu, una
que implica una modificació
substancial unilateral i
injustificada de les condicions
laborals. Modificarà l'hora
d'entrada i de sortida així
com la flexibilitat horària
diverses vegades sense
preavís per tal d'aconseguir
faltes de puntualitat i
poder justificar d'aquesta
manera un acomiadament
disciplinari. Però hi ha qui
coneix i reivindica els seus
drets, així que novament es
veurà obligada a recular.
Es recullen les signatures
necessàries per portar
a terme l'Assemblea i
es convoca a totes les
companyes. Però el caire
mafiós propi de l'empresa
no va trigar a fer-se notar,
ja que segons explica un
treballador, l'empresa va
tractar de coaccionar per tal
d'aconseguir el vot contrari a
la convocatòria d'eleccions.

I és que, aquesta es
va dedicar a reunir-se
individualment amb gairebé
tota la plantilla instant-los
a reconsiderar el sentit
del seu vot a l'assemblea
sota l'amenaça de retirar
suposats privilegis. Fins i
tot va arribar a oferir diners
als integrants de la Secció
Sindical per tal d'oblidar-se
del tema.
Però malgrat tots els
inconvenients, l'Assemblea
es va portar a terme, cosa
que no va agradar gens a
l'empresa. Motiu pel qual,
dos dies després, tota
l'afiliació de CGT a l'empresa
va ser acomiada. Ara, totes
elles lluiten per la nul·litat,
coneixedores que tenen
totes les de guanyar i que
aquesta vegada, qui l'ha ben
pifiada és Suma Thinking
Digital, que s'enfronta a
quatre judicis per vulnerar
drets fonamentals.
Qui també n'és coneixedora
que ha fet el ridícul i
que necessita una bona
lliçó sobre lleis laborals i
sindicals és la direcció de
l'empresa. No n'ha tingut
prou amb les barbaritats
perpetrades a l'entorn
laboral, que ara recorre
novament a la coacció
per tal d'obligar a les
acomiadades a acceptar un
acord consistent en rebre el
doble de la improcedència i
què implicaria deixar sense
repercussions tot el seu
historial d'abusos. Es tracta
d'unes querelles contra
la llibertat d'expressió
i d’activitat sindical en
què reclamen un total de
30.000 € per unes suposades
injúries i calúmnies, que
realment no són més
que el producte del dret
a l'activitat sindical i de
llibertat d'expressió.
T'imagines que et demanin
10.000 € per fer like a una
publicació? No cal dir res
més.

Redacció Catalunya
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NOTÍCIES SINDICALS
Es crea una mesa sindical del sector sanitari
En un comunicat el passat
18 de desembre, diferents
sindicats
de
l’àmbit
sanitari, van difondre un
comunicat conjunt en el que
anunciaven la creació d’una
mesa sindical de sanitat, en
la qual hi participa, també,
la CGT. Al comunicat es
denuncia l’oblit per part
de les institucions de les
treballadores i treballadors
del sector sanitari, que
estan fent front a la crisi

de la Covid-19 sense les
mesures
de
protecció
necessàries,
jornades
inacabables, amb canvis
freqüents de protocols,
etc. Tot això, sumat a les
retallades que han deixat
el sector en condicions
de mínims. Al mateix
comunicat, les entitats
afirmen que programen
diferents mobilitzacions per
tal de fer efectives les seves
demandes.

La secció sindical de CGT Ensenyament
Catalunya central denuncia la vulneració dels
drets de les treballadores
Sembla que el Departament
d’Educació està donant
de baixa a multitud de
substituts i substitutes,
sense
comunicar-ho,
durant les vacances de
nadal, una irregularitat que
suposa una vulneració greu
del dret de les treballadores
docents. L’abús en les
contractacions del personal
substitut està esdevenint

una pràctica sistemàtica
per part del Departament
d’Educació,
prioritzant
els criteris econòmics per
sobre dels pedagògics. La
secció d’Ensenyament de la
CGT a la Catalunya central
ha denunciat aquesta
pràctica, i sospita que
aquesta no s’estigui duent
a terme, també, a altres
territoris.

Mobilitzacions a Novartis
La plantilla de Novartis,
empresa de subministrament
farmacèutic de Barberà
del Vallès va protagonitzar
mobilitzacions
aquest
desembre per defensar un pla
de futur per als treballadors
de la factoria, recentment
venuda a Siegfried Holding.
La plantilla demana un

acord que garanteixi els llocs
de treball a llarg termini,
així com que Novartis no
s’emporti cap màquina de la
factoria de Barberà del Vallès.
Els treballadors, també,
adverteixen l’empresa, si no
s’avenen a negociar el futur
de les treballadores, les
mobilitzacions continuaran.

CGT força única a
Emergències 112

CGT guanya per
majoria per tercer
cop consecutiu a
Serra Soldadura:

La CGT ha estat l’única força que
s’ha presentat a les eleccions
d’Emergències 112, aconseguint
la totalitat de la representació al
comitè (9 delegades) i foragitant
UGT i CCOO.

Eleccions sindicals
La CGT creix a les
eleccions de l’I.M.
de Parcs i Jardins
de Barcelona
CGT: 6 delegades
CCOO: 5 delegades
I-CSC: 4 delegades
USOC: 1 delegada
UGT: 1 delegada
CGT segona força al
comitè sumant
el col·legi tècnic:
CGT(+1)
CCOO(-3)
I-CSC(+4)
USOC(-1)
UGT(-1)

La CGT Tra m ba i x
e s p re se n ta p e r
p r i m e r co p a
le s e le cci o n s i
a co n seg ue i x 2
d e lega d e s:
CGT: 2 delegades
CCOO: 3 delegades
UGT: 4 delegades

La CGT arrasa
a l’Atenció
Domiciliària.
Resultat el
primer cop que
CGT es presenta
a les eleccions
sindicals:
CGT: 13 delegades

CGT: 5 delegades

CCOO: 4 delegades

CCOO: 4 delegades

UGT: 4 delegades

Tambors de guerra al Metro de Barcelona
Sonen tambors de guerra
al Metro de Barcelona.
El comitè d’empresa ha
anunciat mobilitzacions,
entre les quals una vaga el
proper 11 de gener, dia de
retorn a l’activitat escolar.
Segons denuncien els
treballadors, la direcció
del Metro està aprofitant
la crisi de la pandèmia
per tal de precaritzar
encara més els llocs de
treball, mitjançant el nou
model de contractació

que, a més de deixar més
de 500 treballadors al
limbo, es carregaria, de
facto, el conveni col·lectiu
del
2017,
aconseguit
després de dos anys de
conflicte. Els treballadors
es manifestaran també,
el proper 28 de desembre
pels carrers de Barcelona.
La plantilla, acusa a PSC
i BCN en Comú de ser
responsables
d’aquests
soscavament de drets de la
plantilla.

Anul·lat l'ERTO a Magneti Marelli
El jutjat núm. 1 de Sabadell
es va pronunciar el passat
1 de desembre sobre
l’ERTO que la multinacional
pretenia imposar contra
500 treballadors/es de la
seva factoria de Barberà
del Vallès. Les negociacions
van acabar sense acord. La
supèrbia, la intransigència
dels
representants
de
l'empresa i la determinació

de la Secció Sindical de
CGT, que lidera el Comitè
d'Empresa, van contribuir
a formar la unitat sindical
(CGT, COBAS, CCOO, UGT)
que va tancar el pas a les
increïbles
pretensions
de la gerència: solapar
ERTOs sense justificar la
seva necessitat i rebaixar
dràsticament les condicions
econòmiques de la plantilla.

La CGT en contra de
les noves
recomanacions del
Pacte de Toledo

Atenció
Domiciliària de
Sabadell en
peu de guerra

CGT rebutja les noves
recomanacions
del
Pacte de Toledo. I ho
fa perquè de nou s'ha
imposat l'estratègia de
l'economia
neoliberal
i de privatitzar tots els
serveis públics per a
fer negoci, incloses les
pensions, sobre els drets
i les necessitats de les
persones. Si repassem
algunes de les mesures
proposades ens trobem
amb la veritable intenció
de polítics, empresaris
i sindicats majoritaris:
assegurar el seu negoci.

Les treballadores del Servei
d’Atenció Domiciliària de
Sabadell
es
mobilitzen
per reclamar unes millors
condicions laborals i un millor
servei per a les usuàries.
Durant diverses jornades,
part de la plantilla, formada
en la seva totalitat per dones,
han realitzat concentracions
de protestes liderades per la
CGT que, tot i no tenir majoria
al Comitè d’Empresa, és la
força sindical més activa.
Entre les millores que
reclamen les treballadores
hi ha la municipalitazció del
servei i un sou just.
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I què fa el govern de l'estat?

La sobirania
popular no
és real en les
democràcies
liberals,en el
fons, és una
fal·làcia, una
mentida

Diem govern de l'Estat, perquè com ja sabem,
són dues coses diferents. No sempre el
govern controla l'Estat. I en moltes ocasions,
forces de l'Estat actuen al marge del control
del govern. Per tant, tenir el govern no és
necessàriament tenir el poder. En el terreny
de les mesures econòmiques que pot adoptar
el govern amb l'objectiu de combatre les
conseqüències econòmiques i socials de la
pandèmia, ens trobem enfront de l'oposició
de sectors econòmics molt poderosos que
hipotequen moltes de les mesures que
podrien adoptar-se. Ara bé, escudar-se en
aquestes hipoteques, o en l'argument que
la correlació de forces no és favorable i
impedeix adoptar mesures més contundents
per pal·liar els efectes de la crisi econòmica
en un context de neoliberalisme rampant, és
reconèixer que la sobirania popular no és real
en les democràcies liberals, que, en el fons,
és una fal·làcia, una mentida.
Aquestes excuses són la demostració que
no existeix l'atreviment i la valentia al
govern PSOE-UP per enfrontar-se a aquestes
poderoses forces profundes, o d'anar a remolc
(en el cas de Podem) d'un partit com el PSOE,
pilar central del manteniment del Règim
del 78, és un camí que porta a la frustració
i la impotència i pot deixar oberta la porta a
l'extrema dreta. Moltes de les mesures que
s'han adoptat i que han estat presentades
com avenços històrics per a les classes
populars (IMV, ERTO, etc.) han quedat en mers
focs d'artifici, en mesures de teòrica bones
intencions, però d'efectivitat molt reduïda.
Parlem de covardia perquè l'estat d'alarma
proclamat permetria el govern actuacions
contundents amb els privilegis de les elits
econòmiques, però només està servint per
incrementar la repressió i l'autoritarisme.
Una de les mesures estrella del govern
"més progressista de la història" ha estat
l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).
L'objectiu buscat, segons els mateixos
impulsors, és acabar amb "la pobresa
extrema". És a dir, no amb la pobresa general,
sinó només amb l'extrema. Què vol dir això?
Doncs que dels 4,4 milions de famílies i els
10 milions de persones que es troben en
situació de pobresa, l'IMV només va destinat
a 850.000 llars que suposa uns 2,2 milions
de persones. Tot just el 25% de la població
que caldria atendre. El pressupost destinat
tot just arriba als 3.000 milions, poca cosa
si ho comparem amb la pujada de l'11% del
pressupost destinat a compra d'armament
(només el programa de compra d'avions
Eurofigther EF-2000 arriba als 12.840 milions,
segons l'informe de Centre Delas sobre els
pressupostos de 2021).

Juanjo Gallardo
Afiliat al Sindicat d’Ensenyament de la CGT Barcelona

De les 714.000 sol·licituds presentades
durant l'estiu només s'havien resolt 32.629,
de les quals només es van acceptar 4.148 i
rebutjades 28.481. El mateix govern va haver
de reconèixer la mala gestió i demanava
paciència. Però a finals de juny només 74.000
persones l'havien pogut obtenir, el que no
arriba ni al 5% de les previstes. Al setembre
s’havien tramitat el 80% de les sol·licituds,

però solament s’havien aprovat el 50%.
El Decret deixa fora de l'accés a l'IMV als
menors de 23 anys (recordem el percentatge
d'atur juvenil, el més alt d'Europa) i als
majors de 65 anys (molts amb pensions
de misèria que amb prou feines arriba al
SMI) S'obliga a demostrar que has viscut de
manera independent els 3 anys anteriors a
la petició de l'ajut, a més de demostrar que
has cotitzat un mínim de 12 mesos. Requisit
de difícil compliment per a molts joves que
treballen en economia submergida o amb
alts nivells de precarietat i períodes amplis
sense treballar. Recordem també que l'edat
mitjana de marxa del domicili familiar dels
nostres joves està situada als 29 anys pel
que els serà molt difícil accedir a la prestació
pràcticament fins que no compleixin els 30.
Per no parlar de la pràctica impossibilitat
d'accés a la població immigrant no
regularitzada i amb problemes per fer-ho a
causa dels impediments que deriven de la
Llei d'Estrangeria. Un altre alt percentatge
de població que quedarà fora de l'ajuda. A
tot això unir-li les dificultats burocràtiques
amb què es trobaran molts treballadors
amb dificultats per a informar-se i gestionar
la petició a causa, entre altres coses, de
l’entramat burocràtic que sembla fet a
posta per poder denegar l’ajuda, i a la seva
deficient formació en gestió informàtica, el
que deixarà a moltes persones excluides. És
clar que el IMV quedarà molt lluny d'acabar
amb la pobresa de milers i milers de persones.
D'altra banda, el govern està utilitzant
l'endeutament com l'instrument que li
permeti assumir l'enorme despesa que les
necessitats socials estan posant sobre la
taula. Aquest deute de l'Estat arriba ja al
120% del PIB, i els interessos d'aquest deute
supera amb escreix el pagament de més
de 20.000 milions d'euros cada any i això
aventura futures retallades per poder pagarla. No hi havia un altre camí? Per descomptat,
però tornem a xocar amb la covardia d'un
govern que no s'atreveix a tocar els privilegis
de les grans fortunes. Es podria haver optat
per una potent política fiscal que, per una
banda, eliminés els privilegis que posseeixen
per mitjà de l'enginyeria financera (SICAV,
per exemple) que els permet quedar exempts
del pagament d'importants quantitats al fisc.
També, un increment de la pressió fiscal sobre
les rendes més altes. Els estudis realitzats
sobre la renda bàsica pels editors de Sin
Permiso, han calculat que la imposició d'un
impost del 10% sobre la fortuna del 10% de
la població més rica, suposaria uns ingressos
de 90.000 milions d'euros anuals. És clar que
només la pressió del carrer pot forçar canvis
de polítiques socials.
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Anar al jutjat o anar a fer classe?
La repressió i nosaltres
Mentre la
repressió
busca
normalitzar
el fer-nos
girar la roda,
nosaltres ens
reafirmem
sent i fent
allò que som

Ahir havia d'anar a recollir un document
a un jutjat penal. A la mateixa hora tenia
classe. Una classe presencial en un curs on
de classes presencials en podem fer molt
poques. A més, estem a finals de semestre.
Un semestre on tots/es hem fet el que hem
pogut, professores i estudiants, per intentar
mantenir l'essència del que haurien de ser
els estudis universitaris: un espai per formarnos, per compartir, per generar una visió del
món reflexiva i autònoma, etc.
Ahir havia de decidir. O anava al jutjat i
deixava inconclús el que havíem previst
amb els i les estudiants fer aquest semestre
o anava a classe, amb el que això comporta
de desatendre el requeriment d'un jutjat.
En un pla una mica més abstracte, la decisió
basculava entre fer el que dictaminava
un procediment repressiu o seguir sent
el que un és. En el meu cas, i en aquest
àmbit, un treballador de l'educació amb
els compromisos que aquesta feina, al meu
entendre molt bonica, comporta. Finalment,
vaig optar per seguir sent jo mateix i vaig anar
a classe, assumint les implicacions d'aquesta
decisió.
Ho vaig fer convençut. Ja fa molt de temps que
he patit episodis repressius. Alguns en pell
pròpia i molts d'altres a través de companyes
i companys. Citacions, multes, judicis,
identificacions, agressions, etc. Potser ara se'n
parla, d'una part de la repressió. Però sempre
n'hi ha hagut i en segueix existint una que no
ocupa cap espai als altaveus mediàtics. De
l'experiència molts/es de nosaltres hem vist
com la repressió, que sovint dura molts anys,
juga amb les persones, buscant anul·lar-les
com si fóssim hàmster fent rodar la roda que
sempre ens manté allà on qui posa la roda a
la gàbia, el poder, ens vol.
Per vèncer la repressió, cal neutralitzar el
seu objectiu que és anul·lar-nos. De formes
repressives n'hi ha moltes, tant en el grau de
la seva intensitat com en la seva qualitat. Això
implica que de respostes a la repressió també
n'hi ha d'haver moltes, quant a la forma com
a mínim. Però l'objectiu d'aquestes respostes
és sempre el mateix: intentar deixar sense
efecte la repressió o revertir el cop i tornarlo cap a dalt. La desobediència conscient de
la repressió és una manera de fer-ho. Mentre
ella busca normalitzar el fer-nos girar la roda,
nosaltres ens reafirmem sent i fent allò que
som. En el meu cas, per exemple, una manera
de confrontar una acció repressiva per lluitar
per un servei públic és seguir dedicant el
meu temps a construir una educació crítica i
radicalment pública.
Això també val per aquelles repressions
quotidianes, que existeixen, però que sovint
ens costa de reconèixer-les. Per exemple, quan
en una empresa o en un barri ens organitzem
col·lectivament com a treballadors/es o com
a veïns/es, ho fem al marge i malgrat les

Ermengol Gassiot
Professor i secretari general de la CGT de Catalunya

institucions del món del treball i de l'àmbit
local. Unes institucions que, a banda, veiem
com a còmplices o com a part del problema
contra el qual ens organitzem: precarietat i
explotació laboral, especulació i privatització
del dret a l'habitatge i l'espai públic, etc.
Hem viscut molts cops com aquestes
institucions castren la nostra capacitat
d'acció i d'organització col·lectiva. En
l'àmbit sindical, per exemple, una forma
molt efectiva de neutralitzar una lluita de
treballadors/es és reconduir-la a reunions
de comissions i de meses de vés a saber què.
Quan hi entrem, ens situem en un terreny que
qui té el poder ha dissenyat. On pot preveure
tots els nostres moviments i anticipar-s'hi. On
nosaltres perdem la iniciativa i la capacitat
de sorprendre'l. En definitiva, un terreny que
ens frena, ens imposa un marc de referència i
ens erosiona la capacitat d'acció.
Podem anomenar com sigui aquests
mecanismes, però són també una forma
de (micro) repressió. Desobeir-los o, com
a mínim, tenint clar que no són un camí
obligatori és la via per deixar-la sense efecte
i continuar sent nosaltres mateixos.
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l'entrevista

JUAN GABRIEL
RODRIGO KNAFO
Ni oblit, ni perdó.
Justícia i reparació
El 3 de març de 1976, dins el marc de les lluites reivindicatives i després de mesos d'aturades i
vagues, a Vitòria-Gasteiz foren assassinats cinc treballadors mentre es realitzava una assemblea
multitudinària en una església del barri obrer de Zaramaga. Dos dies més tard, Tarragona va ser seu
d’una manifestació multitudinària en solidaritat amb els fets de Vitòria. Va ser aquell dia, quan Juan
Gabriel Rodrigo Knafo va morir després d’un accident produït en una persecució policial. A dia d’avui
encara no s’han esclarit els motius de la seva mort tot i el treball i pressió constant de la seva família i
diferents entitats de Tarragona mantenen la lluita perquè es reobri el cas i es faci justícia i reparació.
Parlem amb la Matilde Rodrigo Knafo, germana de Juan Gabriel

Matilde, què va passar a Tarragona
al 5 de març del 1976?
En aquella època a Tarragona es
construïa el Complex Petroquímic
del Morell-La Pobla, conegut com la
Refineria, i allà també es respiraven
aires reivindicatius. Les morts de
Vitòria fan que els treballadors
es reuneixin en assemblea per
a mostrar la seva solidaritat i es
decideix realitzar una marxa el 5
de març des de la refineria fins a
Tarragona, sota el lema "Vitoria
hermanos, nosotros no olvidamos”
Entenem que Rodrigo Knafo es va
unir a aquesta mobilització i es va
produir una persecució policial que
va acabar amb la seva mort. Ho pots
explicar?
El meu germà Juan Gabriel Rodrigo
Knafo tenia 19 anys i treballava
en la construcció de la refineria
Empetrol (actual Repsol) a la Pobla
de Mafumet. Des d’allí es va sumar
a la manifestació del 5 de març fins
a la ciutat de Tarragona. A l'entrada
de la ciutat els policies esperaven
als manifestants, i a l'alçada de
la Rambla van ser perseguits pels
antidisturbis. Juan Gabriel es va
refugiar amb un company a una
botiga, però sentint-se insegur va
entrar al portal annex i va pujar
escales amunt cap al terrat d'un
bloc de pisos del carrer Unió
de Tarragona. Dos policies van

perseguir-lo i ja al terrat va rebre
un impacte que el va fer trontollar
i va caure a plom de diversos pisos
d’alçada a la vorera.
Els testimonis presencials comenten
que quan es va produir la caiguda,
la unitat policial, enlloc d’esmorteirla, va ordenar buidar la calçada
i inevitablement el cos va anar
directe al sòl. Un dels testimonis
va intentar posar la seva moto per
a protegir (de trepitjades) la marca
de la sang del sòl, per facilitar una
posterior investigació dels fets, però
no va servir de massa cosa.
Es van poder esbrinar els motius de
l’accident i per tant, de la seva mort?
Després de l’accident la por va fer
que la multitud es dispersés. Cal
entendre que en aquella època
la gent es manifestava malgrat
la violència que exercia la policia
franquista (nomenats “grisos”).
Només feia sis mesos de la mort del
dictador.
Desconeixem si Juan Gabriel va
morir de forma immediata o no, si
va rebre un tret o l’impacte d’una
pilota de goma, o va ser llançat al
buit . L’ambulància el va traslladar a
l’Hospital Santa Tecla de Tarragona,
però van impedir que la família el
pogués veure. 24 hores més tard,
per ordre judicial, se’ns va permetre
veure el seu cos al tanatori.

I allí va començar la carrera
d’obstacles...
Cert, des del primer moment.
D’entrada, la família no vam rebre
cap explicació sobre el motiu de
la seva mort, i no hi va haver cap
voluntat d’investigar-ho. La por va
ser un factor determinant, ja que
testificar podia tenir conseqüències
molt dures. A l’únic testimoni que es
va atrevir a declarar, en presentarse al jutjat, li van aconsellar que
marxés si no volia acabar igual que
el meu germà.
Per part de l’Ajuntament tampoc es
va oferir cap suport als familiars.
Al contrari, tot el que s’ha fet ha
estat gràcies a l’esforç de la família
i d’entitats de Tarragona que
continuen perseverant perquè no
esdevingui un cas més que queda
en l’oblit.
No va ser fins al 2016, i coincidint
amb l’aniversari de la mort de
Rodrigo, que l’Ajuntament de
Tarragona va accedir a col·locar una
placa, que es va pagar gràcies a les
aportacions de les associacions (no
de l’Ajuntament), en el lloc dels fets,
al número 7 del Carrer Unió.
D’altra banda, la família estem
en total disconformitat amb
l’homenatge que va fer l’Ajuntament
l’any 2017, col·locant un monòlit al
xamfrà entre Rambla de Tarragona

i C. Unió, a la ruta de la memòria
històrica. El document que han
escollit ha estat una fotografia del
Diari Espanyol amb un redactat
de periodistes funcionaris del
règim que l’encapçala el text “Dia
violent. Centenars de manifestants
s’enfronten a la força pública a
la Rambla” i en lletra més petita
fan referència a la mort d’un
manifestant per una caiguda. La
família reclamem que es modifiqui
aquest escrit, és clar.
Quin va ser el suport que va rebre
la família en aquell moment?
L’advocat Rafael Nadal Company es
va posar en contacte amb la família
per a oferir-se per representar el cas
desinteressadament. I juntament
amb l'arquebisbe de la ciutat van
aconseguir un nínxol en el cementiri
de la localitat per poder-lo enterrar,
ja que d’entrada a la família no la
deixaven triar. En el moment de
l’enterrament, darrere la família hi
havia una gernació acompanyantnos, i de fet, la fotografia va ser
portada a nivell nacional a la revista
Cambio16.
El pare de Juan Gabriel va rebre
un oferiment econòmic del partit
comunista de França que es va posar
en contacte amb ell per la mort del
jove. Però el pare tot i agrair-ho va
declinar perquè “ni això ni molt més
podia retornar la vida del seu fill”.

L'associació de Vitòria mitjançant
el seu president Andony Txasko van
estar en contacte amb la família
amb la finalitat d’afegir la mort de
Juan Gabriel a la causa de Vitòria, ja
que la vinculació era directa.

delictes de lesa humanitat durant el
franquisme i la transició espanyola,
de fet, l'exministre Martín Villa va
anar a declarar per videoconferència
al consolat argentí de Madrid al
setembre passat.

Es repeteix sovint que l’assassinat
de Knafo és més conegut a Vitòria
que a Tarragona. Quines estratègies
s’han utilitzat perquè el procés
judicial no tirés endavant i per
tant, es tanqués el cas intentant
que passés a l’oblit?

Per això, en record de Juan Gabriel
la família organitza cada any al
voltant del 6 de març una ofrena
floral. El lloc triat és al carrer Unió on
és situada la placa commemorativa
pel seu record.

D’entrada, a l’advocat Nadal li van
impedir l’accés als arxius policials i
mèdics, que podien ser determinants
per saber la veritat. Pel que fa a la
família, vam estar vigilats durant un
any per un policia secreta de paisà a
la porta de casa. També van utilitzar
els mitjans per canviar el relat
de la història, descrivint al Juan
Gabriel com un delinqüent comú. Al
policia sospitós d’haver disparat el
van traslladar a una altra localitat
espanyola. Aquest va tocar el dos i
ja està.
Quines entitats us han acompanyat
en la llarga cursa per fer justícia?
La família ha pogut continuar la
recerca gràcies a l'associació que
investiga els fets de Vitòria perquè
va sumar la mort de Juan Gabriel a
la seva causa. La jutgessa argentina
Servini
actualment
investiga

A Tarragona hi ha hagut diverses
entitats
que
han
treballat
incansablement perquè aquest cas
no s’oblidi i es reobri. Associacions
com Paraules per la Pau, Fòrum de
Tarragona per la Memòria i Ateneu
llibertari Alomà.
La formació política CUP de
Tarragona amb Laia Estrada i Jordi
Martí van presentar mocions a
l'Ajuntament per a esbrinar què va
succeir en una causa judicial i posar
un espai de memòria ben senyalitzat.
El sindicat CGT col·labora a trobar
nous testimoniatges. Al novembre
es va organitzar un acte per fer
difusió de la crida a l’obertura del
cas i a la cerca de més testimonis.
La família té esperances que aquesta
publicació al rotatiu Catalunya de la
CGT serveixi per a fer difusió i remoure
consciències per aconseguir d'una
vegada per sempre un judici que

s'espera des de fa gairebé 45 anys,
ja que s'han fet diversos actes per
diferents associacions però no
s'ha aconseguit un inici de procés
judicial encara.

d’esperança per a la família per no
deixar en l'oblit la mort de Juan
Gabriel. Per això demana que
s'apliqui el reconeixement en la
memòria històrica.

Com està la situació a hores d’ara?
Hi ha esperança que es pugui reobrir
el cas per aconseguir la reparació?

Al novembre la CGT junt amb altres
entitats van convocar un acte a
Tarragona en memòria de Knafo,
quina era la finalitat?

Encara s'està esperant sentència
ferma de la justícia argentina perquè
no es va poder investigar a Espanya
anys enrere per la llei d'Amnistia de
1977 que protegia els franquistes.
D’altra banda, la CUP Tarragona
va presentar dues mocions a
l'Ajuntament, al 2016 i al setembre
de 2020. La primera perquè
s'interposi una querella criminal
davant dels jutjats d'instrucció de
Tarragona per investigar els crims
contra la humanitat comesos per la
dictadura franquista a Tarragona,
entre 1936 i 1978 i per esclarir la
mort de 764 persones assassinades i
s’hi destinin els recursos necessaris
per poder-ho fer efectiu. La finalitat
de la del 2020 és la d’homenatjar
Juan Gabriel Rodrigo Knafo, l'últim
tarragoní mort pel franquisme i
segurament la víctima més oblidada
dels fets de Vitòria.
Però avui dia, l'Ajuntament de
Tarragona encara no ha començat
el procés judicial necessari per
fer justícia. Aquesta és una via

La finalitat de l’acte era fer una crida
a trobar nous testimonis, ja que a
causa de les amenaces no n’hi ha
gaires. També es volia visibilitzar el
cas ja que el proper 6 de març farà
45 anys de la seva mort i pretenem
fer-li l’homenatge que li pertoca.
Estem molt satisfets perquè a partir
d’aquell acte i d’una entrevista que
ens van fer a posteriori a TAC12 hi
ha hagut dos persones que al dia 5
de març del 1976 van presenciar els
fets i s’han ofert com a testimonis.
La família està molt agraïda a
les associacions, partits polítics
i sindicat que donen suport a la
causa de Juan Gabriel i no deixarem
mai de lluitar.
Moltes gràcies per tot.

Redacció Catalunya
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El Pacte de Toledo proposa una nova retallada de les pensions
«Treballar més anys, jubilar-se més tard i amb pensions més petites». Aquesta és l’objectiu estratègic sobre el que s’ha reformat i retallat el sistema de pensions a l’Estat espanyol des de 2007, i sembla que
en els propers mesos viurem un pas més en la mateixa línia. L’anomenat «Pacte de Toledo» ha publicat el seu quart i darrer informe (els anteriors van ser de 1995, 2003 i 2011), i com en els anteriors marca el
camí de les reformes legals que de ben segur en els propers mesos es convertirà en llei al Parlament espanyol.
Un breu repàs de les reformes des de 2007

Dificultar les jubilacions anticipades abans dels 67 anys.

Plans privats de pensions

Crònica d’una nova reforma anunciada

La Seguretat Social és un terreny especialment sensible, que després
de molts anys de lluites populars ha aconseguit donar cobertura a
les situacions de risc dels treballadors. Fa no tant poques dècades
els treballadors no tenien cap ingrés en cas de malaltia, maternitat,
accident de treball, manca de feina o simple edat avançada, restant
per a grans capes de la població la única sortida de la indigència i la
caritat.

El document presentat pels representants d’aquest acord
parlamentari (que inclou la gran majoria dels partits polítics)
presenta 20 propostes per a reformar el sistema de pensions, que
haurien de servir de «consens» per a aprovar al Parlament una
reforma amb un ampli suport dels grups polítics.

Alhora, el «Pacte de Toledo» proposa facilitar la creació de plans
privats de pensions, creant un «régimen fiscal y jurídico adecuado y
diferenciado» per a que siguin més «atractius».
El discurs és tant clar com terrible: les pensions públiques cada cop
seran més petites, així que si vols tenir una pensió digna, i te la pots
pagar, t’has de fer un pla de pensions privat, pagat per tu mateix o
per la teva empresa. El problema és que només se’l podran pagar
col·lectius molt minoritaris de la classe treballadora, o en unes
poques empreses, i la gran majoria de la població restarà amb les
pensions públiques i cada cop més paupèrrimes.

El resultat d’aquest quart i darrer informe del «Pacte de Toledo»
està més que clar: l’aprovació els propers mesos d’una nova llei de
reforma i retallada de les pensions. I novament, tal com va passar
al 2011 i 2013, mentre redueix les pensions, precaritza la vida de
la classe treballadora i beneficia als bancs i caixes, comptarà
amb un molt ampli suport dels partits polítics, i possiblement
fins i tot de CCOO i UGT.
Només la lluita als centres de treball, barris i pobles podrà
aturar aquest degoteig constant de reformes que van reduint les
pensions públiques.

Però els avenços aconseguits en dècades de lluita obrera, estan
retrocedint acceleradament: els darrers anys, amb un continu
degoteig de reformes legals que han disminuït considerablement
els càlculs de les pensions.
L’executiu de Zapatero va obrir la veda al 2007, amb el suport dels
sindicats CCOO i UGT, rebaixant les pensions d’invalidesa, dificultant
la jubilació parcial i obrint el gran meló de la reforma de la jubilació,
la gran partida pressupostària que anhelen les entitats financeres
per a engrandir les pensions privades.
Però la primera gran reforma va ser aprovada al 2011, novament
pel president Zapatero del PSOE, i novament amb el suport dels
sindicats CCOO i UGT, en forma d’augment de l’edat de jubilació
ordinària de 65 a 67 anys, i amb nous càlculs que reduïen les
pensions pràcticament al 20%, segons estudis de la pròpia CEOE.
Malgrat la contundent rebaixa de la jubilació del PSOE, el nou
executiu del PP de Rajoy no en va tenir prou, i en entrar a la Moncloa
a l’abril del 2013 va aprovar dificultar la jubilació anticipada, fent-la
de difícil accés per gran part de la població, sobretot a les dones i
col·lectius precaris i amb carreres de cotització curtes.

L’extens document, malgrat intentar confondre amb eufemismes
i paraules genèriques, es fonamenta principalment en intentar
dificultar al màxim (i encara més del que ho han fet les anteriors
reformes de 2011 i 2013) les jubilacions anticipades a l’edat
ordinària de jubilació, que les darreres reformes ha augmentat a 67
anys. L’objectiu és que cada vegada menys treballadors es jubilin
abans dels 67 anys.
Les darreres reformes de 2011 i 2013 han anat augmentat l’edat de
jubilació ordinària de 65 a 67 anys (un augment que va pujant cada
any), permetent mantenir la jubilació ordinària respecte als 65 anys
només als treballadors que hagin cotitzat 38 anys i mig, una petita
minoria del conjunt de la classe treballadora. I es permet jubilarse anticipadament a aquesta edat ordinària en dos supòsits, als 61
anys (només si s’ha patit un acomiadament per causa de la crisi,
ERO,... i es compta amb 33 anys cotitzats) o als 63 anys (només els
que tinguin 35 anys cotitzats).
Amb la normativa actual, la gran majoria de treballadors (si no tenen
35 anys cotitzats o no venen d’un acomiadament d’ERO, objectiu o
de situació de crisi) hauran de jubilar-se als 67 anys. I la proposta
del «Pacte de Toledo» és que aquests requisits s’endureixin encara
més.
Per tant, és esperable una proposta de reforma en els propers mesos
que faci encara més difícil la jubilació abans dels 67 anys per a la
gran majoria de la classe treballadora (sobretot dones, precaris,...),
permetent-la anticipadament només per a un molt reduït col·lectiu
de treballadors amb carreres de cotització molt llargues i ingressos
alts.

Però a pesar de la propaganda estatal i privada, la gran majoria dels
treballadors segueixen sense voler (i/o poder) fer-se plans privats
de pensions, i el govern espanyol ha decidit incentivar-los cada
cop més, per privatitzar el sistema de pensions, i donar la gestió de
grans quantitats de diners a bancs i caixes, en el que podria ser el
gran negoci del segle.
Altres propostes
No podem deixar de mencionar, encara que breument, altres de
recomanacions del document, també prou importants.
Un important apartat que mereix atenció especial és la revalorització
de les pensions, que porten perdent poder adquisitiu des de 2011,
amb augments molt per sota de l’IPC. Concretament, des de 2011
a 2014 es van congelar des dels diferents executius espanyols de
PSOE i PP (cada any amb la promesa de que seria l’últim). I davant
de l'escassa resposta popular, el govern del PP va aprovar al 2014
congelar per llei, amb un complicat càlcul que intenta amagar
que les pensions han augmentat des de 2015 al 2020 només al
0,25%, mentre la realitat del carrer crida que molt més han pujat
els productes de primera necessitat (gas, llum, aliments,...). Cada
any, des de 2011, els pensionistes han pogut comprar menys amb
pensions cada cop més devaluades.
La recomanació del «Pacte de Toledo» inclou literalment «la
revalorización anual de las pensiones en base al IPC real», però el
govern espanyol ja ha fet públic que la llei intentarà un nou càlcul
diferent a l’IPC que encara està per concretar. Per tant, haurem
d’estar alerta a la lletra petita de la reforma per comprovar si s’aplica
un dels apartats que podrien suposar una millora en les pensions, la
seva actualització anual segons l’IPC,
Respecte a les prestacions de viduïtat, es proposa «acomodar
la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales
y familiares». Malgrat no dir-ho de forma clara, és possible (i
desgraciadament probable) que es proposi incloure en els
matrimonis el requisit de la dependència econòmica entre el
beneficiari de la pensió i el causant, com la normativa actual només
aplica a les parelles de fet. Aquesta reforma deixaria sense prestació
de viudetat a milers de persones que amb la llei actual hi tindrien
accés.
Finalment, i malgrat no es menciona explícitament a les
recomanacions del document del «Pacte de Toledo», l’executiu
espanyol ha fet pública la seva intenció d’augmentar de 25 a 35 anys
el període de càlcul de la prestació de jubilació, una reforma que,
segons un diari tan oficilista com «El Pais», suposarà una rebaixa
immediata del 5,5% de les noves pensions.

Àlex Tisminetzky
A d v o c a t l a b o ra l i s ta i a f i l i a t a CGT
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Bombes contra la impunitat
Comunicat sobre la Llei de Memòria Democràtica

Quatre anys i mig de presó
per a Dani Gallardo
La Fiscalia demanava sis anys de presó pels delictes de desordres públics, atemptats
contra l'autoritat i lesions greus al detingut a Madrid en les protestes post-sentència

La Llei de memòria democràtica que actualment
s’està tramitant, destinada a substituir la de
Memoria histórica del govern Zapatero, manté
intacta la garantia d’impunitat per als criminals
del franquisme. No esmenta els crims contra la
humanitat ni les responsabilitats de grans empreses
i fortunes, de l’Església i de les institucions de
l’Estat durant la guerra civil i la dictadura.

no els hi reconeix l’estatus de combatents i
legítims opositors armats al feixisme. Som molt
lluny del reconeixement que maquis i partisans
tenen a Europa, on es consideren autèntics
herois nacionals. De fet, alguns dels qui la llei de
bandidatge i terrorisme franquista qualificava
com a delinqüents han estat guardonats amb les
màximes distincions de França.

L’avantprojecte de Llei sacralitza la Constitució
com a referent de la idea mateixa de democràcia.
S’ha de tenir en compte que tres dels set ponents
havien estat membres de les corts franquistes.
Cas únic a la història. És com si en la redacció de
la constitució italiana hi haguessin participat
membres destacats del règim de Mussolini. També
cal tenir present que el contingut del text fou
supervisat pels alts comandaments de l’exèrcit, els
quals van fer-hi fins i tot aportacions directes [art.
2 i 8]. A més a més, la Carta Magna en cap moment
condemna el franquisme, cap menció, per petita
que sigui.

Fins ara aquesta manca de conformitat a una regla
general ha comportat autèntiques aberracions,
cosa que la nova Llei no corregeix. Per exemple,
el primer nom de la llista de les víctimes del
terrorisme confegida pels governs espanyols, és
el tinent de la Guàrdia Civil Francisco Fuentes de
Fuentes Castilla y Portugal, cap de la banda de
mercenaris a sou del feixisme que, l’any 1960, va
emboscar el maquis anarquista Quico Sabater
i va assassinar els seus quatre companys. En el
tiroteig va morir aquest oficial i el Quico, després
de ser considerat un bandit per a la justícia
franquista, esdevindria el primer “terrorista” de la
“democràcia” espanyola.

Aquest avantprojecte de Llei no impugna la
legitimitat del règim franquista i només se centra
en els seus “òrgans repressors”. Ignora l’existència
de la màxima institució de l’Estat, el representant
de la qual gaudeix d’immunitat absoluta i és el cap
de les forces armades… Oblida que el dictador
va imposar la monarquia substituint la república,
legalitat que havia estat enderrocada pel cop
d’estat.
La suposada “memòria democràtica” que vol
promoure aquesta llei, malgrat que inclou la
guerrilla antifeixista que va actuar fins a la primera
meitat de la dècada dels seixanta, els maquis,
sota l’etiqueta de “víctimes del franquisme”,

En definitiva, és una Llei que no trenca amb el passat
feixista, ni fa justícia amb cap dels nombrosos
crims de la dictadura. No s’atreveix a abordar la
responsabilitat penal dels botxins i focalitza la seva
acció en la rehabilitació de les víctimes, a les quals
ni tan sols ofereix cap rescabalament real, més
enllà d’un reconeixement simbòlic que, en tot cas,
arriba massa tard —tan tard que sembla que se’n
burlin—.
Una “Llei de Memòria democràtica” que se n’oblida,
no ja de derogar, sinó d’esmentar la Llei d’Amnistia
de 1977, instrument fonamental per blindar la
impunitat dels criminals del franquisme.

Tot plegat una mostra més de la feblesa
política, ideològica i cultural de l’esquerra
institucionalitzada, incapaç de formular en una
Llei que garanteixi la no repetició dels crims
feixistes. Una esquerra que és incapaç d’abordar la
pervivència i continuïtat del franquisme des d’una
perspectiva que defensi la democràcia formal —la
perspectiva de classe fa temps que l’ha perduda—.
Malgrat la preocupació d’alguns dels promotors
per acabar amb les ofenses més cridaneres a la
memòria de tantes víctimes (anul·lació de judicis
i dignificació de morts i desapareguts), aquest text
sembla que tingui com a principal objectiu polític el
blanqueig del dogma constitucionalista, centrat en
l’obsessiva defensa de la unitat de la pàtria —Antes
roja que rota— i, de passada, en la naturalització
del concepte de Nación española.
Una llei al servei de l’immobilisme, que busca
recuperar i homologar la imatge de l’Estat
espanyol amb els altres estats de l’entorn europeu.
Atès que aquesta imatge ha quedat molt danyada
per la recent repressió del moviment civil català,
els nombrosos escàndols de corrupció de la
monarquia, les vergonyoses pràctiques judicials i les
recents declaracions dels màxims comandaments
de l’exèrcit que, tot i que estan actualment a la
reserva, han mantingut el control de la institució
al llarg d’aquests 45 anys de democràcia tutelada.

L'Audiència de Madrid ha condemnat a Daniel
Gallardo a quatre anys i mig de presó per les
protestes que va haver-hi a Madrid contra la
sentència del procés. A més, haurà de pagar 600
euros de multa i una indemnització de 3.500 euros
a l'Ajuntament de Madrid. La Fiscalia demanava sis
anys de presó pels delictes de desordres públics,
atemptats contra l'autoritat i lesions greus.
Gallardo ha estat un any
a la presó preventiva,
des que van tenir lloc els
fets. El jutge el va deixar
en llibertat provisional
l'últim dia del judici a
l'espera de la sentència.
La resolució judicial
encara no sés ferma i es
pot recórrer, la qual cosa
fa pensar que l'acusat no ingressarà en cap centre
penitenciari fins que s'esgoti tota la via legal. Amb
tot, no es pot descartar que la Fiscalia demani
l'ingrés immediat a la presó.

"En aquestes càrregues detenen a tres persones,
una de les quals menor d'edat, però a Dani no ho

proves reals ni consistents", denuncia Alejandra.
La principal prova és una fotografia del casc,
que va ser degudament filtrada a El Mundo per a
incriminar al Dani. "A la foto es veu el casc amb
el pal "pintiparado" (sic), però a comissaria. És
impossible que això hagués aguantat el cop.
No s'aguanta per enlloc", diu la portaveu del
col·lectiu. A més, subratlla, que el Dani és un noi
de complexió molt prima
que no tindria la força
per a clavar-lo en el casc
d'un antidisturbis. "I si
ho aconseguís clavar,
no podria fer amb tanta
profunditat que pogués
aguantar fins a arribar
a comissaria i fer-li la
foto", sosté.

“L'informe de lesions presentat per
l'agent és una hora anterior a
la detenció de Dani Gallardo ”

Gallardo està acusat de desordres públics,
atemptat contra l'autoritat i lesions greus. Va
ser detingut el 16 d'octubre, just després de la
concentració, durant els enfrontaments entre els
manifestants i policia. Segons la seva defensa,
Dani Gallardo estava intentant defensar a una
amiga seva de les agressions policials.
La construcció d'un cas

Bombes contra la Impunitat

Gallardo d'haver colpejat amb un pal amb claus el
casc d'un policia. La defensa ho desmenteix, així
com apunta la hipòtesi que la presó provisional
ve determinada pel segon cognom de Gallardo,
Herzog, que és alemany.

Segons les proves i els fets, l'acusació es
construeix per a criminalitzar la protesta. No hi ha
indicis, segons la defensa, d'allò del que pretén
acusar-ho a la policia. L'informe policial acusa

detenen allà, sinó molt més tard", relata Alejandra
Matamoro, portaveu del Moviment Anti-Repressiu
de Madrid, que s'ha fet càrrec de la defensa de
Gallardo. De fet, Dani ja estava tornant cap a
casa amb els seus amics quan van xocar amb la
policia, ja passats els disturbis. Els antidisturbis
van per ells i els nois fugen com poden. Els agents
aconsegueixen atrapar a Elsa, una amiga de Dani.
"Ell s'adona que no els segueix, que l'ha agafada
la policia i l'estan apallissant. Llavors gira en
rodó i intenta ajudar-la. Allà és quan eldetenen i
l'apallissen a ell també", explica la portaveu del
Moviment Anti-Repressiu de Madrid.
La principal acusació contra Dani Gallardo és
per, suposadament, haver agredit un policia amb
un pal de fusta amb uns claus oxidats, extracte
d'un còdol, que s'hauria clavat en el casc, però
no l'hauria perforat. "No és cert. Ni tan sols hi ha

L'altra prova és l'informe de lesions del policia
suposadament agredit, que ni existeix, segons
Alejandra. "El policia va allà i diu que té mal de
cap. El tractament que li donen és, simplement
ibuprofeno. Això és l'informe de lesions",
assenyala. Per a acabar de rematar-ho, l'informe
de lesions presentat per l'agent és una hora
anterior a la detenció de Dani Gallardo. L'acusació
se sustenta com sempre en la paraula del policia,
que en aquest país és suficient per a fer i desfer.
"El que digui el policia va a missa", denúncia la
defensa. Estan preparats per a més irregularitats
i "sorpreses" durant el judici oral. "En aquests
casos mai se sap", admeten.
Gemma Liñán
Article publicat a LaHaine*
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Les nostres veus Llibertàries i feministes

Ens volem vives,
vives i rebels

“L'actual crisi

provocada per la
COVID19
ha posat en
evidència l'escassa
protecció social d'un
sistema de cures
desvaloritzat a tots
els nivells”

Crònica del 25N d’enguany. Una mobilització
malgrat les mesures de confinament establerts a
causa del Covid
El 25 de novembre dia internacional per a
l'eliminació de les violències de gènere, una
jornada de conscienciació i mobilització per
denunciar l'opressió per qüestió de gènere i les
múltiples violències contra les dones que es
cometen a l'empara d'aquest fet.

EL MEU POBLE
Elogi a doña Maria, la mestra de la meva infantesa.

Vaig néixer en el Prat de Llobregat a mitjans del segle passat i vaig viure fins la dècada dels setanta. Aquest poble pertany
al Baix Llobregat i forma part de l’Àrea metropolitana de Barcelona. És el meu poble, sí, però la ciutat va atrapar-me als
11 anys a causa de la manca de serveis, entre ells l’educació pública elemental de l’època.
Als anys seixanta l’educació obligatòria acabava als catorze o quinze anys en les escoles nacionals, edat en la que ja podíem
incorporar-nos al mercat de treball. Si volíem continuar la formació en el Prat, havíem d’anar a l’escola religiosa de les
monges o a una acadèmia privada, el cost de la qual la majoria de les famílies obreres no podien suportar. Sols quedava la
possibilitat d’anar a un institut públic a Barcelona.

Aquest any, tot i les difícils circumstàncies que
estem vivint, s'ha volgut fer un pas més en la
denúncia de les violències masclistes.

En aquells anys, al Prat, l’única escola pública era la Joan Maragall, coneguda popularment com Los Colegios Nuevos.

I per aquest motiu, el moviment feminista ens
hem organitzat per mobilitzar-nos.

construcció pre-racionalista amb planta baixa i un pis de grans finestrals que il·luminen i permeten ventilar les aules.

Avui dia continua existint i fou inaugurada per la República l’any 1935. La meva mare la va estrenar. És un edifici de
La casa on jo vivia estava molt a prop de l’escola i formen part del meu record els jocs amb les companyes de classe en el

S'ha organitzat una Cadena Feminista, a
Barcelona i d'altres municipis, plantejat com un
dia de visibilització de les respostes feministes
davant les violències masclistes al carrer.
Malgrat totes les dificultats amb les quals ens hem
trobat a causa de les restriccions per la Covid,
s'ha aconseguit una gran Cadena Feminista on
milers de dones hem posat tot el nostre esforç i
constància per realitzar-la, i l'esforç col·lectiu ha
donat els seus fruits i malgrat les adversitats i les
incerteses, ens vam trobar més de 3000 dones
en la cadena de Barcelona, i unes altres 3000 en
total a altres municipis, on s'ha replicat el format
de cadena feminista.
Ha estat una cadena per denunciar la justícia
patriarcal i dir prou a les violències masclistes.
Els col·lectius feministes, LGTBQI i ciutadania en
general, vam omplir els carrers per denunciar
les mancances del sistema jurídic des d'una
perspectiva feminista.
Una Jornada, on les Feministes hem seguit
donant un toc d'alerta als polítics, deixant-los
clar, que no retrocedirem en totes les nostres
exigències, ans al contrari, continuarem cap
endavant intentant que no quedi impune cap
responsabilitat política en qualsevol atac a les
dones, vingui d'on vingui.. "Compte... Compte,
us avisem… Som moltes més que quan
començàvem"

gran pati, separat per sexes, que l’envoltava.
La formació escolar era de cinc cursos, de primer a cinquè, i estàvem dos anys en cada classe. Doña i Don era el tractament
que rebien els mestres a l’època.
Quan feia segon curs la mestra doña Maria Artal Gil, aragonesa, estricta i seriosa, influí en el meu futur. Jo era una nena
estudiosa i, de la mateixa manera com ho feia amb altres alumnes, va proposar als meus pares afegir-me al grup que ella
preparava per iniciar-nos en el Batxillerat elemental. Formació extraescolar que ella donava de manera altruista. De tal
que han divulgat recursos i serveis a través
de les seves xarxes socials, i han remarcat la
importància de mantenir les xarxes i el contacte
amb amigues i familiars per a poder sentir-se
cuidades i més segures. La Covid ha agreujat les
violències masclistes i ha visibilitzat un sistema
jurídic patriarcal i desigual.
Ara, més que mai, la sororitat feminista és
la resposta, volem que sigui una acció molt
participativa i reivindicativa. Per tant, cal
visibilitzar que la nostra lluita continua i que
seguirem organitzant-nos davant les violències
masclistes."

El comunicat que es feia arribar des de
Novembre feminista -plataforma organitzadora
de la Cadena- a la premsa i a tots els col·lectius i
associacions de dones de tot Catalunya deia:

Des del Moviment Feminista –en la roda de
premsa- s'assenyalava la necessitat urgent de
reclamar un sistema judicial que incorpori els
estàndards internacionals i reclamen canvis
estructurals claus per a la prevenció, l'atenció i
la protecció envers les violències masclistes. Així
mateix, es remarca la necessitat d'implementar
polítiques de cures reals. Denunciem, també, la
Llei d'Estrangeria, una legislació que exerceix
violència sobre les dones migrades i subordina les
seves vides al patriarcat i les seves institucions.
Es fa una crida urgent a fer polítiques públiques
que posin la vida al centre, com la regularització
de la situació de dones migrades com a única
via per revertir els processos de violències
masclistes o la construcció de xarxes de suport
per desemmascarar els discursos que transmet
la cultura patriarcal i les seves violències
estructurals.

"La pandèmia de la COVID-19 amb situacions
de confinament ha posat en evidència, de
manera dràstica, la persistència de les violències
masclistes i malauradament s'ha fet evident
la insuficiència de mesures per part de les
polítiques públiques i també una manca de
suports socials i comunitaris. Han estat les
associacions i col·lectius feministes locals

Segons la Macroenquesta de violències envers
les dones de l'any 2019 feta per la delegació del
govern espanyol contra la violència de gènere, el
57,3% de les dones de més de 16 anys ha sofert
violències (físiques, psicològiques, econòmiques
i sexuals, assetjaments, abusos i agressions)
pel fet de ser dones. D'aquestes, el 19,8% les ha
patides durant aquest darrer any.

Aquest 25 N hem demostrat , que la separació
motivada per la situació de Pandèmia no ens ha
afeblit en aquesta lluita i hem pogut comprovar,
que ja no donem respostes aïllades, estem
unides i exigim Serveis Públics per a defensar els
Drets Humans de les Dones i de les Nenes, igual
que la seva dignitat i la seva vida.

Es va denunciar que "enguany durant la
pandèmia de la COVID19 s'han posat en evidència
les mancances dels serveis d'atenció contra
les violències masclistes deixant a milers de
dones en situacions vulnerables greus". Aquesta
situació ens ha fet veure que la Pandèmia és una
crisi política a causa de la destrucció del Sistema
Sanitari. Hi ha hagut una destrucció estructural
del Sistema de Serveis Socials. S'han tallat
els serveis als quals tenien accés dones per a
sol·licitar ajudes. Han tancat refugis per a dones
en situació de violència, oblidant la reivindicació
feminista de posar la vida en el centre de les
Polítiques Socials.
L'actual crisi provocada per la COVID19 ha
intensificat una situació crítica i estructural
de desigualtat, posant en evidència l'escassa
protecció social d'un sistema de cures
desvaloritzat a tots els nivells. Aquest context
de vulnerabilitat i desprotecció ha generat una
situació que es veu agreujada, no només pel
marc sanitari, sinó per l'impacte en els drets
laborals, socials i civils que situen a moltes dones
en greus situacions de risc: sense condicions
de teletreball, acomiadaments i ERTOs; una
política d'habitatge especuladora, el trencament
de xarxes de suport i una Llei d'estrangeria que
discrimina i precaritza més encara les dones
migrades. A més de la desprotecció que en
moltes ocasions patim les dones, protegint més
al botxí que a la víctima. I la manca d'atenció de
professionals expertes amb experiència en la
seva atenció.
Des dels diversos col·lectius que formen part
de Novembre Feminista s'ha volgut denunciar
els fonamentalismes de l'extrema dreta que
s'han fomentat des de poders institucionals i
econòmics. Denunciant l'extrema dreta com
altaveu del masclisme i les violències masclistes.
Sovint es reforcen els missatges masclistes,

racistes i contra qualsevol dissidència a través
de mitjans de comunicació generalistes, xarxes
socials -plenes de missatges misògins, racistes
i LGTBIfòbics-, partits polítics o, fins i tot, de
sentències judicials. Així mateix les dones
migrades i/o racialitzades es troben encara
més invisibilitzades i desprotegides davant les
violències masclistes i les agressions de l'extrema
dreta. Davant d'aquesta ofensiva mediàtica
i institucional, es demana una resposta més
contundent i efectiva.
Ara, més que mai, la sororitat feminista és la
resposta. I així vam respondre milers de dones,
i es va aconseguir una acció molt participativa i
reivindicativa.
Entenem que la lluita contra les violències han de
ser cada dia de l'any, fins a aconseguir erradicar
aquesta xacra social, amb la qual el patriarcat
ens continua ofegant.

manera que, al migdia, en acabar les classes normals, les noies que fèiem la preparació restàvem una estona més per repassar
la lliçó dels deures que ens havia donat el dia anterior.
Un cop preparades, ens presentàvem per lliure a l’examen d’ingrés de batxillerat i si l’aprovàvem, l’any següent estudiàvem
les assignatures de primer de batxillerat. Encara recordo els mals de panxa abans d’entrar a l’examen.
A partir de segon curs s’introduïa l’idioma anglès o francès però doña Maria no tenia coneixements per ensenyar-nos-els.
Així, les alumnes que volíem continuar amb els estudis en centre públic amb onze o dotze anys ens matriculàvem a l’Institut
Verdaguer de Barcelona situat al Parc de la Ciutadella, que era el més accessible per a nosaltres des del Prat. El tren ens
portava fins l’estació de França.
Un grup d’entre quatre a sis noies fèiem cada dia el viatge d’anada i tornada a l’Institut Verdaguer. Ens trobaven a
l’estació del tren cada matí confiades per l’experiència de les companyes més grans del grup, en el meu cas, la Marta i la
Ginabreda. La Carmen, la Pilar i jo, érem les tres noves i la Mary Carmen i la Guillermina s’afegirien l’any següent.
Sempre he portat en el cor doña Maria i l’he agraït l’oportunitat de fer el batxillerat elemental a més de propiciar la meva
marxa de l’escola nacional als onze anys, la qual cosa va estalviar-me: primer de tot no acabar el tercer curs amb doña
Soledad que ens feia aprendre la doctrina feixista de les JONS i els dilluns ens preguntava si havíem anat a missa el

Continuarem lluitant per visibilitzar la nostra
lluita i seguirem organitzant-nos davant les
violències masclistes.

diumenge. I, en segon lloc, no fer el quart curs amb doña Lola que es passava les classes fent brodar i passar el rosari a les

I amb aquest esperit vam omplir els carrers de
Barcelona i d'altres poblacions als crits de:

És un relat d’elogi a les mestres que dediquen el treball a la docència des de l’honestedat i el sentiment llibertari. I també

Davant les violències masclistes,
justícia feminista
Totes juntes, diverses, vives i rebels
Ni víctimes ni passives. Dones combatives
Contra la violència masclista,
autoorganització feminista

alumnes com a principal tasca.
reivindicatiu de la necessitat d’escoles públiques i la importància del professorat i la seva implicació en l’educació lliure.
En l’etapa democràtica, El Prat de Llobregat té un Ajuntament que ha apostat per dedicar molts recursos a l’escola
bressol, infantil, primària i secundària, construint escoles i instituts i dotant-los de professorat qualificat.

Carme Álvarez

Pilar Frey i Rosalia Molina
Dones Llibertàries

Militant de Dones llibertàries
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Gairebé 30 anys
després, el Sàhara
continua esperant
el referèndum

La vaga més gran

Les monarquies corruptes i antidemocràtiques
d'Espanya i del Marroc sempre s'han aliat contra
els drets i llibertats dels seus habitants i pobles.
Una de les principals víctimes ha estat el Sàhara
Occidental, un poble colonitzat per Espanya,
abandonat amb la mort del dictador Franco i
conquerit pel regne marroquí. Des de llavors milers
de persones malviuen al desert, amb generacions
que han nascut i crescut damunt la sorra, amb
la complicitat d'aquesta falsa democràcia
anomenada Espanya.
Quin és l'origen del conflicte? Un conflicte congelat
L'origen d'aquest conflicte es remunta a 1975 i
1976, fa 45 anys, Espanya va decidir abandonar
el Sàhara Occidental, amb la signatura de l'Acord
Tripartit de Madrid i va cedir la seva administració al
Marroc i Mauritània. No obstant això, aquest pacte
mai ha estat reconegut per l'ONU, que continua
considerant el Sàhara com un territori a l'espera
de la seva descolonització per part d'Espanya.
Les Nacions Unides tampoc han reconegut mai la
sobirania del Marroc del Sàhara Occidental.
Hassan II, va ordenar el 6 de novembre de 1975 una
marxa de 350.000 persones (la marxa verda) sobre
el Sàhara Occidental amb la finalitat de "recuperar"
un territori que, segons deia, els pertanyia.

En 1976, el Front Polisario va proclamar la República
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), i va començar la
guerra amb el Marroc i Mauritània. Posteriorment,
el govern maurità va abandonar la lluita, però el
Marroc va continuar fins a 1991, quan es va signar
l'alto-el-foc. L'ONU va crear llavors la Missió de
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental (Minurso) amb l'objectiu de preparar
una consulta prevista per a 1992 i mantenir la
pau. Aquest referèndum d'autodeterminació no
va arribar a produir-se mai. Els sahrauís segueixen
repartits entre els campaments de refugiats, on
van fugir durant la guerra pels atacs marroquins
contra la població civil.
El cansament d'unes generacions que no veuen
alternatives, amb una sensació d'abandó de la
població.
En 2021 es compliran 30 anys del final de la guerra
amb el Marroc, i ja han transcorregut 45 des del seu
inici en 1975.
Els ciutadans sahrauís porten esperant tot aquest
temps perquè les Nacions Unides o un altre actor
polític els ajudi a recuperar la sobirania sobre el
seu territori, però el que han rebut són promeses i
observadors internacionals que no han portat cap
canvi.

Els ciutadans de la RASD viuen en dues zones
principalment, una d'elles sota una estricta
supervisió marroquina, en la part del Sàhara, i
l'altra en un camp de refugiats de més de 170.000
persones en la zona de Tindouf, en territori
d'Algèria.
Les generacions més joves s'han afartat d'acceptar
la situació i continuar vivint en el camp de refugiats
on van néixer. "No tenim res a perdre i per això
podem fer front a l'exèrcit marroquí, que és més
nombrós i amb millor armament"
"Els sahrauís es veuen en un atzucac. L'alternativa
que tenen és quedar-se altres 30 anys encreuats
de braços, una part en campaments de refugiats i
l'altra al Sàhara ocupat".
Per què el Front Polisario fa el pas ara?
Davant la congelació del conflicte durant dècades,
el Front Polisario busca trencar l'statu quo que
només està beneficiant al Marroc. A mesura que
passa el temps, la situació del Sàhara Occidental
està més oblidada a nivell mundial, per part de
polítics i mitjans. La seva llarga espera a una
solució que no arriba, els empeny a iniciar un
crit d'atenció, així el 21 d'octubre, prop de 50
refugiats sahrauís dels campaments de Tinduf
van iniciar el bloqueig del pas fronterer del Sàhara
Occidental cap a Mauritània, per on passa el trànsit
de mercaderies –marroquines i sahrauís– amb
direcció a l'Àfrica Occidental.
Els civils sahrauís es van manifestar per a
demanar al Consell de Seguretat de l'ONU que
promocionés la celebració del promès referèndum
d'autodeterminació .
Finalment, la Minurso no ho va incloure, com ja
és habitual. Davant la persistència de la protesta
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sahrauí, l'exèrcit marroquí va entrar en la franja
desmilitaritzada per a trencar el bloqueig. El Front
Polisario va considerar trencat l'acord d'alto-el-foc
signat amb Rabat en 1991 i, l'endemà, va declarar
l'estat de guerra.
Marroc treu rèdit de l'estancament del conflicte i
opta per mantenir l'alto-el-foc. Encara que no hi
ha un reconeixement internacional de la sobirania
del Marroc al Sàhara Occidental, el Marroc sap
que com més temps passa, més s'aferma la seva
posició. En aquest statu quo ha pogut mantenir
el seu discurs que el conflicte ha acabat, i que el
Sàhara és marroquí.
Com han respost els civils residents en els
campaments de refugiats, I els sahrauís que viuen
en la zona ocupada?
Segons el Front Polisario, la situació en els
campaments és d'"eufòria i satisfacció". La
declaració d'estat de guerra ha generat una
mobilització voluntària "massiva" de joves sahrauís
majors de 18 anys per a allistar-se en l'exèrcit.
La població civil sahrauí està patint el desplegament
de policies i forces marroquines pels carrers de les
ciutats dels territoris ocupats, el Polisario tem que
la declaració de guerra es tradueixi en "represàlies".
Una altra de les demandes històriques dels
sahrauís és la incorporació de la funció de control
dels drets humans en les zones ocupades del
Sàhara Occidental per part de l'ONU.
Mai s'ha produït, a causa de l'oposició de fidels
aliats del Marroc, com França.
Rosalia Molina
Ensorrem Fronteres

El passat dia 26 de novembre es va convocar una
vaga general a l'Índia, convocada pels 10 sindicats
principals -menys el vinculat al partit del govern- i
que va comptar amb el suport del Partit del Congrés
(el dels Gandhi, d'orientació socialdemòcrata),
del CPIM (el partit comunista que governa a
Kerala), i d'altres partits d'esquerres. Els sindicats
convocants estimen que fins a 250 milions de
persones hi haurien participat. Es podria qualificar
de la vaga més gran mai convocada.
Segons un comunicat del CPIM, a més, hi hauria
hagut una "participació massiva" de treballadors
que no haurien rebut convocatòria prèvia de
vaga: treballadors del sector informal, estudiants,
dones, camperols, venedors ambulants, i etc. Fins
a una quarta part de les persones en edat laboral
de l'Índia, el segon país més poblat del món, hi
haurien participat.
Les organitzacions convocants van presentar un
seguit de demandes que es poden resumir en:
>>Una transferència directa de 7500 rúpies (~ 83 €)
a totes les famílies que guanyin menys del llindar
mínim de renda.
>>Augmentar a 10 kg de cereals gratuïts per persona
i més per a totes les persones necessitades.
>>Ampliació de la Llei Nacional de Garantia d'Ocupació
Rural Mahatma Gandhi, que vindria a ser una mena de
PER, dels 100 dies actuals a 200 dies de treball en zones
rurals, amb millors salaris, i estendre'l a zones urbanes.
>>Retirada de tots els canvis en la nova legislació
laboral implantada pel govern contra els treballadors
i d'igual manera la retirada de les noves lleis contra
els agricultors. Es denuncia que aquesta reforma
laboral facilita als empresaris l'incompliment
de les proteccions socials existents, no assigna
responsabilitats en seguretat laboral i salut, faria
augmentar les hores de treball, i restringiria els drets
sindicals i de vaga.
>>Aturar la privatització de les empreses del sector
públic, incloses les del sector financer, ferrocarrils,
ports, de la sanitat, etc.
>>Retirada de la jubilació prematura forçosa de
treballadors públics.

>>Restabliment de l'anterior sistema de pensions:
proporcionar una pensió per a tothom.
Estaríem parlant doncs d'unes reivindicacions per
garantir la supervivència de la població davant
d'una crisi econòmica enorme causada per la
pandèmia de la covid-19, amb un augment molt
important de l'atur. Tot i que el govern indi ja venia
realitzant una ofensiva contra els drets laborals i
socials des d'abans de la pandèmia. De fet no és
la primera vaga general que s'ha convocat contra
aquest govern. Ja n'hi ha hagut d'anteriors, la del
gener de 2020 o la del gener de 2019, també per
motius similars.

“El silenci

mediàtic ha estat
particularment
eixordador en
el cas català”
Però la novetat és la reforma del mercat agrícola:
les noves lleis són particularment negatives
perquè liberalitzen els preus. Els agricultors es
queixen que això permetrà a les grans companyies
monopolistes imposar els preus que vulguin, en un
país on el sector primari encara és molt important
i on la majoria de les explotacions són de caràcter
familiar. De fet els agricultors han continuat les
protestes des de la vaga del passat dia 26, fins i tot
amb una nova vaga del sector agrari el passat dia 8
de desembre.
L'actual primer ministre, Narendra Modi, es podria
qualificar d'ultraconservador hindú: líder del partit
conservador nacionalista hindú (Bharatiya Janata
Party), membre de l'organització ultradretana
nacionalista hindú Rastriya Swayamsevak Sangh,
que ha estat acusada, junt amb el BJP, d'atiar la

violència contra les minories musulmana ara i
contra la cristiana al seu moment. Modi havia estat
anteriorment primer ministre de l'estat de Gujarat,
i allà ja va mostrar el seu tarannà ultranacionalista
hindú contra les minories i neoliberal en allò
econòmic contra les classes populars. S'ha de
recordar i denunciar el sectarisme del govern del
BJP contra la minoria musulmana índia, amb els
pogroms de Nova Delhi (50 morts) a finals de febrer
d'aquest any, les lleis discriminatòries contra la
població no hindú, la retirada de l'autonomia de
Caixmir, i la repressió ferotge que pateixen els seus
habitants.
La novetat de la vaga actual és que les
mobilitzacions laborals han coincidit amb les
mobilitzacions dels treballadors del sector primari.
La vaga va ser seguida d'una marxa d'agricultors
cap a la capital Nova Delhi des de diversos estats.
El govern va mirar de bloquejar carreteres i
accessos per evitar que les marxes hi arribessin,
però malgrat que la repressió els agricultors hi van
arribar el dia 30 de novembre. Centenars de milers
d'agricultors participaren d'aquests bloquejos.
Les mobilitzacions camperoles han continuat
durant tot el mes de desembre, i mentre escrivim
aquest article (dia 21) les organitzacions pageses
pressionen al govern amb més mobilitzacions i
un dejú de protesta de 24 hores, mentre el govern
continua defensant les noves lleis agràries. Algunes
fonts diuen que durant les darreres setmanes
haurien mort més de 30 manifestants degut a les
baixes temperatures.
Davant la vaga general més massiva i més seguida
que s'ha convocat mai enlloc, no han sortit gaires
notícies. I el silenci mediàtic ha estat particularment
eixordador en el cas català, on ens hem d'empassar
per la tele, ràdio i diaris totes i cadascuna de les
decisions, trobades i "recomanacions" del Fons
Monetari Internacional, Banc Mundial, "Brusel·les",
etc., però no se'ns pot informar (no deu ser prou
important) de la vaga més important que hi ha
hagut mai. Se'ls hi veu el llautó i molt.
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dinamita de cervell

Diego Ruiz,
un metge i filòsof
sempre a contratemps

En aquest temps d'estat d'alarma i de pandèmia,
ha estat molta gent que ha buscat en la literatura el
que ha passat en altres ocasions que la humanitat
s'ha trobat en casos similars. Així, han sortit a la
palestra obres com El Decameron, de Boccaccio;
Diari de l'any de la pesta, de Daniel Defoe; La mort
a Venècia, de Thomas Mann i, tal vegada alguns
més, però l'obra que ha tingut més èxit a nivell
mundial ha estat La pesta del Premi Nobel de
Literatura Albert Camus (1913-1960).
La Pesta és una novel·la clàssica del segle XX
d'un dels autors més compromesos i alhora més
actuals, per la seva temàtica universal. L'obra de
Camus, construïda sobre una sòlida base moral i
ètica, no ha perdut mai vigència. El món continua
estant dominat pels mateixos de sempre, l'absurd
continua regnant al planeta terra, l'ésser humà
continua fent les mateixes barbaritats.

Quan algú es declara deixeble incondicional
de Gaspar de Sentiñon, home de la Primera
Internacional aquí a Barcelona, és motiu pel
qual rebrà tota la nostra atenció. I més si aquesta
persona és el metge malagueny Diego Ruiz,
nascut el 1881 i, segons sembla, parent llunyà
de Picasso. Pel que es coneix, el seu pare, vingut
a menys, va emigrar a l'Argentina a on va morir.

La seva trajectòria com escriptor i pensador la
va desenvolupar a través de la novel·la, l'assaig,
el teatre, la crònica i el periodisme. Quan Camus
publica La pesta el 1947, ja és un autor consagrat
amb obres com El dret i el revés, Noces, El Mite
de Sísif, El malentès, L'estranger o Calígula. Totes
elles d'una qualitat innegable, marcades per la
seva filosofia existencial, tal vegada recollida
en major intensitat al seu assaig El mite de Sísif,
en què confessa que ell sempre serà estranger
a si mateix i al món en què viu, i recrea aquest
pensament de l'absurd.

va estar
implicat en
un complot
contra el rei
Alfonso XIII

El mite de Sísif, no és únicament la filosofia de
l'absurd, sinó una exposició de com l'ésser humà
percep i pateix aquest absurd que omple tots els
racons de la seva vida, des del naixement fins
a la mort. Camus considera que viure és viure
l'absurd: Aquesta sensibilitat absurda la trobem a
obres d'autors com Franz Kafka o també Samuel
Beckett. Camus es serveix del clàssic mite grec
Sísif, condemnat a arrossegar una roca fins al cim
d'una muntanya, per explicar-nos l'absurditat del
món, la roca tornarà a rodar i de nou l'haurà de
tornar a pujar i així per tota l'eternitat.
És l'època de l'existencialisme de Jean-Paul
Sartre, també escriptor i filòsof. Però Camus que
ha deixat enrere el marxisme, també s'apartarà
de l'existencialisme, la seva obra estarà marcada
per la llum Mediterrània, el que denomina el
pensament del migdia amb l'ètica i el caràcter
llibertari que remarcarà clarament a l'assaig
L'home revoltat. Per tant, la filosofia de l'absurd
i de la revolta serà la base fonamental de la seva
literatura.
La pesta és la crònica d'una epidèmia imaginària
a la ciutat d'Oran (Algèria). Amb el seu estil directe
aconsegueix emocionar al lector amb una obra
que toca el cim de la seva plenitud literària. És
la novel·la de la condició humana enfrontant-se
al mal, el del condemnat a mort davant la seva
execució. La pesta ha aparegut de cop a Oran,
l'anunci d'unes febres i la presència de les rates
que moren arreu ho fan palès, però ningú ho vol
acceptar i la vida continua com si res no hagués
començat a passar. El doctor Bernard Brieux anirà
descobrint amb evidències clares que hi ha una
epidèmia a la ciutat, en cert sentit ens recorda
la figura del doctor Stockmann de l'obra d'Ibsen
L'enemic del poble.
A Oran passa el mateix, ningú vol parlar de què
existeix una epidèmia: quan comencen a morir
pacients, s'amaga la notícia. Naturalment, arriba
un moment que l'epidèmia de pesta és oficial i
les autoritats declaren la ciutat en quarantena,

d’on no podrà sortir ni entrar ningú. Comença la
lluita contra la mort, dos homes (el doctor Rieux
i el ciutadà Jean Tarrou) lluitaran fins al final per
salvar els seus semblants, però saben que la seva
victòria mai serà definitiva perquè la pesta, el mal,
no podrà ser desterrat del món.
El doctor Rieux, malgrat els dificultats per lluitar
conta l'epidèmia, sap que l'únic mitjà per lluitar
contra ella és l'honradesa, però què significa
això? Pel doctor, l'honradesa consisteix a exercir
dignament el seu ofici. Tarrou, per la seva part,
manté un diàleg de desencís polític amb el
doctor Rieux, qui d'haver cregut en la revolució,
passa a veure com els mateixos que es deien
revolucionaris la traïen: "Sí, he seguit tenint
vergonya, he après que tots nosaltres vivim amb
la pesta i hem perdut la pau. Encara avui la busco
tractant de comprendre a tothom i de no ser
enemic mortal de ningú. L'únic que sé és que he de
fer el necessari per no seguir essent un contagiat i
que això és l'únic que pot fer-nos esperar la pau o,
a falta d’aquesta, una bona mort. Això pot enlairar
els homes i, encara que no salvar-los, almenys ferlos el menor mal possible i, fins i tot, de vegades,
una mica de bé".
Tarrou es contagia de la pesta, va cap a una
mort segura, el doctor li pregunta quina idea té
per arribar a la pau, i es produeix aquest diàleg
entre tots dos: "-Sí, la simpatia. En resum, el que

25

m'interessa és com es pot arribar a ser un sant.
–Però vostè no creu en Déu. –Justament. Pot
arribar-se a ser sant sense Déu i aquest és l'únic
problema concret en què crec avui en dia. –És
possible –respon el doctor Rieux-, però, sap vostè,
jo em sento més solidari amb els vençuts que amb
els sants. El que m'interessa és ser home. –Sí –
contesta Tarrou-, els dos busquem el mateix, però
jo sóc menys ambiciós".
L'epidèmia cedeix, Rieux s'allunya d'Oran, mentre
camina sent els clams d'alegria que omplen el
cel de la ciutat, però el doctor sap que aquesta
alegria viurà sempre amenitzada: Doncs “sabia
el que ignorava el poble, aquest poble joiós i que
pot llegir-se als llibres, que els bacteris de la pesta
no moren ni desapareixen mai, que poden estar
durant dotzenes d'anys adormits als mobles i a la
roba, que esperen pacientment a l'habitació, als
soterranis, als baüls, als mocadors i els papers i
que, tal vegada, vindrà un dia en què, per desgràcia
i ensenyança dels homes, la pesta despertarà a les
seves rates i les enviarà a morir a una ciutat feliç".

E L FA R
Ferran Aisa

Diego Ruiz s'instal·la a Barcelona de jovenet,
era el 1902, i guanya una beca per estudiar a
Italià, concretament al col·legi espanyol de
Bolonya. Quan torna a Barcelona és ja un bon
filòsof i acaba la carrera de medicina. Un dels
seus treballs d'aquell moment és "Identidad del
Dolor y del tiempo". De la seva estada a Mòdena i
d'algun dels seus llibres Joan Teixidor a la revista
-Catalunya- recull una apreciació sobre Diego
Ruiz que recupera d'alguna manera l'escriptor
italià Antonino Foschini, que diu "Ha escrit que la
blasfèmia és la rosa de foc de la virtut, i després
una insistència sense defallença". Dir poeta vol
dir exultant-me'n, sentir goig en copsar el bé de
la blasfèmia–. Només són poetes aquells que
canten en la lluita i blasmen en llurs cançons.
De les seves estades a Barcelona, que són moltes,
escriu a la premsa de l'època, principalment a
"el poble català", i solia acudir a les tertúlies de
l'ateneu Barcelonès de Quim Borralleres on els
burgesos se'n fotien del seu mal vestir, i deien
que sempre anava brut i acompanyat d'una
pudor de sofre que, deien, agradava a les dones.
Segons sembla, Diego Ruiz sempre anava
acompanyat d'alguna noia maca i jove i la seva
vestimenta tenia molta relació amb els seus
pacients, ja que, en general, acudia a les cases
dels obrers a visitar-los per les seves malalties
i generalment acaba no cobrant, veient en la
misèria en què vivien els seus clients en els
barris obrers de Barcelona.
De totes maneres a l'altra vorera de la Rambla,
al Districte 5è, barri xino, tenen una altra mirada
del Diego, que recull i ens comenta Plàcid Vidal
en la trobada amb Diego a la impremta que
tenien al barri del districte. Diu Plàcid: "Ens fou
molt simpàtic, tant pel seu aspecte com pel seu
tracte de paraula dolça i de vivent cultura". El
curiós de tot això és la següent visita de Diego
a Plàcid, ja que proposa l'edició d'uns poemes
d'un deixeble seu anomenat Miquel Cabeza, i el
qual diu en Plàcid "ens va proposar dedicar un
número del setmanari al tal promovedor d'ideal,
el qual, en principi, sospitàvem que podia ser
un altre dels seus pseudònims, però al final
m'adono que fou una altra persona i metge, que
inclús fou soci de l'Ateneu Enciclopèdic".

Sens dubte Diego Ruiz és un de tants dels
personatges a recuperar pels moviments socials.
Repassem algun dels seus articles de l'època
com, per exemple, quan un representant de
l'ajuntament de Barcelona declara haver eliminat
la mendicitat als carrers escriu: "Els pobres
suprimits! Bé, però no sereu capaços de creure
que, l'endemà de publicat el ban, la misèria
està suprimida, la pobresa a desaparegut".
"Catalunya tota sembla una Universitat en
esperit si una vera i pròpia universitat espiritual
del poble, sentida del poble, volguda pel poble,
a la qual manqui de tot (parets, professors,
programes i llibres) menys deixebles, eterns
deixebles en potència".
El 1914 s'instal·la a Itàlia. El mes d'octubre,
al teatre Dante Alighieri de Ravenna, per
tal de commemorar el cinquè aniversari de
l'afusellament a Barcelona de lliurepensador de
l'Escola Moderna projecta fer una conferència
amb el títol de "L'ànima di Ferrer" que va
suspendre el prefecte d'aquella ciutat adriàtica
tot i l'enèrgica protesta del dirigent socialista
Filippo Turati.
També cal destacar que durant la seva estada
a Bolonya, pels volts de 1923 a 1925, va estar
implicat i detingut en un complot contra el rei
Alfonso XIII en una visita a Roma. Ell, en aquell
moment, pertanyia a la societat secreta italiana
"Klastos Klub", que se'ls va acusar d'intentar
atemptar contra el rei. Diego va ser detingut i
expulsat d'Itàlia.

En una de les seves estades a Barcelona contacta
amb Papasseit i Josep Maria de Sucre a través
de Plàcid Vidal i publicarà a l'Enemic del poble,
on escriu un article molt extens en el número
1 i 2 de la revista del març/abril de 1917 "De la
interpretación biológica del genio".
Pel que ens comenta Lourdes Malgrat, Diego Ruiz
també té una novel·la que porta per títol "Vos"
que probablement explica Plàcid Vidal en el seu
"Els singulars anecdòtics" dedicat a Diego, que
no hem consultat en aquesta ocasió.

D I CC I O NAR I MI LI TANT
Manel Aisa Pàmpols
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Nosotros no olvidamos (2020) ACATS
Fa uns mesos vam entrevistar els companys i companyes d’ACATS a la nostra Revista. Aquest és un dels
documentals, que neix com a denúncia a la impunitat, la passitivitat i l’oblit al què s’ha sotmès el cas del
Pedro Álvarez, el jove que va ser assassinat per un policia el 1992. També, vol ser un homenatge al lema
repetit mil i una vegades a totes les mobilitzacions que s’han fet durant aquests 27 anys de lluita: Pedro,
hermano, nosotros no olvidamos.

Literatura

Sudoku-online.org - difícil

Anarquisme i lliurepensament a Menorca 1898-1923 , (2020) Catalina Martorell
Aquest treball rigorós i de fàcil lectura ens transporta als orígens de l’anarquisme i del lliurepensament
a la Menorca del primer quart del segle XX, on Martorell ens parlarà dels orígens del moviment obrer
menorquí, de la seva relació amb l’anarquisme, dels projectes racionalistes... Un llibre recomanable
per a tota aquella persona que tingui interès en la reconstrucció de la nostra història que gràcies a
na Cati Martorell i tota la gent de Les Oblidades, que porten anys treballant des de les illes per tal de
recuperar-la i que no caigui en l’oblit.
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"Der Streik" (la vaga), de Robert Koehler, Oli sobre tela (1886)
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“La vaga” (Der Streik en alemany) captura el moment en què un grup d’obrers surt de la fàbrica i
es dirigeix cap a l’oficina del patró, situada en primer pla a l’esquerra. També trobem la presència
d’infants i dones, com la mare de la cantonada que contempla l’escena, o la dona que sembla
intentar raonar amb qui podria ser el seu marit. Els primers en arribar ja es troben discutint amb
el propietari de la fàbrica que, tot elegant, es mostra impassible i dempeus a dalt de les escales. Al
fons, un paisatge gris, emboirat, en el qual es perceben les xemeneies de les fàbriques. La paleta de
colors i el joc de llums ajuden a recrear l’ambient de ciutat industrial de finals del segle XX.
L’obra denuncia la precarietat de les condicions de vida i treball del proletariat i reflexa la lluita dels
obrers per millorar-les a través de la vaga i la protesta.
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Partint d'alguns
3 6nombres
2
ja disposats en algunes de
les caselles,
completar
5 cal 7
9
les caselles buides amb
números4del 1 8
al 9 sense
1
que es repeteixin per fila,
columna9
o regió.
2 4

4

7

7

4
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Solució al problema anterior:
...Tg6! 2. Ag2 (única per evitar el mat a
g1, Txg6 també és inviable ja que perd la
dama i la partida), 2... Dxh3+ (i el mat és ja
inevitable), 3. Axh3 (única), Tg1#

6

sudoku #3003

6

Durant el Tata Steel de 2014, va
tenir lloc un dels enfrontaments
més esperats: l’italià Fabiano
Caruana (blanques) contra
l’alemany Arkadij Naidistch
(negres). Després de 37
moviments s’arriba a la posició
del diagrama. Semblava que
l’alemany acabava de regalar un
alfil amb 37. Txb7, però resultà
un regal enverinat, doncs
Naidisth trobà una combinació
de la que Caruana no podrà
escapar.

per @jocsdeparaules

1

7

5

Preparació dels enrotllats
1. Poseu les plaques de pasta de full sobre una superfície de fusta o marbre enfarinada i les esteneu una mica
amb un rodet de pastar enfarinat.
2. Cobriu les plaques de pasta de full amb el sofregit de manera que quedi una capa d'un centímetre de gruix.
3. Enrotlleu sobre si mateixa cada placa, amb el sofregit dins, com si féssiu un braç de gitano, i talleu a trossos
de 3 cm de llarg.
4. Poseu els enrotllats en una plata al forn una mitja hora a 180º, fins que s'inflin una mica.
5. Emplateu els enrotllats, coberts amb la salsa de pesto restant i el grapadet d'ametlles, i acompanyats una
guarnició de verduretes sofregides.

9
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100 g de festucs
1 manat d'alfàbrega (50 g)
2 grans d'all
olis d'oliva i gira-sol
sal i pebre

Preparació del sofregit per farcir els enrotllats
1. Sofregiu les cebes tallades en vuit trossos, a mitja cocció, afegiu la sal i remeneu.
2. Afegiu els carbassons tallats a dauets i el pebre, i deixeu coure tot fins que el carbassó quedi tou.
3. Afegiu les ametlles (reserveu un grapadet) i un got de pesto de festucs (250 cl), i remeneu.
4. Deixeu refredar el farcit perquè, si el possessiu calent als enrotllats, la pasta de full es desfaria.

5

4

Per al pesto de festucs

Poseu tots els ingredients en una batedora de vas (túrmix), afegiu els olis d'oliva i gira-sol a parts iguals fins a
cobrir-los i barregeu-los amb la batedora fins que lliguin i la salsa quedi ben homogènia.

3
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5 cebes
5 carbassons
300 g d'ametlles laminades i torrades
(tipus Sara)
2 plaques de pasta de full de 30x40 cm

Preparació de la salsa pesto

1

8

Per als enrotllats

Elaboració

4

3

2

2

(per a 4 persones)

7

5

5

Ingredients

ENROTLL ATS DE PASTA DE FULL
AMB CEBA, CARBASSÓ I AMETLL A
LL AMINADA AL PESTO DE FESTUCS

8
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Sudoku-online.org - difícil

(Restaurant vegetarià de Terrassa)
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Les Receptes
Damunt un cel de fil

2

8
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Cataluny

al tinter

“La mort de Marielle Franco
és una mort col·lectiva”
Natasha Neri, activista pels drets humans al Brasil

Natasha Neri va néixer
en un barri acomodat
de Rio de Janeiro.
Segons explica, va viure
“en una bombolla”
fins que va conèixer
la situació de les
perifèries de la seva
ciutat i va treballar
com a periodista,
quan es va adonar que
l’objectivitat no existia.
Estudiar un màster
en antropologia per
entendre des d’una
altra perspectiva les
realitats que narrava
i la realització del
documental Letal –en
el qual denuncia la
violència exercida per
les Unitats de Policia
Pacificadora (UPP) a
les faveles carioques–,
la van acabar de
convertir en una
activista pels drets de
les víctimes de violència
d’estat. Actualment
treballa amb Amnistia
Internacional i la seva
tasca i el seu discurs se
centren a acompanyar
les mares dels més
de 16.000 joves de
favela assassinats per
la policia des de l’any
2002; mares que no han
trobat justícia a través
de les institucions però
que han creat un procés
col·lectiu que alhora les
ajuda a sanar.
En el 98% dels casos de
joves assassinats per la
policia a les faveles no
hi ha un procés judicial.
On continua la cerca
de justícia de les seves
mares?
Des de la perspectiva
de la memòria, tenint
presència als carrers
i als mitjans de
comunicació, és una
manera de recordar, és
una manera d’accedir
a la justícia, però a una
altra mena de justícia.

Aconseguir que es
condemni els policies
és molt difícil. Del 2%
dels casos que van als
jutjats, molt pocs surten
amb condemna. Com
que les institucions de
justícia no fan la seva
feina, qui fa el control
extern? Són les mares,
són els moviments
socials de favela, són
els moviments negres;
ells són els que tenen
un rol central per
intentar que l’Estat no
pugui continuar amb
aquest procés social
de genocidi sense
investigació dels casos.
Si les mares no hi són,
hi ha molta menys
pressió, i això és una
dada acadèmica.
En el documental
Letal apareix Marielle
Franco. Quin missatge
creus que ha deixat a la
lluita de les mares?
La Marielle no surt en
més escenes de la nostra
pel·lícula perquè estava
sempre al nostre costat.
Va ser una gran militant
de la lluita de les dones
negres i donava tot el
seu suport a la lluita de
les mares, als tribunals,
als carrers. La seva mort
està relacionada amb el
pitjor de les milícies que
dominen Rio de Janeiro.
Tenim una investigació
d’enguany que ha
demostrat que el 33%
de Rio està dominat per
les milícies. I al matar
Marielle van matar la
lluita pels drets LGTBI,
la lluita de la favela, la
lluita de les víctimes de
l’Estat; van matar una
dona negra en política,
van matar una dona
que podria haver arribat
a ser alcaldessa, van
matar un somni. La mort
de Marielle és una mort
col·lectiva.

I també va ser un cop
dur per a les mares.
Ana Paula Oliveira, la
mare del Jonathan
–jove assassinat per
les UPP–, després
de la mort de Franco
va sortir a les grans
protestes que va
haver-hi a tot el país
i va dir: “Marielle ha
sigut com una mare
per a les mares de les
víctimes d’estat i ara
s’ha tornat una filla”,
i va assegurar que ara
elles lluitarien per la
memòria dels seus fills
i la de Marielle Franco.
La policia que
assassina joves de
la favela es fa dir
Unitat de Policia
Pacificadora. Què
creus que és la pau
per l’Estat brasiler?

No hi ha pau amb
armes. No hi ha pau
amb por. Van preguntar
a les habitants de
favela si volien les UPP?
No. Els van preguntar
què és per elles la
pau? Sens dubte, no
és tenir la policia a
la favela, perquè la
seva presència allà ha
empitjorat el nivell de
violència. Posar més
fusells per aconseguir
la pau no té cap sentit.
La guerra contra les
drogues col·loca la
policia contra els joves
negres que treballen
en el tràfic. I aquest
model també fomenta
la corrupció policial.
Així fan diners, maten
per guanyar diners, els
cossos negres són una
moneda per l’Estat. Pau
significa més armes,
més conflicte.

La majoria de persones
assassinades per la
policia són negres.
Hi ha vincle amb el
moviment Black Lives
Matter dels Estats
Units?
El 79,2% dels homicidis
perpetrats per l’Estat
són de persones negres.
Vam tenir quatre
milions de negres
esclaves al Brasil, el país
que més esclavatge va
tenir del món. Avui, la
seguretat pública està
basada en un model
de repressió contra la
població negra i això
ha de canviar. Si no
ho canviem, seguirem
amb aquest genocidi.
Per exemple, el dia
abans del Dia de la
Consciència Negra
–20 de novembre–,
en memòria del líder

Zumbi dos Palmares,
van matar un home
negre a dins d’un
supermercat Carrefour,
però no va passar com
amb George Floyd,
que tothom va sortir
al carrer. El racisme és
molt fort, tenim una
anestèsia col·lectiva.
Després del Black
Lives Matter, els dos
moviments s’han
connectat i ja tenim
en marxa la campanya
#VidasNegrasImportam,
però, com deia Angela
Davis, “el racisme
no només s’ha de
reconèixer, s’ha de ser
antiracista”.
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