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#TalMesComAquest

editorial
Ingovernables
Ampliacions d’aeroports, noves lleis per exprimir encara més els
Raiders, declaracions vergonyoses dels polítics de torn, retorn a
l’edat mitjana en alguns territoris del món…

del 1919, el 5 de setembre, queia abatut per dos
trets a Barcelona l’excomissari de policia Bravo
Portillo. Aquest havia estat un dels puntals de
la lluita contra l’anarcosindicalisme després de
la vaga de la Canadenca, organitzant atemptats
contra sindicalistes, bombes als locals sindicals,
provocació als mítings… També havia estat
relacionat amb l’extorsió, l’estraperlo i l’espionatge.
Fou abatut per un grup d’anarcosindicalistes
en represàlia per l’assassinat de Pau Sabater,
president del Sindicat de Tintorers del Ram Tèxtil de
Barcelona de la CNT. Quan es va saber la notícia de
la mort de Portillo, hi va haver festa grossa als barris
obrers de Barcelona. Malauradament, la banda de
pistolers organitzada per Bravo Portillo continuà les
seves accions sota la direcció del baró Köening.

La cosa és bastant clara: la classe política i els seus mercenaris
-mitjans de comunicació, policia i jutges- no són més que una trama
necessària per a continuar mantenint un sistema injust . I no només
injust , també suicida. És la trama que continua movent els fils
d’un teatre de llibertat i democràcia, però com tots els teatres, és
una ficció. És la trama necessària per a que els grans capitalistes
continuin movent-se a l’ombra, ampliant aeroports, precaritzant la
vida, multiplicant beneficis…
Però s’apropa el moment de què la gran massa de la població s’adoni
que li estan prenent el pèl. És el moment de què aquesta població
s’enfurismi i prengui consciència de si mateixa i del que li pertany.
Aquest govern “d’esquerres” ha de caure, però no per a que vingui
un altre amb interessos similars. Ha de caure aquest govern i els
següents, a base de conflicte social, de mobilització i, sobretot ,
d’autoorganització. No els necessitem. És més, necessitem que
marxin per a poder sobreviure. I si creiem una mica en la decència,
la justícia i l’autèntica llibertat , no la dels mercats, no podem
acceptar cap govern que no surti de nosaltres mateixos. Hem
d’anar a la vertadera arrel dels problemes i, d’ara en endavant , ser
ingovernables.
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Sobre l'"Icetazo"
i el conﬂicte al voltant
de l'abús de temporalitat
a les administracions
públiques
A finals del mes de maig del 2019, i a petició
de la Coordinació de la revista Catalunya,
des de la Secció Sindical de la CGT a la
Diputació de Barcelona vam redactar una
nota tot explicant el conflicte que havíem
tingut aleshores a la nostra administració
arran de la publicació de les bases de les
ofertes públiques d'ocupació corresponents
als anys 2016 i 2017, el qual va tenir com a

resultat la paralització de l'execució de les
mateixes. Més de dos anys després, aquest
conflicte, el qual no té a veure –en realitat–
amb una situació específica a la Diputació,
sinó que s'emmarca dins del conflicte general
que afecta al conjunt de les administracions
públiques a l'Estat espanyol al voltant de la
solució que s'ha de donar a la problemàtica
del personal interí en abús de temporalitat,
continua sense resoldre's. Podem dir, però,
que molt probablement aquest ha entrat
ara ja en una fase decisiva, que es verificarà
durant els propers mesos, d'aquí a l'octubre

(aquestes línies s'escriuen a principis
d'agost), i que haurem de veure si resulta o
no definitiva.
El conflicte té a veure amb l'ús i abús
durant les darreres dècades de la figura de
l'interinatge dins del sector públic, tant
entre el personal laboral, com funcionari,
com estatutari, per a cobrir vacants de
caràcter permanent i estructural. Una
pràctica de contractació fraudulenta,
però massiva i generalitzada en tots els
sectors de l'administració (amb excepció
de l'Administració General de l'Estat, i tret
d'alguns organismes de la mateixa), que ha
estat sortejant durant molt de temps la seva
pròpia legalitat (l'obligació establerta al Text
refós de l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic de
proveir reglamentàriament les places al cap
de 3 anys de la seva aprovació en oferta
pública), i que es va veure enormement
agreujada per la congelació de les ofertes
públiques i la imposició del mecanisme
draconià de les taxes de reposició en època
>>
el Ministre Montoro.

“l'administració
pública a l'Estat
espanyol és el
sector econòmic
amb major
afectació de
l'ocupació
temporal”
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La conseqüència de tot plegat es pot
comprovar amb estadístiques a la mà.
L'administració pública a l'Estat espanyol
és el sector econòmic amb major afectació
de l'ocupació temporal, àdhuc amb una
proporció superior a la del sector privat.
Aquesta
afecta
especialment
alguns
nivells de l'administració, com la local
i l'autonòmica, i es concentra de forma
desmesurada en alguns dels subsectors clau
dins la prestació de serveis públics, com la
sanitat i l'ensenyament, però no només en
aquests.

Aquest conflicte ha generat una important
dinàmica de litigiositat (amb un paper
destacat, i no sempre positiu, d'alguns grans
despatxos d'advocats), gran part de la qual
ha acabat involucrant al Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE), mitjançant
diverses "qüestions prejudicials" trameses
al llarg del temps a aquesta instància
judicial per part dels tribunals espanyols.
Això ha estat així davant l'evidència de la no
transposició a l'ordenament jurídic espanyol
de la Directiva 1999/70/CE sobre el treball
de durada determinada o, més ben dit, de
la transposició només parcial de la mateixa
a les activitats del sector privat. Aquest fet
deixava oberta la via per a reclamar, en base
a la Clàusula 5 de l'esmentada Directiva,
i davant la inexistència en l'ordenament
jurídic espanyol d'una sanció efectiva i
dissuasòria a l'abús de temporalitat comès
per les administracions, que es declarés el
caràcter fix de la relació laboral com a sanció
adequada a aquest abús, tal com es fa en la
jurisdicció social al sector privat.
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Si bé la jurisprudència que ha anat generant
el TJUE des d'aleshores en relació amb
aquesta qüestió no es decanta de forma
clara i automàtica per aquesta conversió a
la fixesa de les relacions laborals en abús
de temporalitat, sí que resulta evident que
les diverses Sentències i Autos que ha anat
dictant els dos darrers anys apunten cada
cop més en aquesta direcció, en constatar
l'existència de l'abús i l'absència de cap
mecanisme real i efectiu que es pugui
considerar com a sanció dissuasòria a la
comissió d'aquest. En qualsevol cas, i si bé a
hores d'ara el TJUE no ha acabat d'indicar de
forma clara quina és la solució adequada a
la problemàtica, sí que ha palesat en la seva
jurisprudència quina no és la solució, en
establir que la inclusió de places ocupades
per personal abusat en convocatòries d'oferta
pública de torn lliure i de resolució incerta no
pot considerar-se en cap cas com una sanció
adequada a l'abús. Entre la jurisprudència
europea recent que afecta aquest assumpte
cal destacar la Sentència C103/18 i 429/18
del 19 de març del 2020, a més de l'Auto del
30 de setembre del 2020 contra la Cambra
Municipal de Gondomar (Portugal), assumpte
C-135/20, la Sentència d'11 de febrer del
2021, contra Topikis Aftodioikisis (OTA)
"Dimos Agiou Nikolaou", assumpte C-760/18,
l'Auto de l'assumpte C-103/19, de 2 de juny, i
la Sentència C-726/19, de 3 de juny del 2021.
A partir d'aquí s'han produït nombroses
sentències de fixesa a la jurisdicció social
en el cas de personal interí laboral de
les administracions i també de societats
empresarials públiques sotmeses al TREBEP.
Algunes de les darreres s'han donat a nivell de
Tribunals Superiors de Justícia, en concret,
a Galícia i a Madrid. La Sentència C-726/19
del TJUE, del 3 de juny, va obligar la Sala
Social del Tribunal Suprem, fet poc habitual,
a revisar la doctrina que fins aquell moment
venia aplicant i, si bé es tornava a decantar
per una figura que semblava que l'evolució
de la controvèrsia ja havia descartat (la de
l'"indefinit no fix", que en realitat és una
figura també temporal), circumscrivia de
forma clara per primera vegada l'abús a
les relacions laborals superiors a 3 anys.
La jurisdicció contenciosa-administrativa,
en canvi, s'està mostrant més refractària, a
hores d'ara, a sotmetre's a la jurisprudència
comunitària decantant-se per la fixesa.
Tanmateix, s'han dictat diverses sentències
de fixesa en primera instància en jutjats
contenciosos administratius, la primera
de les quals el 8 de juny del 2020 en un cas
portat per la Secció Sindical de la CGT a
l'Ajuntament d'Alacant (si bé a hores d'ara
desestimada pel TSJCV, i pendent de veure
com s'acaba resolent en instància superior).

El conflicte, però, no es redueix només al
seu tortuós recorregut jurídic, el qual encara
no ha finalitzat, i que es troba condicionat
en gran mesura pel conservadorisme
d'una judicatura que es resisteix a deixar
d'assimilar l'abús de temporalitat amb
qualsevol altra situació d'accés "normal" a
la funció pública, a la qual li són d'aplicació
els principis constitucionals d'igualtat,
mèrit i capacitat (obviant, així, que el
personal abusat ja va accedir en el seu dia,
i ho va fer mitjançant processos selectius
als quals forçosament li eren d'aplicació
d'aquests principis). Es troba condicionat
també, per una àmplia resistència a
admetre el principi de primacia del dret de
la UE, contemplat en el propi ordenament
jurídic espanyol. Això ens du a un xoc de
legitimitats jurisdiccionals bastant ridícul,
i a la llarga insostenible, alhora que el
TJUE va estrenyent cada cop més el cercle,
prejudicial rere prejudicial, amb els seus
Autos i Sentències.
Però, com dèiem, el conflicte no es limita
al seu vessant judicial, i ha generat una
dinàmica de mobilitzacions inèdita, molt
voluntarista i impregnada en molts casos
per una forta actitud antisindical, en què
ha pres protagonisme una xarxa multiforme
i diversa de plataformes i col·lectius
d'interins i interines. Al si de la mateixa el
propi personal afectat ha pres la iniciativa
en la denúncia del frau comès i en la defensa
dels seus llocs de treball, en una experiència
d'autoorganització gens habitual al sector
de l'administració pública. Si bé la dinàmica
generada al si d'aquesta xarxa és complexa
i en alguns casos ha derivat en discursos
i pràctiques amb les quals algunes de
nosaltres ens hem sentit poc identificades,
resulta evident també que aquest "moviment
interí" està palesant i, d'alguna manera,
encarnant, el més gran conflicte que s'ha
donat en el sector públic des de l'època de
les retallades salvatges de l'anterior crisi
econòmica. No hi ha dubte tampoc que és
el principal element que està posant en
qüestió, ara mateix, la posició hegemònica
dels sindicats del poder (CCOO, UGT, i
CSIF) dins l'administració. Cal reconèixer, a
més, que gran part de les seves mancances
tenen a veure amb el fet que el sindicalisme
combatiu no hem sabut donar una resposta
adequada a la problemàtica, inquietuds i
reivindicacions del col·lectiu, un fet sobre el
qual convindria fer una profunda autocrítica,
i de forma urgent. Si dins del moviment hi
ha hagut marge perquè intentessin treure'n
rèdit tota mena d'oportunistes de tots els
colors, això ha estat així, és, en gran mesura,
per culpa nostra.

“aquest "moviment interí" està
encarnant el més gran conflicte
que s'ha donat en el sector públic
des de l'època de les retallades
salvatges”

La problemàtica de l'abús de temporalitat
afecta centenars de milers de persones a totes
les administracions de l'Estat. L'estimació
que es fa des de les plataformes i col·lectius
d'interines és d'unes 800.000 persones, i
la que fa el Govern espanyol (òbviament,
interessat a rebaixar al màxim la magnitud
del problema) és d'unes 300.000. Recentment
el Govern de l'Estat ha pres la iniciativa per
a "resoldre" a la seva manera el conflicte per
via legislativa, com a part dels compromisos
adquirits amb la Comissió Europea en el marc
del "Pla de Recuperació i Resiliència", aprovat
per a poder-se beneficiar dels anomenats
fons "NextGenerationEU". Aquesta comesa li
ha correspost a l'efímer Ministre de Política
Territorial i Funció Pública, durant 3 escassos
mesos, l'inefable Miquel Iceta. L'operació
preveia l'aprovació d'un "Acuerdazo" i un
"Decretazo" exprés en ple període estival, que
pogués ser convalidat en seu parlamentària
al mes de juliol, per a minimitzar l'oposició
social al carrer per part del col·lectiu afectat, i
que permetés dir-li a la CE que s'havia legislat
per a reduir la desmesurada temporalitat
al sector públic espanyol. I així, el dia 5 de
juliol el Ministeri subscrivia amb CCOO-UGTCSIF a la Mesa General de Negociació de les
Administracions Públiques l'anomenat "Acord
sobre el Pla de xoc per a reduir la temporalitat
a les administracions públiques", el contingut
del qual va ser aprovat en forma de Reial
Decret-llei al Consell de Ministres el dia 6, i
publicat l'endemà, 7 de juliol, al BOE. La nostra
valoració sobre el mateix la vam expressar en
un comunicat d'urgència difós el mateix dia 7,
en el qual dèiem:
"L'Acord subscrit amb el Ministeri pels
sindicats majoritaris (...), i el RDL subsegüent
suposa, a parer nostre:
• Una reedició d'anteriors "Acuerdazos" signats
en època d'en Montoro, que aboca als interins
en frau de llei a fer processos de concursoposició de torn lliure i resolució incerta si
volen estabilitzar la seva relació laboral.
• Una restricció màxima de les indemnitzacions
(...) per cessament, de les quals es deixa fora
als interins en abús que no entrin en el nou
"procés d'estabilització", tot establint, a
més, una quantia mínima per a les mateixes
(20 dies per any treballat), que en cap cas es
pot concebre com una sanció proporcionada
a l'abús.
• La modificació de l'article 10 [i de l'article
11] del TREBEP inclosa en el RDL es traduirà
forçosament en major precarietat i rotació
laboral en el sector en el futur, i constitueix
una porta oberta a la privatització de serveis.
• No dona compliment en cap cas a la
jurisprudència europea en relació a l'abús de
temporalitat i a la seva sanció i és, més aviat,
una burla de la mateixa."
L'"Icetazo" va ser convalidat finalment, pels
pèls, en votació parlamentària el dia 21 de
juliol, en una sessió plenària esperpèntica.
Per un sol vot, després de repetir la votació,
que inicialment va donar com a resultat un
empat, i amb el Govern del PSOE havent de
pactar amb el seu soci de coalició, UP, i el
seu principal aliat parlamentari, ERC, la
tramitació posterior com a projecte de llei per
a presentació d'esmenes. Aquesta tramitació
es realitzarà per procediment d'urgència i és
voluntat del Govern que estigui enllestida
al mes d'octubre, la qual cosa ens marca de
forma immediata el "tempo" per al conflicte.
El que resulta evident és que ara mateix
tenim un RDL aprovat i publicat al BOE que

no compleix en absolut amb la jurisprudència
europea, no satisfà les reivindicacions del
col·lectiu, i que haurà de ser modificat molt
substancialment en el tràmit d'esmenes si
és que el resultat final ha d'aproximar-se
mínimament a una solució justa i digna a la
problemàtica que ens ocupa. Si no és així, la
litigiositat continuarà, i el conflicte també.
A hores d'ara, les possibles modificacions
que s'han fet públiques (i que s'han difós
àmpliament als mitjans, en una operació de
propaganda a gran escala) són clarament
insuficients i cal considerar-les com a poc
més que un maquillatge per a justificar-ne la
convalidació.
Aquestes modificacions, pel que sabem,
pretenen aprofitar la previsió continguda en
l'art. 61.6 del TREBEP (accés via concurs de
mèrits). Aquesta és una via possible, però
que es troba lluny de l'aplicació directa de
la jurisprudència europea que es contempla
amb la "Proposició de llei d'estabilització
de les treballadores i els treballadors del
sector públic català" presentada per la CUP
i ERC al Parlament de Catalunya, i que es
troba actualment en tràmit. Una opció, la
d'aquesta proposició de llei catalana, que
seria clarament preferible, i que marca el camí
el qual per a nosaltres hauria de ser la solució.
En tot cas, la de l'art. 61.6 del TREBEP és una
via possible, però no suposarà pas una solució
al problema si no preveu que hi puguin entrar
totes les casuístiques d'interines i temporals
en abús, en els termes definits pel TJUE. D'altra
banda, resulta evident que cal augmentar les
indemnitzacions previstes per cessament, tant
pels interins actualment en abús, com pels
de nou ingrés. No es pot admetre que gent
que ha patit un frau de llei es pugui acabar
anant al carrer amb 20 dies per any treballat
(i prenent com a referència només l'últim
nomenament, obviant tots els anteriors a la
darrera vacant ocupada). Les indemnitzacions
contemplades haurien de ser, com a mínim, les
equivalents a un acomiadament improcedent
a la jurisdicció social, i han de contemplar
tot l'historial de nomenaments successius de
la persona abusada. També caldria introduir
pròpiament una sanció econòmica a l'abús,
més enllà de la indemnització al cessament,
un aspecte totalment obviat en el RDL aprovat,
malgrat totes les Sentències i Autos del TJUE
que evidencien la necessitat (i l'obligatorietat)
d'introduir en l'ordenament jurídic espanyol
una sanció adequada i dissuasòria a l'abús.
Per últim, i per no allargar més aquest escrit,
el text definitiu de la llei que s'aprovi a
l'octubre, si vol resoldre el conflicte, haurà
de modificar substancialment la regulació
continguda en el RDL relativa a la modificació
dels articles 10 i 11 del TREBEP en allò que
afecta els interins i interines de nou ingrés, i
a la sanció a l'abús en el futur. La regulació
aprovada és una autèntica barbaritat, que
no fa altra cosa que castigar als treballadors
i treballadores que pateixin l'abús, tot
trencant la seva vinculació laboral, amb una
indemnització ridícula i insuficient, i no farà
res més que augmentar exponencialment la
precarietat i la rotació laboral en tot el sector
de l'administració pública. Suposarà també,
i això no ens cansarem de dir-ho, una evident
porta oberta a la privatització dels serveis
públics, fet pel qual ens hi hem d'oposar
frontalment.
Josep Garcia Vázquez
Afiliat al Sindicat d'Administració Pública de
Barcelona i membre de l'SP de la Secció Sindical
de la CGT a la Diputació de Barcelona

EL FIL

Laura de Andrés Creus
@deandrescreus
30 d’ag. 21

#TalDiaComAvui El 30 d’agost
de 1957, en José Molina té 8
anys. Juga amb un amic prop
del Mental de Sant Andreu. Són
les 10:45 h quan senten els trets.
OBRO FILDors de la mà i dit índex
que apunta cap avall

El cos d’un home cau daltabaix
d’un mur. No ho poden saber,
però és en Josep Lluís Facerías,
en Face, un dels maquis més
buscats per la policia franquista.
Els dos nens s’hi acosten. Està
ferit de mort, té la camisa
completament ensangonada. La
seva mà busca a la butxaca de la
gavardina. Algú els crida perquè
surtin d’allà immediatament.

Diuen que duu una bomba de mà.
Molts guerrillers antifranquistes,
coneixedors del que els espera
si els atrapen, decideixen morir
matant.
Feia poc, Facerías havia reprès
el camí de tornada des d’Itàlia.
En bicicleta! L’acompanyen Luis
Agustín Vicente, el Metralla, i
Gogliardo Fiaschi. El 15 d’agost
se separen i queden a retrobarse el dia 30 al migdia, als afores
del Mental. Planegen atracar un
banc.
Però el Metralla cau i la policia
aconsegueix detenir Gogliardo hores
abans de la cita prevista en el refugi
que ell i en Face tenen a Collserola
(i que no s'ha trobat fins fa poc,
@RuesRu Marxa del Maquis del
Barcelonès).

En el registre policial troben
documentació falsa, una Walter
F38, una petaca, dos rellotges,
515 pessetes i 1.000 francs
francesos. Ah, i un petit mirall
de campanya! A més de saber
fer bé la seva feina, en Face era
ben plantat i presumit. Li deien
Petroni per la seva elegància
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En memòria de Pere Giner,
pal de paller de CGT Sallent
Parlar del Pere Giner, és
sens dubte parlar de la
persona que va dedicar-hi
la seva vida sindical per
forjar el que va ser i avui
ha arribat a ser la CGT
Sallent, i persona clau en
el sindicalisme miner del
Bages.
El Pere Giner, és una
biografia intensament
lligada a la CGT Sallent,
fundada el 1975, llavors
CNT, i navegar per la
memòria a Sallent de
les mobilitzacions per la
mort d'Agustín Rueda,
o l'homenatge el 1978
al maqui Ramon Vila
Capdevila, amb una placa
on teòricament va ser
enterrat i requerit per la
guàrdia Civil en ser qui
havia fet la petició de
l'acte el Pere, exigintli de suspendre l'acte
que congregava ja 1.000
persones, envoltada de
policies i grisos, i que
tenia com a convidada la
Federica Montseny, fentse igualment, limitat a 10
minuts.
Els seus inicis al sindicat,
que hi tenien una base de
la mà de Pedro, home forjat
a les Joventuts Llibertàries,
i que en divuit anys se'n
va anar a la guerra a la
Columna Terra i Llibertat, el
pare del Pere, que junt amb
el Lluís Lladó i el pare de
la Maribel Sabaté i àvia de
l'Anna Gabriel (actualment
a l'exili a Suïssa), l'Artemi
Sabaté, varen poder llogar

el pis del C/Clos núm. 5
de Sallent, antic local
històric on tantes hores
el Pere va passar. Vivint
en primera persona la
disputa entre els de CNT
que es van quedar el local
i la posterior recuperació
des de la CGT després de
l'escissió, agafant les rendes
del sindicat a l'antic local
amb altres afiliats/des, fent
sindicalisme i atenent a
centenars de treballadors/
es del Bages de la minera
i altres sectors, durant
dècades al servei de la
classe treballadora.
I que millor que descriure el
Pere Giner amb les persones
que el van conèixer de

col·lapse que arribava ja a
la carretera en negar-se que
li regiressin el seu vehicle,
i si hi havia un accident
els faria responsables,
aconseguint retirar decisió
a la direcció de registrar
vehicles treballadors a
la feina per presumptes
acusacions de robatoris de
material, per entendre la
seva determinació sindical
i suport entre els miners.
O quan en defensa dels
miners de la mina tancats
de Vilafruns per evitar-ne
el tancament, l'empresa el
va destinar on anaven "els
castigats", traslladant-lo
a la fàbrica d'elaboració
material i traient-lo dels
pous de la mina.

CGT. Fer esment del record
de la figura del Pere Giner
des de la mesa del darrer
Congrés de CGT Catalunya,
per entendre l'estima
personal i sindical de la seva
persona i els consensos que
generava al conjunt de la
CGT de Catalunya.
De fet, recordar que els
acords vigents de Congrés
de CNT Catalunya fets a
Sallent, vigents i assumits
com a CGT Catalunya,
en defensa del dret a
l'autodeterminació dels
pobles i la defensa del
català, i com la llengua
catalana sigui la de la
revista històrica del 1937 del
sindicat, el Catalunya, una

“ “un pal de paller que sap no

presentar-se com a pal de paller i que
et fa sentir, sempre, com un igual ”
forma propera. El Máximo
de la Corte , Sec. Gral de
CGT Sallent recorda com
era la veu cantant a la mina
d'Iberpotash en l'època en
què era empresa pública,
el Pere, i el seu poder
de convicció, davant del
director i de qui fes falta,
recordant l'anècdota "quan
direcció d'Iberpotash
volia registrar els cotxes
de miners, es va plantar,
amenaçant a la direcció del

La Maribel Sabaté, afiliada
a CGT Sallent, jubilada,
recorda com cada 1r
de maig, el Pere oferia
el vehicle per anar a la
manifestació del dia de
la classe treballadora,
baixant-hi amb diversos
treballadors a la
manifestació a Barcelona.
I així com als congressos
de Catalunya i confederals
i conferències sindicals de

EL SEMÀFOR
INSURRECTE

de les seves aportacions
en consensos aprovats i
vigents, on ell també hi va
contribuir.
El Secretari General de
CGT Catalunya, Ermengol
Gassiot, explica que "vaig
arribar massa tard a
conèixer-lo. Malgrat això,
és una persona que deixa
una forta empremta. D'ell
em quedo amb la visió
d'un company de debò,

d'un pal de paller que sap
no presentar-se com a pal
de paller i que et fa sentir,
sempre, com un igual. I això,
per desgràcia, no sempre
passa". L'Antonio Peralta,
exsecretari General de CGT
Químiques Estatal (FESIQ)
recorda "Pere Giner era una
gran persona que sempre
estava disposat a ajudar als
altres. I compromès amb
l'anarcosindicalisme i en la
consecució d'una societat
justa i igualitària". L'Emili
Cortavitarte de la Fundació
Salvador Seguí el recorda
"sens dubte un exemple
d'honestedat i compromís".
És un company amb tot
el que vol dir, que està en
les militàncies reals, i ens
va ajudar a arrencar la
CGT Berga, militància que
fuig del personalisme que
avorreix, de defensar els
drets dels treballadors des
de la CGT, proper i pràctic.
En Manuel Pastor de CGT
Sallent en diu que "era
el millor company del
món, el més compromès,
inesgotable i amb gran
capacitat de treball". Marc
Vinyals de CGT Sallent,
recorda que "vivia sota el
sindicat, i ja ens va deixar
el local per fer el primer
homenatge a Agustín
Rueda. Me l'estimava
molt i lamento molt la
seva pèrdua". Manolo
Pina, delegat de CGT
ICL, recentment jubilat,
recorda "sempre va ser
un lluitador dels drets de

Juan Sánchez-Calero Guilarte
En Joanet és el president
d’Endesa i de la Fundació
Endesa,
a
banda
de
catedràtic de dret mercantil,
un dels majors experts
reconeguts en aquest àmbit.
Ha realitzat diferents estudis
sobre dret de l’energia.
Sembla que els ha fet molt
bé, doncs està aconseguint
robar a tota la població sense despentinarse. I amb el beneplàcit del govern de torn. Un
artista del saqueig, al qual li haurem de passar
la factura tard o d’hora...

les treballadores i els
treballadors, i un exemple
a seguir dins d'aquest
sindicat".
La Clara Escudé, de
CGT Sallent "li agraeixo
la importància de
l'organització sindical i de
lluita social a CGT Sallent,
al nostre poble, un llegat
que el Pere ens ha deixat
i que és tan essencial
per la lluita de la classe
treballadora". Enric Esparz,
amic del Pere, "per mi era
un referent: constància,
força i voluntat era el més
i millor d'ell. Potser era
una de les millors persones
que he conegut en la meva
vida".
En la part humana en
Máximo de la Corte en
recorda com d'en Pere
"aprenies a compartir, i no
sé si és anarcosindicalisme,
però amb ell entenies que
no cal que siguin propietat
d'algú les idees per tindre
valor, sinó que pot ser
molta gent propietat del
comú, i entre totes li donen
un valor comunal". Recorda
la part de sindicalisme
internacionalista, quan
a la guerra dels Balcans,
va organitzar la recollida
d'aliments per als miners
de Bòsnia, organitzant la
recollida i que va omplir
un camió d'aliments
de Sallent a Bòsnia i de
botes reciclades dels
miners. També té record
per la Puri, dona del Pere,

puntal familiar perquè
ell fes tasques sindicals a
CGT Sallent al servei dels
treballadors/es.
L'afiliada Maribel Sabaté
recorda com el Pere Giner
"era didàctic, quan venia de
treballar del tèxtil, com els
seus pares, a la fàbrica de
Cal Planes i en va marxar,
per entrar a la mina el
1975, entrà al món sindical
i va fer molts esforços per
obrir el sindicat de cara a
la gent, fent assemblees,
i si algú vol fer reunió i
no sap on anar, oferia el
local per reunir-se, com les
colònies sahrauís a Sallent,
ell també, com a família
acollida durant l'estiu, i
donant un cop de mà per
organitzar-ho. Incorpora la
part electrònica al sindicat i
ajudà fent les declaracions
de renda als afiliats per un
preu simbòlic, essent un
autodidacta. A més, impulsà
els cursets d'informàtica.
El Pere ha deixat una bona
llavor sindical, una persona
voluntària i altruista i
reconegut per la feina
feta, i l'exemple és que
dels tres sindicats que hi
havia a Sallent, l'únic que
ha aguantat és la CGT ". El
Lluís Bonet "recordo el bus
organitzat de la CGT contra
la cimera del G8 a Lió. Allí
va deixar de ser el pare del
Dani i l'Anna, per ser el Pere
de la CGT. Una d'aquelles
persones que sempre hi
són!"
La Maribel Sabaté recorda

Pedro Sánchez
El president del govern més
d’esquerres del món, de la història
i de l’univers conegut, s’està
lluint amb les seves polítiques
esquerranoses,
bolxevics
i
espartaquistes. Més enllà de l’art
de mirar cap a una altra banda
mentre les elèctriques saquegen
la població, és capaç de pactar
ampliacions d’aeroports, trinxant
encara més el territori, o plantejar una reforma de les
pensions que, com resava un dels seus cartells, suposava
ungirde360grausrespecteal’anteriordelPP.Sortentenim
de viure sota el govern més d’esquerres de la galàxia.

del Pere que malgrat
jubilar-se, la diàlisi, el
trasplantament i altres
patologies no li han deixat
gaudir de la jubilació com
seria desitjable, malgrat
que els miners es jubilen
amb 52 anys. En aquest
sentit, recorda Máximo que
"tots els que han passat a
la mina no es prejubilen
perquè sí, hi ha moltes
patologies associades per
estudiar, i que en pateixen
les conseqüències quan
es jubilen", fet digne
d'estudi per malalties
diverses, i malalties
pulmonars associades
que presumptament han
provocat pèrdues humanes
de miners, i massa joves
que ens han deixat, després
de tants anys de feina
feixuga a les mines i a dins
dels pous.
Amb el Pere, es pot fer
un fil conductor com
a part o protagonista
de les mobilitzacions
sindicals de la minera
del Bages, essent un
professor de sindicalisme
autodidacta, i amb ell
la CGT fou el sindicat
hegemònic a Iberpotash.
I vivint com tants altres,
les mobilitzacions i el
tancament de la mina el
1982, amb talls de carretera
i el tancament a l'església.
Anys més tard, el Pere
Giner, Iberpotash, actual
multinacional israeliana
ICL, ha contrarestat el

sindicalisme que ell va forjar
amb externalitzacions,
i prioritàriament amb
treballadors de fora
de Sallent amb pitjors
condicions laborals i de
seguretat. Com a exemple
del càstig als miners de
Sallent, Máximo de la Corte
recorda com s'entreguen
cases dels miners de Sallent
a l'empresa de l'INI, que
pertanyia Iberpotash, a
diferència dels pisos de
miners de Cardona i Súria
entregades als mateixos
treballadors que hi vivien,
abans de privatitzar-se a
mans d'ICL.
I el repte és que les noves
generacions entomin el
repte de les conseqüències
mediambientals de tindre
45.000 tones de runams
de sal a cel obert, la
contaminació a les aigües
i el mal funcionament dels
col·lectors de salmorres,
l'acatament de sentències
del TSJC sense dilació
sobre runams i la poca
exigència en el retorn
social en contractar llocs
de treball de Sallent per
part d'ICL, fomentant les
externalitzacions amb
subcontractes, i el seu negre
balanç de morts a les mines
que ha deixat al Bages i
Berguedà.

i fer créixer el sindicat
amb noves fornades de
joves compromesos en
favor d'un treball digne
i igualitari, implicat amb
el teixit associatiu i els
moviments socials, amb
el compromís i l'ajuda
mútua que practicava de
forma quotidiana el Pere
Giner. Com a persona ha
estat el "pal de paller, la
persona que l'ha defensat
fins que ha tingut forces"
segons la Maribel Sabaté
o el "sindicat en si" com
comenta el Máximo de la
Corte.
Malgrat la seva pèrdua
recent, se li va poder fer
un merescut homenatge
en vida, però el millor
llegat és la tasca social i
sindical i la llavor sindical
i la continuïtat, ja havent
conegut el nou local al
Carrer Anselm Clavé de
Sallent, el qual veia "massa
modern", i que la pandèmia
de la Covid-19, ha impedit
inaugurar-li la sala principal
dedicada a la seva persona.
Malgrat tot, hi té una placa
a la sala Pere Giner, perquè
ningú oblidi que el present
i futur de la CGT Sallent i
el sindicalisme al Bages,
no seria possible sense el
llegat personal i sindical del
Pere Giner.

I alhora diversificar la
presència de CGT Sallent a
les empreses del municipi
i del Bages, obrint noves
seccions sindicals de CGT

Jordi Puigneró
El vicepresident del govern
de Catalunya i conseller de
polítiques digitals i territori
(estranya mescla) ha tancat
l’acord amb el govern més
progressista de la història per
a acabar de destrossar el que
queda del Delta del Llobregat.
Segons ell, perquè Catalunya
no es pot permetre no ampliar
l’aeroport. No sabem ben bé d’on ha tret aquesta
sentència el nostre oracle de capçalera, el que sí
que sabem és que platarem cara i, si vol guerra, la
tindrà.

Moisès Rial
CGT Sallent

Riders
Aquest agost, els Riders han
protagonitzat unes mobilitzacions en
contra del nou sistema de retribució
d’empreses com Glovo, el qual genera
un escenari en què els treballadors i
treballadores han de competir entre
ells per veure qui pot treballar més
barat. Quelcom que recorda als anys
funestos del latifundisme. Però on hi ha
esclaus, hi ha revoltes. I aquest agost
els Riders, desafiant totes les dificultats i aïllament que comporta
aquest tipus de treball, s’han ajuntat, organitzat i estan plantant
cara a una multinacional que els explota, donant-nos una lliçó a
totes de solidaritat, suport mutu i dignitat.
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Vaga indefinida al 112
Els antecedents
El conflicte laboral al 112
és quelcom que ve de
lluny, a conseqüència
de la gestió d'un servei
públic i essencial en mans
d'empreses privades. Com és
lògic, aquestes companyies
tenen com a objectiu
prioritari l'afany de lucre i
això no només perjudica
els empleats, sinó que té
impacte directe en l'atenció
que rep la ciutadania en
moments crítics.
La plantilla es troba
infradimensionada i
sobrecarregada de feina
perquè a l'empresa li resulta
més rendible tenir els
treballadors imprescindibles
a poques hores i assumir
les sancions derivades de
la pèrdua de trucades, que
complir amb els estàndards
de qualitat que hauria
de tenir la gestió d'un
servei tan important com
aquest. A més, fruit de la
privatització propiciada per
les institucions públiques,
ens regim pel conveni de
call center, un conveni
que precaritza les nostres
condicions laborals, no
s'adequa al tipus de feina
que desenvolupem ni a la
importància de la mateixa
i ni tan sols les empreses
respecten. Com és lògic,
aquesta situació afecta, i
molt, a l'atenció que rep la
ciutadania, ja que no es pot

garantir que la seva trucada
sigui atesa o ho sigui de
forma immediata. A més
hem de tenir en compte
que la qualitat de l'atenció
pot veure's afectada fruit
de l'estrès i el sobreesforç
que ha de fer la plantilla en
nombroses ocasions.
L'inici de les protestes

de Reus, format íntegrament
per 9 delegats de la CGT,
va convocar una a les
treballadores per proposar
dur a terme una jornada de
vaga. En paral·lel al centre
de Zona Franca es crea una
assemblea alternativa al
comitè existent per coordinar
les protestes i adherir-se a la
possible aturada. Finalment

ens vam concentrar davant
d'Interior i del centre de Reus,
aconseguint molt de ressò
mediàtic i unes promeses per
part del Conseller Joan Ignasi
Elena que no s'han complert.
La vaga indefinida
Davant dels incompliments
de l'Honorable anteriorment

“ treball ha decretat uns serveis
mínims del 85% ”
A finals de maig l'empresa
adjudicatària del servei,
Grupo Norte, es va declarar
en concurs de creditors
voluntari. Els treballadors
i els comitès dels centres
de Reus i Zona Franca ens
en vam assabentar per la
premsa. Malgrat que en
un principi la companyia
pretenia fer creure que
aquesta situació era
temporal i que no ens
afectaria, van acabar
reconeixent que no podien
assegurar el cobrament
de les nòmines. Aquest
punt va ser el detonant per
encendre a una plantilla
ja molt cremada i iniciar
les mobilitzacions. Durant
els dies següents es van
organitzar diversos actes de
protesta davant els centres
de treball. En aquest context
de lluita, el comitè d'empresa

i després que la proposta fos
aprovada per una majoria
amplíssima en tots dos
centres, es convoca la vaga.
La jornada de vaga a pesar
del boicot
Com era d'esperar una vaga
al 112 durant la revetlla de
Sant Joan va caure com
un gerro d'aigua freda a
l'empresa i a les institucions
públiques catalanes.
Un cop més totes dues
institucions van anar de la
mà per intentar silenciar
la veu dels treballadors;
l'empresa va sol·licitar
establir un 100% de serveis
mínims i el Departament
de Treball, amb el vistiplau
d'Interior, els hi va concedir.
Lògicament les treballadores
davant d'aquesta situació no
vam romandre impassibles,

esmentat i de la nul·la
reacció de l'empresa a les
nostres demandes, no ens
ha quedat altra alternativa
que convocar des de CGT una
vaga indefinida ratificada en
ambdós centres i al que si ha
sumat el nou comitè de Zona
Franca format per CCOO (8)
i UGT (1). Aquest cop treball
no ha tingut excuses per
imposar-nos un 100% de
serveis mínims i ha acceptat
la nostra petició del 85%.
Som conscients que aquests
serveis mínims continuen
sent de màxims, però hem de
tenir en compte que mai en la
història del 112 de Catalunya
s'han decretat serveis mínims
inferiors. Per altra banda,
nosaltres com a treballadores
volem que la nostra protesta
tingui incidència en el servei
per tal que s'escoltin les
nostres reivindicacions, però

no deixem de banda a la
ciutadania ni prioritzem les
nostres condicions laborals
al bé col·lectiu.
Aquesta segona vaga,
que tot just acaba de
començar, està tenint molt
de seguiment (tenint en
compte els serveis mínims)
i més ressò que l'anterior,
si bé som conscients que
caldrà allargar-la en el temps
i intensificar els actes de
protesta per aconseguir
la reacció política que
busquem. Com era d'esperar
l'empresa ja ha iniciat les
maniobres per posicionar
la plantilla en contra de la
vaga i dels convocants. Les
negociacions entre les parts
estan sent força complexes
degut a les característiques
del servei i a diverses
casuístiques que afecten
la continuïtat de part de la
plantilla. Per part del comitè
de vaga tenim la convicció
que hem de seguir ferms en
la nostra posició per tal de
garantir que la vaga sigui
efectiva i intentant que les
conseqüències no desitjades
de la mateixa siguin les
mínimes per als treballadors
que no tenen el seu futur
assegurat.

Secció sindical CGT 112
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Riders en peu de guerra
contra Glovo

A Barcelona, l'àrea
metropolitana i Vallès
Occidental, els Riders
se sumarien a unes
jornades de protestes mai
vistes a l'Estat Espanyol
ni a Europa. Es tracta
d'un sector bastant
individualitzat, ja que el
nostre centre de treball
es troba als carrers i el
desenvolupament de
la nostra activitat és
solitari. Tanmateix, això no
significa que els companys
no tinguin els seus punts
de trobada, els quals, es
creen llaços de sociabilitat
entre ells. És allí, realment,
on es crea teixit col·lectiu i
solidaritat obrera: arreglen
bicis, comparteixen les
comandes cancel·lades
i s'autoorganitzen en
assemblees. CGT Riders les
promouen i participen en
aquestes. De manera que
seguim un dels principis
de l'anarcosindicalisme: la
construcció sindical des de
baix. Precisament seria en
la II Assemblea de Riders
de Sants on es marcaria el
full de ruta de les protestes
perquè es determinaria la
defensa de les condicions
dels Riders tant en la seva
condició d'autònom com
d'assalariat.

En efecte, el dia 12
d'agost, amb l'entrada
en vigor de la mal
anomenada Llei Rider
l'empresa Glovo
imposaria un model mixt
en el qual continuaria
operant amb autònoms
amb el beneplàcit del

augmentant derivant en
una ira popular que es
demostraria en els dies
següents.
Es van produir
concentracions
espontànies a la seu
de l'empresa, a plaça

de les nostres condicions
materials, encara que
sigui per a reclamar una
pujada de les tarifes en
el model de l'autònom,
és raó suficient per a
participar en aquestes
jornades.

“ l'única lluita efectiva és
la que es lliura al carrer ”
govern. Així mateix,
eliminaria algunes de
les condicions pel que la
justícia determina que
som falsos autònoms per
a així continuar operant
amb aquest model. El
resultat seria el d'un nou
sistema en el qual els
propis Riders es posarien
les seves tarifes obrint
el camí a una rivalitat
entre nosaltres, a més
de precaritzar encara
més la nostra situació
com treballadors. Perquè
només sortirien viatges
amb una tarifa d'un
un euro. Així doncs, el
malestar general va anar

Catalunya, boicots
en les hores de més
treball de la nit i, el més
significatiu, bloquejos
en els restaurants de
cadena ràpida com els
McDonald's, entre altres.
Es tractà d'uns dies en
què Glovo perdria diners,
ja que les seves comandes
no van sortir, així com
una baixada important
en les seves accions en
borsa. Aquestes accions
van ser alimentades per
simpatitzants i afiliats
de CGT, d'igual manera
que per companys de
CCOO. Com hem comentat
anteriorment, la defensa

Per part de l'empresa,
utilitza a Riders afins per a
reconduir la situació. Amb
promeses insuficients
que acontentarien els
més conformistes, de
la mateixa manera,
per a tallar el caràcter
revolucionari d'aquestes
jornades. No obstant
això, molts companys
continuen al carrer
lluitant pels seus drets.
Per part seva, els
assalariats contractats
en subcontractes en els
supermercats fantasmes
de l'empresa també
es sumaren, arribant
fins i tot, a sofrir

repressió sindical amb
acomiadaments massius.
Tal sols s'ha aconseguit
que s'eliminin les tarifes
inferiors a un euro.
És per això que encara
queda molt per lluitar,
queda molt per
aconseguir, queda molt
per recórrer. Però el simple
fet d'haver participat colze
a colze amb els companys
al carrer i en primera
línia és un primer pas
per a donar guerra a una
empresa que representa
la crueltat del capitalisme
tardà.
Unes pràctiques
empresarials que es van
estenent a tots els sectors
de la nostra economia
i, per això, cal ser allí
per a frenar-les, ja no
per nosaltres, sinó per
la nostra classe social.
Demostrant, al seu torn,
que l'única lluita efectiva
és la que es lliura al carrer.
Aquí estarem, com a CGT
Riders, amb els nostres
companys.

CGT Riders
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Distanciament social
i formació
Quan fa un any vam
començar amb les tasques
de formació en l'àmbit
de la CGT Catalunya érem
conscients de la dificultat
que implicaria organitzarles a causa de la situació
sanitària. Organitzar
xerrades, tallers o debats
respectant el distanciament
social i unes mesures
sanitàries en constant canvi
ha sigut quelcom complicat,
però ens hi hem anat
adaptant.
Ara bé, un dels efectes més
evidents de la pandèmia ha
estat la intensificació del
procés de digitalització de
les relacions socials. Ja fa
més d'una dècada que cada
cop més àmbits de la vida
i relacions passen a donarse a través d'internet, però
aquest procés s'ha accelerat
moltíssim. I evidentment en
la formació també.

“ hauríem de

treballar cap
a una major
sobirania
tecnològica”

Si bé moltes persones ja
rebien bona part de la seva
formació llegida a través
d'internet (Wikipedia,
articles, xarxes socials...)
en detriment de llibres i
diaris en paper, el canvi més
rellevant ha estat l'extensió
de les xerrades i debats
online, que fins fa poc eren
quelcom molt marginal.
Aquest tipus d'activitats
ens van venir imposades
durant el primer
confinament. Gairebé totes
les organitzacions van
començar a fer streamings,
xerrades i debats a través de
xarxes socials o programes
de videoconferències. Però
encara que les mesures s'
anessin afluixant aquest
tipus d'activitats s'han
quedat i se n'han organitzat
al llarg de tot l'últim any.
S'han dut a terme tant
en format només online
com en format mixt (amb
possibilitat d'assistència
tant online com presencial).
Quina és la nostra valoració
al respecte? No podem
extreure'n encara grans
conclusions, ja que com
que és un format amb
poc recorregut seria
precipitat fer afirmacions
concloents. Ara bé, sí que
podem apuntar algunes
dinàmiques que hem
observat, però que s'han
d'agafar amb prudència.

Per un costat el format
online a priori permet
l'accés a gent que no té
facilitat per moure's o
que viu lluny del lloc on
es du a terme l'activitat.
Això evidentment és útil
especialment en el cas de
les activitats organitzades
per les Secretaries de
Formació dels Comitès
Confederals, ja que en el cas
de les Federacions Locals
no hi ha aquesta necessitat
de descentralització i
extensió territorial. També
té l'avantatge que la
formació es pot gravar i
quedar penjada online,
perquè persones que no
hi han pogut assistir per
problemes d'horaris puguin
visualitzar-la més tard.
Ara bé, tot i que puguem
identificar alguns
avantatges, també ens
trobem amb algunes
problemàtiques associades.
Per un costat, encara
que es pogués pensar
que el fet que no hi hagi
impediments geogràfics a
l'assistència permetria que
hi participés molta més
gent, la realitat ha estat
que exceptuant alguns
petits casos l'assistència
ha estat més aviat baixa.
A més, hem detectat que
al voltant d'un 30% o 40%
de les persones inscrites
finalment no assistien.
Podria ser simplement
que les activitats que hem
organitzat no fossin de
l'interès de les afiliades,
però les dades de la
Secretaria de Formació del
Comitè Confederal són molt
similars.

També hem notat que en els
debats online les persones
participen molt menys. Això
ho hem pogut contrastar
tant en els debats de format
mixt com amb els de format
només presencial. Quan la
persona amb què debats és
una pantalla, i especialment
si les càmeres estan
apagades, les persones
agafen un rol més passiu.
Per no parlar de tots els
problemes de participació
associats a una mala
connexió o a problemes
tècnics.
Per tant, una hipòtesi és que
la no presencialitat fa que
la gent s'impliqui menys,
que tingui un sentiment de
responsabilitat més laxe
respecte a l'activitat, tant
en l'assistència com en la
participació.
Un altre punt que veiem
problemàtic respecte al
format online és la manca de
relació que s'estableix entre
les persones assistents.
Els debats, formacions i
altres activitats presencials
permeten establir llaços
entre les participants. Les
converses que podem tenir
quan s'acaba, en un ambient
més informal, ens permeten
conèixer a companyes
d'altres sindicats que potser
no coneixeríem en la nostra
activitat del dia a dia.
Per altra banda, la majoria
de persones que fan les
formacions no tenen
coneixements de com
dur-les a terme en un
format online. Si fer una
xerrada presencial ja és
complicat (amb pedagogia,
generant interès entre la
gent, etc.), amb el format
online es torna encara més
difícil. Això fa que algunes
formacions siguin difícils
de seguir des de casa i com
que desconnectar-se d'una

xerrada és menys violent
que aixecar-se de la cadira i
sortir de la sala, el descens
en el nombre d'assistents
durant la sessió es dona
molt més en el format
online.
A més, les xerrades i
formacions gravades
acostumen a durar més
d'una hora i pel format
que tenen la gent no
les acostuma a veure a
posteriori. Les dades de
visualització dels vídeos
de formacions deixen força
clar que gairebé ningú es
mira més de cinc minuts
de vídeo de xerrades
penjades.
Finalment, no podem
deixar de mencionar la
dependència tecnològica
que tenim respecte a les
grans multinacionals
capitalistes que controlen
internet (Amazon,
Microsoft, Google, etc.).
En la gran majoria de
casos utilitzem programes
d'aquestes empreses, fins
i tot pagant, cosa que els
enriqueix encara més.
Per tot això, creiem que
de moment tenim grans
limitacions per dur a terme
la formació online de forma
a adequada i que, en cas
de voler seguir-la fent, hem
de millorar força el format.
Per exemple hauríem de
treballar cap a una major
sobirania tecnològica; en
comptes de gravar xerrades
hem de fer materials de
formació específicament
audiovisuals, però més
amens. I també hem de
seguir apostant per la
presencialitat i contacte
directe, per la formació
directa organitzada pels
sindicats i federacions
locals, per generar
materials escrits, etc.
Cada context té els seus
avantatges i inconvenients.
Ens toca a nosaltres
detectar-los i saber navegar
entre les onades.

Secretaria de Formació de
CGT Catalunya
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NOTÍCIES SINDICALS
Banc Sabadell comunica un nou ajustament
que afectarà a més de 1.800 treballadores
La direcció del Banc
Sabadell ha comunicat
als sindicats la seva
intenció d’iniciar un
Expedient de Regulació
d’Ocupació
(ERO),
que afectarà a més de
1.800
treballadores
de
l’entitat.
Aquest
ERO, segons la direcció
del
banc,
inclourà
un
mecanisme
de
prejubilació, de baixes
incentivades i un pla
social de recolocació.
Aquest ERO es produeix
després que a finals de
2020, l’entitat presidida
per Josep Oliu, pactés
amb CCOO i UGT la sortida

d’aproximadament
1.800 empleats del banc.
Ara, l’objectiu és també
que surtin entre 1.800
i 2.000 treballadores
més per a aconseguir
estalviar
costos,
al
voltant
d’uns
100
milions l’any. Moltes de
les entitats financeres
de l’estat estan iniciant
processos similars, i
es calcula que més de
15.000
treballadores
seran
acomiadades
durant aquest any sense
que els seus llocs de
treball es cobreixin en
un futur.

Tècnics de transport sanitari en lluita
El col·lectiu de tècnics
de transport sanitari
i del 061, agrupats en
la plataforma Tècnics
en Lluita i en diversos
sindicats
del
sector,
es troben en peu de
guerra
reclamant
la
internalització del servei
d’ambulàncies, un servei

que, recordem-ho, està
externalitzat en mans
d’empreses
privades.
Fan una crida a sumarse a les reivindicacions
i les protestes per
tal
d’aconseguir
la
internalització d’aquest
servei.

El Tribunal Suprem declara il·legals les
hores i rebaixos sindicals que TMB regala a
UGT i CCOO
Després d'un llarguíssim
procés judicial finalment el
Tribunal Suprem dóna la raó
a la secció sindical de CGT
en Autobusos de Barcelona
TMB i declara il·legals
els articles del Conveni
Col·lectiu de TB (autobusos)
pels quals UGT CCOO i SIT
disposen de tres alliberats
per a fer activitat sindical
en autobusos. Declara
il·legal igualment l'article
pel qual UGT i CCOO tenen
un alliberat en les seves

respectives
federacions
i l'acord, signat el 2009
per TMB i les federacions
d'UGT i CCOO, pel qual
disposen d'un alliberat
més, cada sindicat, per a fer
activitat sindical a les seves
federacions. Finalment el
Tribunal Suprem declara
il·legals la bossa de 3.600
hores de rebaix sindical
anuals
que
gaudeixen
cadascun
d'aquests
sindicats.

Eleccions sindicals
Victòria total a
Sintax Logística
La CGT ha arrassat
a
les
eleccions
sindicals de Sintax
Logística.
Dels
5
d e l e g a t s a e s c o l l i r,
la secció sindical de
CGT ha obtingut els 5
delegats.

CGT re va l i d a l a
seva majoria a
l’empresa de
remolcadors
Rebarsa
A les eleccions al port de
Barcelona del passat 30
de juny, la CGT ha tornat a
obtenir la majoria, obtenint
2 dels 4 delegats que
corresponien als tècnics
i l’únic corresponent al
col·legi dels especialistes.
Amb aquest són ja 5
comicis
els
guanyats,
sent els tercers en que els
anarcosindicalistes ho fan
amb majoria absoluta.

Ferrovial guanyant diners, Catalunya
Tots som coneixedors de
la pressió que han sofert
i sofreixen els hospitals i
centres sanitaris, la falta de
recursos i sovint de gestió
efectiva, però es desconeix
el que ha passat i passa en
el 061. Al servei del 061 no hi
ha personal suficient per a
atendre el volum de treball
actual —amb la gravetat
que tot això comporta—
però continua haventhi acomiadaments. Les

treballadores i treballadors
del 061 han vist un augment
en el volum de treball.
No s'està proporcionant
un servei de qualitat a
la ciutadania i en moltes
ocasions, fins i tot això la
posa en perill per factor
triple. Les treballadores
i treballadors del servei
estan baix pressió constant,
sense suport ni solucions
i sense que l’empresa hagi
donat una resposta.

Victòria al servei de neteja i jardineria a Valls
Després
de
la
convocatòria de vaga
indefinida
per
part
del servei de neteja i
jardineria a Valls, on
la CGT té una forta
presència, l’empresa i
l’ajuntament van cedir
davant les demandes

de les treballadores.
Aquestes, han aconseguit
passar d’un increment
del 4% durant el conveni
a un 12,25%. A més,
es reconeix el dret a
cobrar l’antiguitat, una
demanda històrica del
sector a Valls.

La CGT es solidaritza amb els monitors i les
monitores de lleure
El sindicat CGT, després de
parlar amb els treballadors
i treballadores de l’empresa
Rosa dels Vents al Casal
d’Estiu Masportal d’Àger,
valorarà amb cura les
possibles
accions
que
se’n derivin arran de la
denúncia d’aquest cas.
Aquest grup de 13 persones
treballadores, del total de 15
que exercien de monitores
de lleure en aquesta casa
de colònies, van prendre la
decisió de finalitzar la seva
relació contractual amb
l’empresa arran de la mala
gestió i de la vulneració
dels drets laborals per

part de l’empresa. Des del
sindicat CGT fem una crida
a la joventut treballadora
en general, i l’animem
per a que s’organitzi i es
mobilitzi contra aquesta
elit
empresarial
que
s’aprofita de la precarietat
i de l’atur. Que no tingui
por a denunciar, des de
l’acció directa, totes i
cadascuna de les situacions
que vulnerin els seus drets
laborals com a classe
treballadora. Ja n’hi a prou
que juguin amb la gent
jove, i que precaritzin el seu
present hipotecant el seu
futur.
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Pressions militars: una constant
de la història d’Espanya
Algunes promocions d'alts jerarques militars
han enviat al cap de les Forces Armades, Felip VI,
una carta demanant mesures contra els "rojoseparatistes". En les seves xarxes socials han
arribat a demanar fins i tot l'afusellament de
la meitat de la població espanyola. En fi, una
brutalitat. Tornem al "soroll de sabres" de què
aquest Estat no ha sortit en tota la seva història
contemporània.

De què es
queixen
aquests
militarots
afranquistats?

Durant el segle XIX es van produir més de 60
pronunciaments militars que tenien com a
objectiu, no que l'exèrcit arribés al poder, sinó
provocar canvis de govern, i va ser habitual
observar a importants caps militars encapçalantlos (Espartero, Narváez, O’Donell, Prim, Serrano,
etc.), es van produir tres guerres civils (guerres
carlines) i, a més, l'exèrcit era la primera força
política de l'Estat.
Al segle XX, la tradició es mantenia. Un exèrcit
ideològicament ancorat en la seva autoimatge
de salvadors de la pàtria, va imposar als governs
de la 1ª Restauració l'anomenada Llei de
Jurisdiccions (1905), poc després que assaltessin
diaris catalanistes sense cap tipus de represàlia.
Amb aquesta Llei es convertien en jutges i parts
de totes aquelles manifestacions que suposaren
una "ofensa" a la unitat de la pàtria, a l'exèrcit i la
monarquia (sembla que les coses no han canviat
gaire) L'exèrcit es convertia en la principal força
armada encarregada de mantenir l'ordre públic,
complementant eficaçment en aquesta funció a
la Guàrdia Civil.
El 1917 van amenaçar amb un cop d'Estat
(manifest d'1 de juny) si no es reconeixien les seves
reivindicacions laborals (ascensos per mèrits
i reconeixement de les seves organitzacions
"sindicals") i van reprimir salvatgement la vaga
general d'agost (70 morts), cop d'estat que van
acabar fent el 1923 per frenar el potent moviment
anarcosindicalista que amenaçava els privilegis
de les elits dominants. Durant el segle XX, els
militars han governat aquest Estat, directament,
durant 47 anys, la majoria d'ells (40) després de
provocar una guerra contra el seu propi poble.
Doncs bé, jo creia que l'Exèrcit s'aixecava per
salvar els privilegis de les elits quan aquest
estaven realment en perill. Així va ser el 1936,
quan un fort moviment obrer havia impulsat
reformes tan importants com la Agrària, la
Religiosa, l'Educativa, la Laboral, en defensa
de la dona, etc. I cert, els privilegis de les elits

Juanjo Gallardo
CGT Ensenyament Barcelona

estaven realment en perill. Es van aixecar per
salvar-los i van mantenir 40 anys una dictadura
sagnant que va afusellar, després d'acabada la
guerra, a més de 150.000 persones (ara demanen
l'afusellament de 26 milions. La seva avarícia
sanguinària és realment insaciable)
Creuen els militars que els privilegis de les elits,
de la qual ells formen part, estan avui dia en perill
a Espanya? Creuen de veritat que el PSOE, un dels
pilars de sistema que manté aquests privilegis,
els posarà en perill? ¿No s'adonen que ha estat
precisament el PSOE el que ha donat estabilitat a
la monarquia? I que serà l’instrument fonamental
en la futura recomposició que el Règim del 78
necessita? Han proposat, en els seus 22 anys de
govern, impulsar una reforma agrària a Andalusia
i Extremadura? ¿No veuen que són ells els que
estan desactivant intel·ligentment el poc foc de
rebel·lia i oposició que mantenia Podem? ¿No
veuen a Pablo Iglesias donant-los consells sobre
quin és el millor camí per salvar la monarquia?
¿Però no veuen que, malgrat tot, aquest govern
manté a la presó als líders independentistes
catalans? ¿No veuen que aquest govern "rojoseparatista" tot just no surt de la defensa dels
interessos del capital a través del control del
pressupost que exerceix la Unió Europea? És que
no veuen com l'Església Catòlica segueix rebent
més de 10.000 milions d'Euros de les arques
de l'estat cada any? ¿No veuen que el PSOE no
s'atreveix, encara que de vegades amenaci amb
això, a posar en qüestió els acords de l'Estat
espanyol amb el Vaticà, negociats abans d'entrar
en vigor la actual constitució? ¿No veuen que
els pressupostos per 2021 pugen les despeses
militars en gairebé el 5% quan els treballadors
estan patint la més important crisi social en 40
anys? Que ni tant sol hi ha un potent moviment
popular que estigui amenaçant l’status quo. I que
no han abolit ni la Llei Mordassa ni la Reforma
Laboral, ni ... Ho deixo.
Podria seguir, però és que tots sabem el que
s'acaba de dir. Llavors, de què es queixen aquests
militarots afranquistats? ¿No són conscients
que els privilegis fonamentals del que ells
representen no estan en perill? No veuen que
són els nouvinguts d'esquerres els que els estan
guardant el "cortijo" millor que el seu propi
personal, ja que inclús han acabat amb l'oposició
al carrer, que pràcticament ha desaparegut.
Està clar que el que volen és que "el seu cortijo"
(doncs així ho entenen ells) ho administri el seu
propi personal. Personal de confiança, ja que
Podem en el govern sembla que els és insofrible.
Volen que siguin el seu personal de confiança qui
administri, si arriben, els fons d'ajuda que la Unió
Europea ha acordat com a resposta econòmica
a les conseqüències socials de la COVID, volen
seguir recordant que per sobre de la democràcia
hi ha la unitat d'Espanya i que estan disposats a
donar la vida per ella (amenaça directa als que
discrepem de la visió que ells tenen d'aquesta
Espanya que diuen estimar). Està clar que ni tan
sol els agrada la democràcia liberal si els seus
no són els que governen. Recordem que des del
principi del govern de coalició PSOE-UP ja van
dir que era un govern il·legítim. Si el govern és
il·legítim, tot val per enderrocar-lo, fins i tot les
pressions militars perquè el Rei, cap de les Forces
Armades, prengui posició. El rei continua callat.
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85è aniversari de la revolució
del 36: el mateix anhel de
justícia social i llibertat
Amb la
commemoració
dels 85 anys
de la revolució
del 1936 retem
homenatge
a totes les
persones que
van fer front al
feixisme

En alguns punts emblemàtics de la ciutat de
Sabadell (la seu de l’AVAN al carrer de l’Estrella,
on hi havia l’Obrera; als antics safareigs públics
de Gràcia; a l’antiga seu del Círcol Republicà
Federal, al carrer Narcís Giralt, entre d’altres) s’hi
ha penjat una reproducció del primer número
del Full Oficial del Comitè del Front Popular i
Organitzacions Obreres de Sabadell, de data 21
de juliol de 1936.
I és que fa exactament 85 anys que les forces
polítiques obreres de Sabadell van organitzar
la vida social i econòmica de la ciutat com a
resposta al cop militar feixista. Les organitzacions
obreres i d’esquerra van impulsar el moviment
de resposta al cop militar. El triomf del feixisme
comportaria la destrucció sense contemplacions
de les organitzacions. A la llum de l’experiència
d’Itàlia, Alemanya i Àustria, coneixien el règim de
terror i esclavatge en què consistiria la dictadura
feixista.
El Sabadell del primer terç del segle XX és
una ciutat industrial bruta, amb problemes
d’abastiment d’aigua i una trentena de vapors
(amb les seves corresponents xemeneies). Una
ciutat amb olor de borra i de filatures, que tot just
ha crescut cap a un segon eixample: Gràcia, la
Creu Alta, l’Avinguda, la Cobertera i Hostafrancs.
Es construeixen noves fàbriques i les típiques
cases angleses, de planta baixa o planta baixa
i pis, amb poca claror i ventilació a l’interior,
sense aigua corrent ni clavegueres, mentre que
les condicions higièniques a les fàbriques són
lamentables, amb espais reduïts i sense llum ni
ventilació. La causa de defunció més destacada
és l’apoplexia i la tuberculosi.
Sabadell és una ciutat obrera, amb més de la
meitat de la població treballant a la indústria. I
d’aquesta, les 3/4 parts ocupades en la indústria
tèxtil. Una ciutat que esclata socialment el 1909
en l’anomenada Setmana Tràgica. Malgrat la
repressió i una patronal que no cedeix, la lluita

Lluís Perarnau
CGT AADD Sabadell

obrera és persistent. Els anys de la primera guerra
mundial són els temps en què «fer mantes» esdevé
expressió popular de «fer-se ric» (els fabricants
produeixen per als exèrcits dels països en guerra) i
els temps de les reunions al bosc de Can Feu, amb
la presència de Salvador Seguí. 1917 és l’any de la
Vaga General Revolucionària, en què la ciutat patí
una forta repressió, fins al punt que l’Obrera i el
Bar el Diluvio (posteriorment conegut com «Bar el
Millón», al davant de la Mata) són bombardejats
per una divisió de l’exèrcit. Aquesta conflictivitat
social no minvarà fins a partir del 1921, amb
l’increment de l’atur, la repressió i la posterior
clandestinitat forçada pel pistolerisme de la
patronal i la dictadura de Primo de Rivera.
Al 1931, la CNT és la principal força obrera a
Catalunya i Sabadell és el tercer nucli local de
la CNT, per darrera de Barcelona i Badalona.
Aquesta ciutat obrera i rebel se la tornarà a jugar
a la revolta de l’octubre del 34, els represaliats i
represaliades de la qual no tornaran a la ciutat fins
al febrer del 36 amb el triomf del Front d’Esquerres.
És una ciutat amb una forta consciència de
classe i una cultura obrera contraposada al
conservadorisme catòlic i integrista de la classe
patronal. Una cultura avançada i, entre alguns
medis anarquistes, clarament feminista, com
molt bé documenta l’historiador Eduard Masjuan
a «Medis obrers i innovació cultural a Sabadell
(1900-1939)». Es defensen els drets de les dones i
es difon coneixement per al control de la natalitat.
Una qüestió que no serà fins dècades més tard, ja
als anys 70, quan es podrà reprendre el fil des del
moviment veïnal i el moviment feminista, amb
el desplegament de les vocalies de la dona i dels
centres de planificació familiar. Sobta comprovar
encara avui com l’Església catòlica condiciona
l’exercici del dret a la interrupció voluntària de
l’embaràs a través de la seva posició de domini
en patronats hospitalaris, com denuncia el
setmanari La Directa, núm. 528 (Quan el dret a
l’avortament depèn de la comarca).
I, malauradament, tornem a veure seriosament
amenaçats drets i llibertats per una extrema
dreta cada dia més desacomplexada, incrustada
i parapetada en l’aparell de l’estat, amb una gran
visibilitat mediàtica i política que busca la seva
«normalització» mentre escampa les llavors de
l’odi i de la persecució cap als col·lectius més
vulnerables, com seria el cas dels migrants,
contra els drets de les dones i de les persones
LGTBI o contra qualsevol dissentiment de les
seves «úniques veritats naturals i irrefutables»:
la unitat de la nació espanyola és indivisible i un
home és un home, i una dona, una dona.
Amb la commemoració dels 85 anys de la
revolució del 1936 retem homenatge a totes les
persones que amb el seu compromís i la seva
lluita van fer front al feixisme i van voler aixecar
un nou ordre social més just i equitatiu. A més del
reconeixement, cal recuperar l’important llegat
de pensament crític que ens han deixat aquelles
generacions. Un llegat imprescindible contra els
atacs dels enemics de drets i llibertats.
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Lisa
Lisa (Alemanya, 1981) fou represaliada l’abril del 2016 a Barcelona. Mantinguda en aïllament a Madrid
durant més de dos mesos, sent entregada després a Alemanya, on va ser jutjada i condemnada a set
anys i sis mesos de presó, dels quals ha complert tres anys i mig en mòdul tancat i un any i mig més
en semillibertat a l’Estat Espanyol, on va ser extraditada, ja que estava casada amb una companya
d’aquí.
L’acusació estatal: un atracament a mà armada a una entitat bancària a Alemanya l’any 2014. Cas
amb força peculiaritats. El banc assaltat estava vinculat amb els comptes corrents del Vaticà. Els
diners sostrets mai han estat recuperats per l’Estat i l’acusació final cap a la nostra companya es
basà en la fràgil prova pericial d’ADN d’una peça de roba trobada prop de l’entitat. Ella es posicionà
ideològicament com a anarquista. Durant el judici va mantenir silenci, no assumint cap acusació.
Trobant-se presa a l’Estat Espanyol reconeguè els fets.
Durant l’entrevista vam descobrir una companya íntegra, honesta i valenta en la seva fermesa. Els anys
de presidi han portat aparellats moments duríssims (la mort de la seva mare i la negativa governamental
a poder-la acompanyar i acomiadar-se d’ella, per exemple) i d’altres de felicitat i orgull al no sentir-se
mai sola, sempre i en tot moment acompanyada de l’alè indestructible de la solidaritat.
Activista d’ençà més de vint anys; a l’adolescència en l’antifeixisme alemany, posteriorment a Catalunya
molt activa dins el feminisme autònom. Vinculante-se també al moviment okupa. Sempre amb les idees
anarquistes com a manera d’entendre les relacions humanes i les lluites per un món més just i solidari.
Cal escoltar les seves paraules i reflexions, perquè sense transmissió de coneixements i experiències
no hi ha lluita possible.
Lisa, per començar, explica’ns com
està el teu cas. En quina situació
judicial et trobes?
Ara em trobo en semillibertat, a la
secció oberta de la presó de Wad Ras
de Barcelona. D'ençà molt poc temps
en 3r grau ferm. Durant el primer
confinament,
després
d'algunes
setmanes confinada a casa (d’acord
amb l’article 100.2) em trobava sortint
i entrant de la presó només per motius
laborals. El meu cas, més enllà de la
meva situació personal força tancada
(pel tribunal després de la sentència)
continua obert. Encara es busquen a
vàries persones i tots els diners.
Com et trobes d'ànims? Quines
reflexions creus necessari aportar pel
moviment anarquista després de la
teva experiència repressiva?
Em trobo bé i forta d'ànims. La
semillibertat no és gens fàcil i tot i
que en força ocasions el meu entorn

i jo gairebé ens n’oblidem, l'Estat i la
presó et recorden constantment que
segueixes presa i a les seves mans. Si la
gent et veu fora, encara que sigui unes
hores -treballant o d'anada o tornada
de la presó-, et creuen lliure, i si ja no
coneixen gaire la realitat del presidi
d'un mòdul tancat, menys encara la
vida d'estrès i limitació total de la secció
oberta: vivint constantment entre dos
mons, complint horaris, exigències,
i l'obligació de treballar fins i tot en
situació de malaltia, acompanyant a
familiars cap a la mort en situació de
pandemia global, amb molt control
per part dels tutors i la mateixa presó,
vivint situacions de pressió i injustícia,
tenint moltes possibilitats d'acabar en
embolics i per tant retrocedir de grau
penitenciari i amb la incertesa de viure
sense saber del cert si demà podràs
sortir de la presó o acabaràs novament
en un mòdul tancat, perdent així una
altra vegada la vida que estàs construint
a fora.
Sabia que aquí a Catalunya -per ser un

cas d’un altre país i gaudir de menor
duresa penitenciària- no hauria de
fer res més enllà de demostrar el meu
arrelament, tenir una feina assalariada,
no haver rebut càstigs disciplinaris
recents, i senzillament assumir el
"delicte". No he tingut gaires dubtes ni
contradiccions a l’hora de fer-ho.
El que em costa bastant més és trobarme en una situació política força dèbil
fora dels murs, que, òbviament com
sempre, té els seus moments àlgids i
de descens. Tinc la sensació que hem
perdut bastant terreny els últims anys,
i al meu entorn més proper d'abans li
ha afectat força això: estan allunyats els
uns dels altres, o completament ficats
en "altres" històries. Com jo he estat fora
durant un temps i la meva comunicació
s’ha vist limitada, m'he hagut d'adaptar
a un context bastant canviat, i m'ha
costat i de fet, em continua costant (i
més amb la semillibertat) trobar el meu
lloc en aquest nou marc. A vegades és
més difícil gestionar la sortida de la
presó que l'entrada.

Tanmateix, el que em dóna força és
seguir lluitant sempre, de la manera i en
les circumstàncies que siguin, continuar
posicionant-me ferma i fidel a les
nostres idees i pràctiques anarquistes,
feministes, antiautoritàries, etc. amb les
persones estimades i còmplices a prop
meu. I saber que si creiem en quelcom
amb molta força no tenim aturador.
Creus que seria necessària més
organització, un “programa” i una
actitud unificada davant la repressió?
El més important és saber per què, per
a qui i fins on lluitem. Sona molt bàsic,
però per a mi ha estat sempre molt
important saber exactament quines
decisions he pres, amb qui he estat i per
què. Més encara si hi ha conseqüències,
per exemple en clau de repressió i
presó.
Crec que el que més trenca per dins
a les persones preses és si cada nit
s’empenedeixen dels seus actes,

d'errors gravíssims que les han dut
a trobar-se entre murs, o si no saben
per què ho van fer. En canvi et dona
moltíssima força i orgull precisament
saber-ho, tant el que vas fer com també
quina posició de suport i solidaritat
has rebut, i saber que el preu que estàs
pagant val completament la pena. No
obstant, és clar que tinc autocrítica
pels errors comesos; el meu cas no ha
estat sempre afortunat. Però resumint:
no he tingut cap dubte o el més mínim
problema amb els fets i les decisions
preses.
A més, hem de parlar molt més de
tot el que ens afecta, de tota la part
emocional: pors, límits, etc. per poder
generar cohesió i unió. Cal tenir clar que
la lluita no és mai un camí de roses, i si
ens enfrontem a l'Estat i al seu poder,
el més probable és que ens colpegin
amb molta força i duresa després de
fer-ho. Això té unes conseqüències molt
evidents a nivell personal, i s'haurà de
poder viure amb elles.

A nivell repressiu precisament l'Estat
combat més l'organització formal,
i sota les lleis antiterroristes estant
augmentant les condemnes. No
tots i totes les militants resisteixen
de la mateixa manera la repressió.
Jo crec que és necessari organitzarnos millor, treballant profundament
l'aprenentatge i l'afinitat en el grup,
però també en l'entorn i el moviment,
alimentant-nos
recíprocament
i
horitzontal.
Creus factible actuar “en tots els
fronts” per evitar l’especialització, o
contràriament, opines que no és segur
barrejar tipus de lluites que comportin
riscos legals molt diversos?
Crec que és important connectar o
referir-se a totes les lluites, sense tanta
jerarquia o arrogància o despreci entre
elles. Potser durant un temps ens
haurem de centrar només en una, per
necessitat de temps i aprofundiment,
renunciant a d'altres fronts. De fet les

lluites no s'escullen gaire (dit d'una altra
manera: és un privilegi de poca gent
poder escollir la lluita o simplement
solidaritzar-se amb ella), normalment
venen donades, segons el context i
l'opressió. Aleshores toca veure com
responem.
Entremurs, amb quines preses
polítiques has tingut més afinitat
personal i ideològica? Creus o vas
sentir que en el particular i únic espai
relacional de la presó les fronteres
ideològiques es dilueixen?
Jo he estat amb preses "polítiques"
d'Euskal Herria, kurdes, turques i
anarquistes. És clar que hem tingut
diferències polítiques, de fet amb
algunes passàvem el temps debatint,
en molts aspectes estàvem també molt
d'acord. Però bàsicament sempre he
viscut un intercanvi molt enriquidor,
moltíssim respecte i companyonia,
i de vegades molta amistat. No crec
que les fronteres ideològiques es

dilueixin, també depèn molt del grau
de dogmatisme de cadascuna, però
la majoria de les preses polítiques
(comunistes) amb les que he compartit
pati o converses a través de finestres per
sort no han estat massa dogmàtiques
ni tancades, sinó bastant més properes
i afins del que esperava. Malgrat les
diferències. També he trobat preses
socials molt properes i còmplices,
que per a mi han estat també igual
d'amigues i companyes.
Què has après de la teva experiència
repressiva? Com valores la solidaritat
i el suport des del carrer?
Sí, la solidaritat i el suport són
fonamentals, saber que no ens deixem
els uns als altres sols i soles davant les
urpes de l'Estat per mi ha estat molt
important; poder sentir sempre aquest
recolzament. I moltíssim, de totes les
maneres possibles, tant de la meva
gent més propera, la meva família,
com de tants i tantes companyes
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“ El més

important
és saber
per què
lluitem ”
conegudes i desconegudes de tants
llocs diferents. Vaig sentir que això em
donava fortalesa, facilitant-me molt la
tasca d’afrontar aquest cop repressiu
(tot i haver viscut moments molt durs)
i m’ha permès tornar aquesta força als
companys i companyes.
Creus necessari un acompanyament
psicològic després de deixar els murs
de la presó?
L'acompanyament psicològic depèn
de cada cas. Jo sento que per part de
les meves amistats i relacions més
properes l'he tingut sempre, i no he
necessitat rebre’n de manera més
formal. Però sí que crec que molts o
moltes companyes no han gaudit de
tant suport com jo, i haurem de tenir
en compte que la presó i la repressió
deixen senyals i seqüeles, volguem o
no. El tema és com ho podem afrontar
i si l'entorn és capaç d'agrupar-se al

voltant de la persona represaliada. Més
que un acompanyament psicològic cal
empatia, no des de la llàstima, sinó ser
capaç de sentir o tenir en compte les
limitacions i la lluita qüotidiana de la
persona represaliada.
Als anys vuitanta i noranta era
habitual trobar als espais afins cartells
on s’advertia que no s’hi toleraven
“actituds racistes o homòfobes”,
s’ha avançat? Com creus que les
reivindicacions feministes estan
influïnt en el pensament àcrata?
Crec que el feminisme ha fet una gran
feina durant els darrers anys, i que hi
ha hagut grans avenços i conquestes,
també dins el moviment anarquista.
De fet, aquesta és una de les poques
batalles guanyades i on s’han fet
avenços positius, en la meva opinió.
Però encara queda feina per fer. I tot
i que han sorgit errors i conflictes

duríssims, crec que la lluita feminista ha
estat molt important i necessària.
Respecte l'antiracisme, més o menys el
mateix. De fet, avui en dia es plantegen
molt més els privilegis i les diferents
formes d'opressió que abans. Però
per altra banda és molt important no
quedar-se només en els espais interns,
sinó no perdre la lluita fora, al carrer,
dins de la societat, i tot i que no podem
evitar intentar crear els nostres "espais
segurs", estem obligades a lluitar i viure
fora d'aquests.
Creus que l’acció directa és
compatible amb el feminisme, que
preconitza posar les cures al centre i
l’apoderament femení? Creus que hi
ha formes de lluita més “masculines”
i altres més “femenines”?
Sí, evidentment és compatible l'acció
directa amb el feminisme autònom

que combat el sistema patriarcal. De
fet, hi han hagut sempre moltes dones,
feministes, lesbianes, trans, etc. en
accions directes, també en accions
directes feministes. Les dones sempre
han participat en revoltes, en guerrilles
i en lluites armades, i hi han hagut
organitzacions armades només de
dones, com les Rote Zora a Alemanya.
El que pot allunyar a moltes dones de
la participació en accions directes són
les actituds masclistes que alguns o
algunes poden tenir. L'acció directa
per se no és ni masculina ni femenina,
sinó una eina de lluita, com escriure un
text o organitzar una xerrada; depèn
del seu contingut, forma i finalitat. La
violència tampoc va lligada al gènere,
tenint en compte que si parlem de
violència, caldria descobrir-ne qui la
provoca, generant morts, gana, misèria,
desigualtat, opressió, jerarquies... I no
qui la combat. Les dones tenim una

lluita més per fer, i fins i tot diria que
per això és encara més necessària una
contraofensiva.
Per acabar, què podem aportar al
moviment anarquista o antiautoritari
les persones que en algún moment
de la seva militància han estat
reprimides?
El més important, com ja he dit, és
tenir clar per què ens impliquem en
la lluita, i plantejar-nos bé a nivell
col·lectiu i individual les conseqüències
que pot tenir. Cal tenir molt clar que
quan algú cau en mans de la repressió
no és perquè aquesta persona hagi
tingut mala sort, hagi estat estúpida o
incapaç, sinó perquè quan hi ha lluita,
o es produeix un desafiament al poder,
ells sempre responen amb repressió,
i aleshores és lògic acabar a la presó.
Òbviament no és el mateix pensar-ho

que viure-ho en primera persona, però
no hem de permetre que la por ens
freni, o ens condicioni, sinó treballar-la
per nosaltres mateixes i en col.lectiu. Hi
ha moltes coses que es poden preparar
i preveure, que es poden aprendre
d'experiències d'altres companys i
companyes que ja han passat per això,
encara que després cadascú respongui
a la seva manera, vivint situacions
particulars o en altres contexts. Sempre
és bo ser suficientment obert i flexible
envers noves situacions i no formarse una imatge tancada de les coses,
perquè després gairebé mai transcorren
tal com les havíem imaginat.
És fonamental estar segures de les
nostres accions, saber assumir-les ara, i
si cal, també passats molts anys després
de realitzar-les. No existeix la perfecció,
però és important entendre la nostra
motivació i les nostres temptatives,
fent-nos responsables de les mateixes.

Per altra banda, un cop repressiu és
com un desafiament, i si aconseguim
estar fortes i unides i ser coherents
amb la nostra lluita comuna i la nostra
integritat física, aquest ens pot fer
encara més fortes, perquè sabem que
mai no ens podran trencar.

quedi completament “cremada”, sense
haver tancat conflictes oberts. Que es
pugui avançar, però havent conclós els
processos que s’endeguen i amb un
grau més alt d’aprenentatge i intercanvi
generacional.

Sents que podràs tornar a estar activa
com abans de la repressió?

Des de finals d’abril del 2021 la companya
Lisa es troba en llibertat condicional. Per
saber-ne més sobre el seu cas, podeu
consultar el lloc web:

Jo he volgut continuar activa com
abans, però més que per les meves
condicions a presidi, veig que la realitat
a Barcelona ha canviat molt, i em
costa força trobar el meu lloc aquí. El
moviment -si és que encara se'l pot
denominar així- és més dèbil i encara
més empetitit; s’han produït molts
canvis de persones i generacions. Això
és positiu per certes coses, però manca
una continuïtat i probablement veure
com poder seguir de diverses maneres
sense que tanta gent desaparegui o

Roger Gras
Redacció Catalunya
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El govern espanyol porta al Congrés una nova retallada de les pensions
El passat 24 d’agost de 2021 el govern espanyol va enviar al Congrés de Madrid el primer paquet d’una nova proposta de llei de Reforma de les Pensions, que principalment té l’objectiu d’allargar la vida laboral
dels treballadors, intentant que les jubilacions es donin el més tard possible, que per a la gran majoria de treballadors serà als 67 anys. La proposta intenta consolidar i portar més enllà les retallades de la
Seguretat Social que ja van dur a terme els anteriors governs de Zapatero, al 2011, i Rajoy, al 2013, complint a més amb la rebaixa de la despesa pública promesa a la UE per tal d’accedir als fons comunitaris.
Desgraciadament, aquesta nova retallada de les pensions no només compta amb el suport de la patronal i la UE, sinó també de «l’esquerra institucional» actualment al govern de coalició, i els «sindicats
oficials», CCOO i UGT, que en una campanya vergonyosa intenten amagar que el resultat per a la gran majoria de la classe treballadora serà treballar més anys per obtenir pensions més baixes..
Reformes anteriors de Zapatero i Rajoy

Les «jubilacions anticipades» en el punt de mira

L’IPC i el Factor de Sostenibilitat

Per entendre la Reforma proposada, i el context actual normatiu en
la matèria, hem de retrotraure’ns a la Reforma aprovada al 2011 pel
president Zapatero del PSOE, amb el suport també dels sindicats
CCOO i UGT, que va determinar l’augment gradual de l’edat de
jubilació ordinària de 65 a 67 anys, i amb noves formules de càlculs
que reduïen les pensions pràcticament al 20%, segons estudis de la
CEOE.

La proposta enviada pel govern espanyol al Congrés es fonamenta
principalment en intentar dificultar al màxim (consolidant i
intensificant el que havien fet les anteriors reformes de 2011 i 2013)
les jubilacions anticipades a l’edat ordinària de jubilació. L’objectiu
és que cada vegada menys treballadors es jubilin abans dels 67
anys, l’edat «ordinària» de jubilació «normal» per a la gran majoria
de la classe treballadora, permetent la jubilació anticipada només
per a un molt reduït col·lectiu de treballadors amb carreres de
cotització molt llargues i ingressos alts.
Aquest allargament de l’edat de jubilació és encara més dur si tenim
en compte que el govern espanyol incompleix de forma reiterada
la normativa que l’obliga a regular els coeficients reductors per a
la jubilació anticipada en funció de les activitats «excepcionalment
penoses, perilloses i insalubres», que malgrat treballar en feines
de risc també han de treballar fins a l’edat ordinària de jubilació
(veure article «La lluita pels coeficients reductors de la jubilació
anticipada» al Catalunya de maig 2021).
Les fórmules proposades per allargar la vida laboral dels treballadors
proposades son, principalment, una penalització major de
l’avançament de l’edat de la jubilació, un augment dels coeficients
reductors de la jubilació anticipada, i el calcul dels coeficients
reductors sobre la prestació i no sobre la Base Reguladora, nous
càlculs que farà reduir molt les quanties de les futures pensions,
especialment pels treballadors que arribin sense cap feina als 61
o 63 anys, amb feines precàries o amb carreres de cotització no tan
llargues, problemàtiques que afecten especialment a les dones.

La propaganda governamental ha presentat la reforma com una
suposada «millora» pels pensionista, argumentant que garanteix la
revalorització de les pensions segons l’IPC i suposa la derogació del
Factor de Sostenibilitat.

Malgrat aquesta contundent rebaixa de la jubilació, el nou executiu
del PP de Rajoy, només dos anys després, 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.
Concretament, després d’aquestes dues reformes legals de 2011
i 2013 (de forma molt simplificada) l’edat de «jubilació ordinària»
actualment està sobre els 66 anys, augmentant en els propers anys
fins als 67 anys, però permetent mantenir la jubilació als 65 anys,
amb el 100%, només als treballadors que hagin cotitzat 38 anys i
mig (una carrera de cotització molt llarga), una petita minoria del
conjunt de la classe treballadora.
Alhora, la llei només permet jubilar-se «anticipadament» als 61 anys
els treballadors amb 33 anys cotitzats i que hagin estat acomiadats
en una situació de «crisi» (tancaments d’empresa, acomiadament
objectiu,...) per l’anomenada «jubilació anticipada forçosa»; i a
partir dels 63 anys només es poden jubilar els que tenen 35 anys
cotitzats, en l’anomenada «jubilació anticipada voluntària». Per a
la gran majoria de la població treballadora, que no compleix cap
d’aquests requisits, la jubilació està als 66 anys, pujant poc a poc en
els propers anys als 67.

Respecte a la revalorització de les pensions, porten perdent poder
adquisitiu des de 2011. Concretament, des de 2011 a 2014 es van
congelar des dels diferents executius espanyols de PSOE i PP,
aprovant al 2014 congelar-les per llei al 0,25%. Hem de destacar,
a més a més, que l’IPC actual (després de diverses reformes gens
innocents), i ja des de fa anys, no reflexa els augments reals els
productes de primera necessitat de la classe treballadora (gas,
llum, aliments, habitatge...), determinant augments molt per sota
de la despesa real de les famílies, i per tant un augment de l’IPC no
representarà un manteniment del poder adquisitiu del pensionista.
Per tant, haurem d’estar alerta a la lletra petita per comprovar
com i en quin sentit s’aplica, i si realment es mantindrà el poder
adquisitiu.
Menys optimista encara es pot ser amb la suposada derogació del
Factor de Sostenibilitat per un desconegut i misteriós Mecanisme
d’Equitat Intergeneracional (MEI). El Factor de Sostenibilitat va
ser aprovat al 2013, i s’havia d’aplicar a partir de 2019, però es va
anar ajornant la seva entrada en vigor; en síntesi, determina que
si augmenta l’esperança de vida dels pensionistes, les prestacions
aniran baixant, fet gravíssim i que va obligar als partits d’esquerres
a prometre que el derogarien si arribaven al govern. La trampa en
aquest aspecte, és que s’afirma que el Factor de Sostenibilitat serà
derogat, i substituït per un nou concepte, Mecanisme d’Equitat
Intergeneracional (MEI), del que a data d’avui ningú sap res,
ni hi ha cap document o proposta tangible, però que tindria la
mateixa finalitat de «sostenibilitat» i rebaixa de la despesa que la
llei anterior, i en que és previsible que el resultat sigui idèntic. Un
simple i cosmètic canvi de nom, per fer veure que es canvia aquesta
brutal retallada, sense que en realitat canvií res.

Ampli suport institucional, la Patronal i del sindicalisme oficial
a la nova retallada
Malgrat que la proposta de Reforma consolida les retallades
anteriors, i a més a més intensifica l’objectiu de reduir despesa
en pensions que obligava la UE, el nou text legal compta amb
un ampli suport institucional, de la Patronal i dels sindicats
oficials. L’ampli consens va ser cuinat lentament durant mesos
al «Pacte de Toledo», les conclusions del qual van comptar amb
una amplíssima majoria parlamentaria, com es pot comprovar
en que només van haver dos vots en contra al Congrés de Madrid,
dels dos únics parlamentaris de la CUP, i l’abstenció d’ERC, BNG
i EH Bildu.
Els partits polítics que conformen la coalició de govern han deixat
clar el seu suport a les xarxes socials, destacant amb els sindicats
CCOO i UGT que la nova norma «modernitza un sistema just i
sostenible». La Patronal, com no podia ser d’una altre manera,
també s’ha felicitat de la nova proposta.
Amb aquest escenari, en els propers mesos el Congrés de Madrid
debatrà i molt probablement aprovarà, aquesta nova norma, que
el govern ja anunciat que complementarà amb noves propostes,
amb l’objectiu de que entri en vigor al gener de 2022.
Un cop més, el govern suposadament «d’esquerra» i el
sindicalisme oficial ens voldrà vendre falsament com a una
suposada «millora» per a la classe treballadora, el que és una
vergonyosa retallada de les pensions; però la propaganda oficial
no pot amagar que la nova llei no només consolida les retallades
anteriors de 2011 i 2013, sinó que desgraciadament les porta
més enllà i encara retalla més el sistema de pensions públic, per
debilitar-lo encara més, i afavorir els fons de pensions privats.

Àlex Tisminetzky
Advocat laboralista i afiliat a CGT
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La Caravana Obrim Fronteres
denuncia una ruta mortífera
La Caravana Obrint Fronteres hem triat en aquesta 6a edició la ruta canària per dur a
terme accions en defensa pel dret a migrar.

Al crit de "Canàries, ni presó, ni tomba", "No són
morts, són assassinades, i amb més d'una vintena
d'accions, la Caravana Obrim Fronteres amb més de
350 activistes d'arreu de l'Estat espanyol , d'elles 60 de
Catalunya i amb la participació d'algunes companyes
d'Ensorrem fronteres de CGT; i conjuntament amb
companyes d'Itàlia de la Caravana Migranti vam
escollir les Canàries, concretament Gran Canària i
Tenerife, una de les fronteres més concorreguda i
la més mortífera del món. Hem volgut visibilitzar i
denunciar una vegada més la manca de vies segures
d'entrada a Europa, així com les morts i desaparicions
que provoquen, les vulneracions de drets humans i la
manca d'informació i acompanyament a les persones
migrants. Un sistema de contenció migratòria basat
en l'externalització, la militarització de fronteres i les
deportacions.
Una ruta que durant aquest any 2020 s'ha intensificat
quan s'han tancat altres rutes esdevenint la més
perillosa de tot Europa. Només en els primers sis
mesos de 2021, més de 2.000 persones han mort o
desaparegut en les rutes d'accés a l'Estat espanyol,
més del 90% en la ruta canària, i amb 42 embarcacions
desaparegudes amb totes les persones a bord. Una
de cada tres persones perden la vida intentant arribar
a les Illes Canàries.
La Caravana ha estat un espai de denúncia, però
també de trobada, de xarxa, de suport i de construcció
de resistències a les fronteres i a la vulneració de drets
i violències cap a les persones migrants.
Una ruta per la Gran Canària militaritzada
La Caravana d'enguany va tenir el seu inici a Gran
Canària, amb un acte reivindicatiu de benvinguda.
L'endemà una manifestació de denúncia va recórrer
tota la platja de Las Canteras. La següent acció, una
marxa que es va anomenar "militur" que va recórrer
els espais més significatius de la violació dels drets
humans que es produeixen a l'illa, com Canàries 50, el
CIE de Barranco Seco, un dels centres d'internament
de les illes, i l'oficina de FRONTEX a Canàries, on es
va empaperar la façana amb més de 40.000 noms
de persones migrants mortes al mar. A més es va
escampar 150 quilos de fem a l'entrada de les oficines
de Frontex.

La següent acció es va fer al port d'Arguineguin,
principal port d'operacions de Salvament Marítim i
un dels punts calents per les condicions inhumanes
en què es reté a les persones que migren. És en
aquest port on a partir del mes d'agost de 2020, quan
es van incrementar les arribades a les illes, s'hi van
aplegar unes 2.400 persones en tendes en condicions
infrahumanes. També es va denunciar el bloqueig
amb què es troben les migrants a les illes i que els
impedeix la mobilitat cap a la península.
Altres espais de concentració i denúncia van ser a
la seu de la subdelegació del govern, assenyalant
als governs que "són el virus, les seves polítiques
migratòries maten". També ens vam concentrar i
denunciar davant el diari Las Provincias, per la difusió
de missatges d'odi contra les persones migrants,
fomentant actituds xenòfobes i assentant les bases
per a la propagació del racisme i la violència. I com
no podia faltar, una concentració davant l'aeroport,
denunciant les "deportacions en calent".
També hi ha hagut espai per compartir lluites i xarxes
solidàries, on diferents grups de dones ens van
explicar les seves situacions, problemàtiques i lluites.
Etapa Tenerife: denúncies i xarxes contra el racisme
i les fronteres
El recorregut per Tenerife va arrencar amb una
manifestació que va passar pel monument franquista
a "l'àngel de la victòria", que incompleix la llei vigent
de memòria històrica.
La següent acció davant la Subdelegació de
Govern va ser una rèplica de la qual s'havia fet a
Gran Canària amb el lema "són el virus, les seves
polítiques migratòries maten". Durant l'acte la Policia
Nacional va reprimir durament l'acció amb violència
i retencions.
A Tenerife vam poder conèixer la dura realitat
que viuen les persones migrades, les que acaben
d'arribar, en recursos d'"acollida" precaris; les que fa
mesos que atrapades a l'illa i les que hi viuen des de fa
temps, la majoria treballadores precàries i explotades
en el sector turístic, l'agricultura o el treball de la

llar, moltes d'elles dones. També es va fer especial
referència als riscos multiplicats que afronten les
dones en el trànsit migratori i com la seva realitat en el
moment d'arribada també queda invisibilitzada. "On
estan les dones?" és una pregunta que es va posar a
debat a la Caravana.
També es va fer una gran manifestació per les zones
turístiques del sud de l'illa, a la platja de Las Americas.
Molt interessant i impactant va ser la visita a Las
Raíces, un campament que es posà en marxa a finals
de febrer, en el marc del Plan Canarias, propietat del
Ministeri d'Inclusió. En veu de les mateixes persones
que hi viuen o hi han viscut, l'atenció mèdica és
insuficient, el menjar de mala qualitat i els falta
informació, traducció i assessorament jurídic. Moltes
d'elles viuen en tendes al voltant del centre, en
condicions inhumanes. Arran d'aquesta situació, es
va crear l'Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife.
Les darreres jornades es van dedicar a seguir fent-nos
presents a l'illa, amb marxes des dels campaments
de persones migrants Las Canteras i Las Raíces fins al
centre de La Laguna, i pels barris perifèrics de Santa
Cruz de Tenerife.
Va ser una setmana plena de testimonis, accions,
debats, tallers, aplaudiments i crits, però sobretot,
de portar la denúncia als carrers, les places, a les
portes de les institucions racistes, i als punts calents
de frontera.
La Caravana és una ruta que camina, que acumula
aprenentatge per seguir lluitant contra les fronteres, i
per fer més forta una xarxa feminista i antiracista.
Somiant, somiant somies que tant de bo no
haguéssim de fer més caravanes. Els somnis a
vegades es compleixen quan et poses a treballar per
ells i llavors deixen de ser-ho

Rosalia Molina i Gemma Parera
Membres d'Ensorrem Fronteres CGT
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Tres-centes entitats de la
societat civil exigeixen la retirada
"immediata i sense condicions" dels
plans d’ampliació de l’aeroport

Després de l'acte de la patronal i els lobbies econòmics
a ESADE, entitats, col·lectius i cooperatives han fet
sentir la seva veu des de l'Auditori del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona amb la participació
de diverses expertes i sota el missatge "Ampliacions
d’aeroport? No, gràcies"
Si 175 empreses, patronals i lobbies econòmics van
organitzar un acte a l’auditori d’ESADE en defensa
de l’ampliació de l’aeroport del Prat, avui més de
300 organitzacions han fet sentir la seva veu contra
el projecte d’Aena a l’Auditori del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona. Entre els participants a l’acte
del 30 de maig hi havia el Cercle d’Economia, la Cambra
de comerç de Barcelona, Foment del Treball, RACC,
Pimec o el grup IAG.
Entre les d’avui, entitats,
col·lectius i cooperatives
de l’àmbit social, la
pagesia, l’ecologia o
veïnals. El primer acte,
amb “Sí a l’ampliació
de
l’aeroport”
com a eslògan, el
d’avui:
“Ampliacions
d’aeroport? No, gràcies”,
amb el suport, entre tantes altres, d’Unió de Pagesos,
el Consell Nacional de la Joventut, la Xarxa per la
Justícia Climàtica, la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
–que aglutina 314 entitats–, DEPANA – Lliga per a la
Defensa pel Patrimoni Natural o Lafede.cat, amb 126
organitzacions federades.

Tant oposició popular com ciència han estat
presents en l’acte, en què ha participat Ferran
Puig Vilar, enginyer de telecomunicacions i
periodista científic; Iolanda Fresnillo, llicenciada
en Sociologia i investigadora i consultora sobre el
deute, desenvolupament, finances responsables
i polítiques públiques; i Narcís Prat, catedràtic
del Departament d’Ecologia i director del Grup
d’Investigació Freshwater Ecology and Management
(FEM) de la Universitat de Barcelona. Abans de
les seves intervencions, Idoate ha subratllat que
l’objectiu d’aquest “altre acte” és demostrar “amb
arguments rigorosos” que l’ampliació, valorada
en 1.700 milions d’euros, “atempta contra la
salut pública”, té “finalitats especulatives” i “és
inadmissibles en el context actual i futur”.

del mar, els esdeveniments climàtics extrems en el
sector turístic, els preus dels combustibles fòssils…”.
Per la investigadora, els defensors de l’ampliació
basen les promeses de creixement econòmic en una
“hipòtesi falsa”: “Ens estan venent fum”, conclou.
A les pàgines del manifest en defensa del projecte
d’ampliació, donen per fet que l’increment de
vols i passatge es produirà si la infraestructura ho
permet, obviant els impactes que la pandèmia i la
constatació del canvi climàtic poden tenir en els
hàbits del turisme i de la mobilitat del sector negocis.
Aena planteja “compensar” l’impacte de la tercera
pista sobre la llacuna de la Ricarda, però per
experts com Narcís Prat no hi ha compensació
possible: “La Ricarda forma part d’un ecosistema
i la zona agrària també,
depenen una de l’altra i
han de ser gestionades de
forma conjunta”. L’ecòleg
parteix de la base que l’espai
protegit “ja necessita una
restauració ambiental” i
que si s’hi impacta i es crea
una llacuna artificial, “no
mantens la biodiversitat,
et carregues tot la cosa
singular”. Per ara, el 60% del territori del delta del
Llobregat ja s’ha perdut i aquesta ampliació, han
destacat, seria “un nou atemptat contra els seus
valors naturals i agraris, i al sistema d’aqüífers”.

“El periodista científic Puig Vilar ha insistit que el
projecte d’Aena empitjoraria encara més l’actual
crisi climàtica, energètica i de biodiversitat

La proposta d’Aena i d’una part del sector econòmic
del país consisteix a ampliar de nou l’aeroport amb
una nova terminal i la prolongació en 500 metres
de la tercera pista, el que suposaria la destrucció
total de la llacuna de la Ricarda, epicentre de la
biodiversitat del delta del Llobregat. Per Elena
Idoate de Zeroport, “els lobbys han demostrat que
no tenen els coneixements bàsics ni la sensibilitat
mínima sobre energia, clima i ecosistemes. Ells
tenen el capital, nosaltres tenim la ciència i la
força de l’oposició popular”. Des de la plataforma
reclamen la retirada immediata i sense condicions
dels plans d’ampliació d’activitat i infraestructures
i de possibles noves infraestructures orientades al
creixement del trànsit aeri.

”

Precisament, Puig Vilar ha insistit que el projecte
d’Aena empitjoraria encara més l’actual crisi
climàtica, energètica i de biodiversitat. El
periodista científic ha aportat fonts com l’Índex
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès), els
informes de l’Agència Internacional de l’Energia o la
Plataforma Intergovernamental Científic-normativa
sobre Diversitat Biològica i Serveis dels Ecosistemes
(IPBES). També s’ha posat el projecte d’ampliació
davant del mirall de l’Acord de París, signat per
l’Estat espanyol, segons el qual cal reduir en un 80%
les emissions de CO₂ el 2050, quan l’increment del
trànsit aeri fins a setanta milions de passatge, per si
sol, ja suposaria un increment del 33%, un càlcul de
l’agència pública Barcelona Regional.
En aquesta línia, Fresnillo ha criticat que l’Estudi
sobre l’impacte econòmic de l’Aeroport Josep
Tarradellas Barcelona – El Prat, encarregat per
Aena, “ignora impacte mediambiental i els riscos de
l’emergència climàtica, com l’increment del nivell

La Comissió Europea, en la comunicació que va fer
arribar al govern espanyol el passat 18 de febrer i al
que la Directa ha tingut accés en exclusiva, ja alerta
que entre el període 2002-2015, la infraestructura
aeroportuària ha comportat una reducció global
del 70% del nombre d’exemplars de les espècies
hivernants i la pràctica desaparició del corriol
camanegre, la terrerola comuna, el morell xocolater,
l’arpella comuna i el trobat.

Gemma Garcia
Article publicat a La Directa*
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Les nostres veus Llibertàries i feministes

El silenci no ens
protegirà

“És necessari

poder parlar
de l'estrès,
angoixa i
augment de
la precarietat
per la situació
d'inestabilitat
econòmica i
social”

El que no té nom, no existeix. Ja ve de llarg.
La magnitud del silenci és immensa entorn del patiment psíquic.
El que no té nom, no existeix. Ja ve de llarg.
La magnitud del silenci és immensa entorn del
patiment psíquic.
En l'estudi de Dones i bogeria, Phyllis Chesler
analitza el paper històric i el biaix de gènere/
classe/origen entorn dels malestars psíquics.
Construeix el seu relat posant èmfasi en el
fet de polititzar els malestars. Fa que aquests
puguin tenir veu i puguin ser reconeguts i vistos
més enllà del propi estigma o de l'ostracisme
social condemnatori per a les persones que els
pateixen.
La paraula ofereix la possibilitat de canvi en
termes de comprensió.
Quan la societat no entén/no vol entendre unes
certes malalties el primer que fa és negar que sigui
real, impossibilitar la realització d'un exercici
de significació, o bé rebutjar a qui l'evidencien
a través de l'exclusió. La mera presència
del malestar genera una sèrie de preguntes
incòmodes. I la incomoditat pot generar fissures
en aquesta falsa pau social que ens envolta.

la resta de realitat social que ens envolta. Aquests
discursos provoquen culpa, invisibilitzen arrels
de les problemàtiques i tapen opressions, ja que
segueixen tenint en compte els condicionants
i desigualtats socials, la comunitat que
acompanya a cadascun i la pròpia realitat social
que configura el relat.

És per això que els problemes es queden en la
intimitat i els draps bruts es renten a casa, sembla
que no ens esquitxin o interpel·lin.

No qüestiono la possible efectivitat que puguin
arribar a tenir com a eines concretes, però sí
que qüestiono profundament el seu caràcter
reaccionari si es desdibuixa del context.

Aquesta dessensibilització (a vegades existent
com a mer mecanisme de supervivència social)
li fa niu a la violència i la perpètua.
El castell de cartes entorn de les misèries
humanes és fràgil. Tan fràgil com que amb una
bufada, de vegades, es trenqui i quedi tot en
evidència. Però tot segueix, fins que segueix.
I Fins que prenem la paraula. I aquesta, ens porta
a l'acció.
Posar damunt de la taula és un acte polític urgent
per a poder prendre les regnes i que aquest castell
de cartes pugui desmuntar-se sense aixafar-nos.
L'herència d'un pensament patriarcal ens posa
molt difícil poder entendre la vulnerabilitat com
un atribut intrínsec a l'ésser humà i no llevar-li
valor o menysprear-lo.
La vulnerabilitat es vincula amb la falta de
productivitat necessària per a poder operar dins
de la lògica capitalista, de pèrdua de caixet social,
de rendiment, de falta de voluntat, etc.
Aquesta lògica es revesteix ara amb discursos
tipus New age, on posen l'accent de la recuperació
de la persona en la motivació o ganes pròpies
des d'un lloc individualista i buit d'anàlisi polític
on s'evidenciï la correlació amb la lògica i cultura
capitalista.
L'auge de vendes de cursos de sanació, teràpies,
coachings, etc. impregnades d'un discurs
"positivista" tòxic fan que seguim sense atendre

L'impacte de les crisis econòmiques,
problemàtiques ambientals o pandèmies no
castiga a tothom per igual. No hem descobert
la sopa d'alls. Sempre és amb major cruesa als
pobres. I a això se li sumen altres opressions per
motiu de gènere, classe, origen, normativitat física
o psíquica, etc. El biaix sempre té un component
interseccional, ja que des del lloc d'opressió en el
qual es col·loca a cada individu radica també la
capacitat de resistir d'una manera o un altre o en
la mateixa duresa de l'impacte.
En termes de patiment psíquic i contextualitzantho en aquests temps de pandèmia, podem
veure que hi han hagut factors que han estat
condicionants d'això.
És necessari poder parlar de l'estrès, angoixa
i augment de la precarietat per la situació
d'inestabilitat econòmica i social. Aquí cal
tenir en compte els índexs de feminització
de la pobresa (bretxes salarials existents
amb biaix de gènere, economia submergida,
tasques de cures no reconegudes, etc.) i la falta
de garanties de supervivència a les quals les
condemna.
Un altre factor necessari de nomenar ha estat
el pes afegit a les persones que es dediquen
especialment al treball de cures (sanitaris, àmbit
social), majoritàriament també feminitzat); així
com el fet de l'absència de possibilitats de poder
conciliar a nivell laboral les pròpies cures del
treball domèstic o familiar.

Una altra qüestió rellevant ha estat el factor
d'aïllament social obligat, factor tan determinant
per a la nostra supervivència física i psíquica.
Aquest aïllament ha estat un fenomen portat
a l'extrem i que evidentment ha tingut unes
conseqüències immediates negatives a nivell
psicològic.
Aquesta situació de restricció de mobilitat i
interacció ha provocat limitacions a l'hora de
buscar ajuda. I, per tant, un augment del risc.
Moltes dones no han pogut decidir lliurement
conviure amb els seus agressors i menys en
aquest escenari. Els condicionants externs i
interns han tingut un pes important en aquesta
presa de decisions. La llibertat d'agència està
compromesa a aquests condicionants i greument
afectada. I davant situacions vulnerables,
aquesta capacitat s'agreuja.
En termes de violència, podem esmentar
augments de crides de denúncia (durant el
confinament total van augmentar un terç) i
evidències d'indicis suficients sobre augment
de violències de control, psicològiques, físiques i
sexuals potenciades per la situació ( Segons Vicky
Rosell, Delegada del Govern per a la Violència de
gènere).
Una anàlisi en profunditat requereix tenir en
compte tota la situació. Punt de partida previ,
desenvolupament i perspectives de futur. Si
realment parlem en clau col·lectiva i de prevenció.
Les conseqüències de la violència es tradueixen
en símptomes i xifres indicatives cap a les dones
i/o altres identitats dissidents.
Hipermedicalització de les dones, increments
dels casos de depressió/ ansietat, adjudicació de
patologies diverses relacionades amb vivències
de violència masclista, aïllament social, etc.
Davant aquest panorama, la gestió política és
clarament insuficient.

La precarietat dels recursos públics disponibles
(tant cap a les condicions de treball de les pròpies
professionals, com de les dones ateses) són
alarmants.
Durant la pandèmia, diferents recursos
han exercit denúncies públiques d'aquest
maltractament i precarietat. Parlem de falta de
recursos econòmics, de places públiques (només
42 treballadores per a l'índex de violències
diàries existents) i d'acords específics que regulin
i dignifiquin la situació de les treballadores.
Un d'aquests serveis, el SARA (Servei D'Atenció,
Recuperació i Acollida de la Dona) va denunciar
públicament al setembre aquesta situació arran
de la negativa d'aquesta revisió en clau positiva
per part de la Regidoria de Feminismes i LGTBI.
Altres recursos i entitats també estan al límit per
la falta de suport per part de l'Administració. Per
exemple, Tamaia (entitat amb més de 28 anys de
trajectòria en treball d'abordatge de violències
masclistes), que va tancar les seves portes a
causa de la situació provocada per la pandèmia
i l'absència de gestió.
Un altre recurs actualment també en perill es
tracta d'AADAS (per a l'atenció de dones víctimes
ateses per violència sexual).
La magnitud de la problemàtica és profunda i ja
s'estan llançant les primeres pedres per a trencar
aquest profund de llarg.
Que ja ens ve de llarg tot això i precisament per
això també tenim una trajectòria que ens ajuda a
teixir camins de dissidència.
Perquè "La millor forma de resistència a la
violència, no és enfrontar-la soles, és ajuntarnos, crear formes de vida i reproducció més
col·lectives, enfortir els nostres vincles i així
veritablement crear una xarxa de resistència que
posi fi a tota aquesta massacre". F. Federicci.

Laura Muñoz
Sector Social Ensenyament -Barcelona
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ELS MURS DE LA PRESÓ
La vida que bullia entre les parets de la Model ha format part de les vivències dels veïns i veïnes del barri.
Llargues cues, principalment dones, es formaven a la porta de la Model per entrar a visitar els presos.
Dels patis emergia el brogit de les veus a l’hora de l’esbarjo o de les converses entre finestres de les cel·les.
Paquets que volaven des del carrer per sobre dels murs sobrepassant-los, fins que van afegir tanques
metàl·liques i apujaren l’alçada.
Al llarg dels anys, les parets de les façanes s’han omplert de graffitis i pintures com les que resten en els
murals de la zona sud amb aquestes llegendes: “Enderroc de tots els murs de la Model”; “La Llibertat no
es negociable”; “Séneca li va dir a Neró: “El teu poder radica en la meva por: si no tinc por, tu ja no tens
poder” I nosaltres ja hem perdut la por”. O a la zona est que recentment han pintat grans figures de dones
que expressen la seva força: “Rebels/Juntes/Diverses”.
Aquest murs que han estat les barreres físiques entre els homes tancats i la llibertat; els somnis i les
esperances, amaguen moltes històries. En recordem algunes que conec de prop.
En els primers anys de la repressió franquista també va ser presó per a dones. Les carcelleres eren monges i
la Rosario, una veïna del Prat de Llobregat, recorda com va acabar a la presó. En el poble, a la postguerra, van créixer ravals entre camps de conreu. Els habitaven gent humil arribada de l’emigració i la
necessitat per mantenir les criatures les empenyia a espigolar. La van detenir i portar a la Model després
d’una denuncia i l’escorcoll del seu habitatge on van trobar panís i altres productes del camp. Rosario,
va ser testimoni dels mètodes de tortura de les monges que aplicaven corrent elèctrica als pits de les preses
polítiques perquè parlessin.
-El meu pare va patir presó cel·lular en la Model. Ingressà el 26 de setembre de 1946 pel delicte
d’activitats subversives i associació i propaganda il·legals. El Tribunal especial de repressió de la maçoneria
i el comunisme l’havia de jutjar però el 13 de març de 1947 el posaren en llibertat condicional pendent del
judici.
-Tinc una amiga que va néixer a la presó. El seu pare era funcionari i treballava a l’administració de la
Model. Els seus records són tristos: vivia en un espai sense intimitat i formava part d’una col·lectivitat
l’objectiu de la qual no s’adaptava a la seva percepció de la vida. Soledat enmig d’un gran confinament.
Tantes i tantes històries humanes podríem contar!! Fins que arriba el mes de març de 2017 i comença el
trasllat dels presos.
A l’any següent s’obriren les portes de la Model a la ciutadania oferint visites guiades. Aprofitant aquesta
possibilitat vaig proposar de fer-ne una visita als meus nets ja que sempre els havia encuriosits aquell
monumental penal. Es preguntaven: per què hi havia persones tancades? En la seva infantesa no entenen
aquestes formes de tractar les persones, empresonant-les. Vaig demanar cita i anàrem tots quatre. El recinte
que es posava al nostre abast havia estat maquillat interiorment: els patis, les galeries i les cel·les; algunes
d’elles recreades recordant els personatges que les havien ocupat, com el Vaquilla. Impactant veure l’estança
on van assassinar Salvador Puig Antic, el 2 de març de 1974, aplicant el garrot vil. Ens seguérem en els
bancs de les sales de visites, on els presos rebien els familiars.
Des d’aleshores ençà, sovint es fan rodatge de curtmetratges i pel·lícules com just aquests primers dies
d’agost que filmaven una pel·lícula: Model 1976 (van dir-nos) i amb aquesta intenció els carrers del voltant
s’ompliren de cotxes d’aquella època: jeeps, furgons i 124, cotxes oficials de la policia nacional (els grisos)
que portaren al nostre record els temps de pors i lluites de la dictadura.
Hem estat testimonis de l’enderroc d’algunes parts dels murs i d’edificis de la presó Model i la creació
d’espais nous de convivència com l’escola infantil que porta el nom d’en Xirinacs, l’activista pacifista
que va restar de peu a la vorera del davant de la porta principal de la presó durant un any i nou mesos,
reivindicant “amnistia presos polítics” fins que l’any 1977 es va aprovar la Llei d’amnistia.
Com un esquelet esquarterat progressa el desballestament de la presó Model. Amb les noves obres s’intenta
alliberar el pes de les cruels històries que suporten els seus murs i estances.

Carme Álvarez
Militant de Dones llibertàries
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Les arrels del
moviment talibà

Durant més de 40 anys, l'Afganistan ha estat
un tauler d'escacs de les grans potències
internacionals. Un dels moments clau en aquesta
partida geoestratègica va ser 1979, quan es va
produir l'entrada de la Unió Soviètica a Kabul, sota
el mandat de Leonid Brézhnev.
Així començava la rematada de la Guerra Freda
i una nova escalada de tensió entre l'URSS i els
Estats Units. El que va començar com una operació
destinada a mantenir el control i la influència
soviètica al país es convertiria llavors en un conflicte
que duraria deu anys i que va suposar un vesper
per a l'URSS: la retirada de les tropes soviètiques
ha estat històricament comparada amb la manera
en la qual els americans van abandonar Vietnam.
D'altra banda, si a mitjan anys 70 havia començat a
la regió una tendència de voler recuperar la puresa
de l'islam basant-se en aspectes fonamentalistes,
en els anys 80 el que va unir als diferents països va
ser la cerca de l'expulsió dels soviètics. En aquest
context naixia al Pakistan, concretament a l'agost
de 1988, Al Qaeda (en àrab, La Base), un nom que
fa referència a un camp d'entrenament de joves
mujahidins creat per a lluitar contra l'URSS, entre
ells un jove líder de 31 anys anomenat Osama Bin
Laden.
Els mujahidins, o guerrillers islàmics, també van
comptar amb un important suport econòmic dels
Estats Units i de l'Aràbia Saudita, que no permetrien
que un país amb la importància estratègica de
l'Afganistan quedés en mans de soviètiques.
Així, la milícia sense fronteres dels mujahidins,
secundada pels serveis secrets del Pakistan, la CIA i
de la intel·ligència saudita, va aconseguir el 1989 la
retirada soviètica.
La marxa dels soviètics va deixar uns combatents
islàmics orgullosos que no havien lluitat per cap
dels països que els donaven suport, sinó per Déu,
al qual van atribuir la seva victòria. Va ser just en
aquest moment quan l'embrió talibà començà a
prendre forma.
El buit de poder
Una vegada que els soviètics van abandonar
l'Afganistan, el país va sofrir una guerra civil en la
qual diferents grups polítics van lluitar pel poder
central. Al mateix temps, diversos senyors de la
guerra aprofitaven la situació i s'enriquien a costa
de les lluites entre ètnies i tribus.

Enmig d'un escenari fortament marcat pel buit de
poder, els veterans mujahidins que ja havien lluitat
contra els soviètics van anar organitzant-se seguint
una doctrina islamista modernista, que rebutjava
tant l'anarquia d'aquells anys com la influència
occidental. En 1994, a la província meridional
afganesa de Kandahar, aquest moviment integrista
adquiria el nom oficial que continua utilitzant-se
avui dia: talibà.
Components crucials: l'ètnia paixtu, el vessant
sunnita i el nacionalisme
El nom ve de talib (estudiant en àrab i paixtu), ja
que molts dels integrants són paixtus, una ètnia
sunnita i predominant a l'Afganistan, que havien
estat estudiants en marasses del Pakistan.
El projecte nacionalista paixtu dels talibans
buscava instaurar un emirat a l'Afganistan. Per a
això va comptar amb el suport del Pakistan, país
en el qual viuen entre 25 i 30 milions de paixtus, i
també d'Aràbia Saudita, la monarquia sunnita per
excel·lència.
Els talibans van prendre el poder a Kabul en 1996, i
cal assenyalar que al principi van ser secundats pel
poble afganès, fart de disputes entre els senyors de
la guerra. No obstant això, el seu conservadorisme
radical reflectit en execucions públiques, la
destrucció dels budes gegants de Bamiyán o la
vulneració sistemàtica dels drets de la dona va
propiciar la seva impopularitat local, regional i
internacional.
Els talibans van governar l'Afganistan des de 1996
fins a 2001, un període en el qual les dones van
passar a estar completament relegades a un paper
figurant en la llar, tenien prohibida qualsevol
activitat laboral o que tingués a veure amb
l'educació. Durant el govern talibà, les afganeses
no van poder sortir de casa sense acompanyar i
tractaven de viure entre múltiples prohibicions,
com la de cantar o riure's en veu alta, per no parlar
de mostrar el seu rostre. La vulneració de drets
de les dones era l'aspecte que més xocava amb la
realitat internacional, una sensació d'alarma que
desafortunadament es repeteix.
El torn de Bush
No va ser per garantir la seguretat i drets de les
dones pel que es van mobilitzar les forces. Va ser
necesasri un atemptat de la magnitud de l'atac a
les Torres Bessones perquè l'esfera internacional
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actués. S'havien acumulat sospites que l'Afganistan
podia ser un camp d'entrenament per a Al Qaeda
i que Osama Bin Laden es trobava al país sota
protecció dels talibans, donada la seva proximitat
gihadista. Va ser aquest recel lligat al terrorisme el
que va provocar que en 2001 es produís la invasió
estatunidenca a l'Afganistan, un mes i una setmana
després de l'11 de setembre.
En poc més de tres mesos, l'OTAN liderada pels
Estats Units va fer retrocedir als talibans instaurant
el Govern de transició d'Hamid Karzai al desembre
de 2001. Era el moment de George Bush de triar un
enemic amb el qual sadollar la set de venjança pel
major atemptat terrorista que ha sofert la societat
estatunidenca. Dos anys tard, el país triat per a ser
el gran enemic dels Estats Units, i de tot Occident,
seria l'Iraq.
Després de dues dècades, els talibans tornen a
Kabul
No obstant això, ni aquesta operació anomenada
“Llibertat Duradora”, ni la mort del mul·là Omar,
feta pública en 2015, va fer que els talibans
desapareguessin de l'Afganistan. El grup
s'ha mantingut present durant dues dècades
reivindicant la seva presència per tot el territori
afganès.
El dilluns 15 d'agost va tenir lloc una nova fita
per a aquest moviment: els talibans han tornat a
prendre Kabul, aquesta vegada sense massa esforç.
Després de 20 anys, les tropes estatunidenques
han abandonat el país, deixant un escenari replet
de projectes fantasma i de deserció de forces
afganeses que els talibans han aprofitat per a
avançar sense pausa des del mes de maig. Veus
expertes en el tema, com la d'Ahmed Rashid,
escriptor pakistanès i especialitzat en gihadisme,
asseguren que l'ofensiva actual dels talibans és la
més dura des de la seva creació en 1994.
El recent avanç talibà ha deixat imatges que
probablement passaran a la història: des de
l'entrada dels milicians al palau presidencial de
Kabul sense cap resistència, fins a la desesperació
dels civils que s'agarren a rodes i ales d'avions amb
l’esperança de sortir del país.
Ana Gabirta
*Article publicat a El Salto

Colòmbia ha patit més de mig segle d'un conflicte
armat que va arribar a provocar la pitjor crisi
humanitària de l'hemisferi occidental amb
260.000 morts, 85.000 desapareguts i 7 milions de
desplaçats per la violència. El setembre del 2016
es va signar un acord de Pau entre la principal
guerrilla de les FARC-EP i el govern colombià,
tanmateix aquest acord ha estat paper mullat i el
govern i l'estat no l'han complert. Des de la seva
signatura han estat assassinats més de 1.200 líders
socials i 275 excombatents de les FARC-EP. Només
durant aquest any 2021 i fins a la data de l'inici
de la vaga general del passat 28 d'abril havien
estat assassinades 132 persones dels moviments
socials amb 35 massacres, 57 líders socials i 22
excombatents de les FARC-EP. Un autèntic genocidi
del moviment popular que tristament colpeja les
entranyes de la memòria col·lectiva i ens recorda
aquell altre genocidi que hi va haver durant els
anys 80 i 90 on més de 4.000 membres del partit
d'esquerres de la Unión Patriòtica foren assassinats
pel terrorisme d'estat.
Una violència que arrenca amb la desigual
tinença de la propietat de la terra, on l'1% de
la població té el 81% de la terra cultivable i on
només el 7% d'aquestes són de vocació agrícola.
La resta pertany al monocultiu i l'extractivisme
d'unes multinacionals que en el terreny sovint
es transformen en elits de terratinents vinculats
a l'extrema dreta i al narcotràfic que conformen
la base del Narco-Paramilitarisme; autèntic amo
i senyor del país i que té en l'expresident Uribe i
en el president actual de Duque, els seus màxims
exponents i portaveus. I malgrat que sovint els
grans mitjans de desinformació venen la imatge
d'un país amb una violència difusa a través de
conceptes buits com narcotràfic, terrorisme i

pandèmia; la naturalesa del greu conflicte que es
viu a Colòmbia és d'arrel política a causa de la greu
injustícia social. No en va, Colòmbia és el segon
país del món més desigual i el primer del planeta
on més sindicalistes i defensors de drets socials,
laborals i polítics són assassinats.
Arriba la pandèmia sanitària
Enmig d'aquest greu context i amb 21 milions de
pobres arriba la pandèmia que aguditza la crisi
i malestar en què viu gran part de la població,
però el govern en comptes de reaccionar amb
mesures de protecció social tira de manual
neoliberal i implementa una reforma tributària on
en comptes de gravar a les grans fortunes fa pagar
els plats trencats de la crisi a unes classes populars
exhaustes que es troben en la misèria més absoluta.
De seguida es reactiven les mobilitzacions que
s'havien iniciat amb la darrera vaga general de
novembre del 2019 i que havien quedat ajornades
arran de la pandèmia. Les protestes són massives,
i aquest cop el Paro Nacional –vaga general- es
convoca de forma indefinida. Ni l'alerta sanitària,
ni el toc de queda aturen unes mobilitzacions que
cada dia que passa guanyen suport en el camp
popular.
A causa de la forta contestació al carrer, Duque retira
la Reforma Tributària, però el moviment popular
es reafirma i l'aliança de sindicats, estudiants,
professores,
treballadores,
transportistes,
moviment indígena i camperol decideix mantenir
la protesta. Amb sectors apostant per fins i tot, fer
caure el govern narco-paramilitar de Duque i una
majoria social que reivindica noves demandes
socials urgents: retirada del projecte 010 que
privatitza el poc que queda de la sanitat pública,
desmilitarització de les ciutats, reforma de la

policia i dissolució del criminal ESMAD, compliment
dels acords de pau, respecte de la vida dels i les
líders socials i defensores de drets humans... en
definitiva demanen viure amb una mínima dignitat
i sense por a ser assassinats per l'estat.
Mentrestant, malgrat que el govern treu el gruix
dels seus sicaris de l'ESMAD, exèrcit i paramilitars a
gran part del país per seguir practicant el terrorisme
d'estat, el Comitè Nacional de Vaga segueix cridant
a la mobilització i el poble es manté al carrer i a
les places, especialment un jovent viu i combatiu
que ja ha perdut la por perquè no té res a perdre i
segueix dempeus lluitant per un futur lliure.
Des que el passat 28 d'abril va començar el Paro
Nacional i fins al 10 de juny, hi ha reportats 3789
casos de violència policial, 1248 persones víctimes
de violència física per part de la policia, 76 persones
assassinades principalment per agents estatals
i grups paramilitars, 1649 detencions arbitràries
contra manifestants amb fins a 346 persones
desaparegudes, 705 intervencions violentes per
part de la força pública amb 69 víctimes de lesions
oculars, i 25 víctimes de violència sexual per part
de la força pública.
Tanmateix, la lluita a Colòmbia continua, perquè
com deia un jove de la famosa primera línia (joves
que es mantenen en la primera línia defensiva dels
bloquejos i de la protesta) assassinat per la policia,
ja ho hem perdut tot, fins i tot la por "por eso hay
que seguir y seguir, y salir a marchar para crear un
mundo nuevo".
Robert Morral
Ex-brigadista a Colòmbia i membre
d'Ensenyament Sector Social CGT
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El pensament de
Kropotkin,
a un segle de
la seva mort
A q u e s t pa s s a t fe b re r e s va n co m p l i r ce n t
a n y s d e l a m o r t d e P i o t r K ro p o t k i n , u n d e l s
g ra n s te ò r i c s i p e n s a d o rs d e l ' a n a rq u i s m e ,
n a s c u t a M o s co u l ' a n y 1 8 4 2 . L a s e va v i d a
– va a r r i ba r a ga i re b é e l s v u i ta n ta a n y s co n te m p l a n o m b ro s e s fa cete s : e l d ' u n
j o v e n o b l e d ' a s ce n d è n c i a a r i s to c rà t i ca ,
e l d ' u n i n v e s t i ga d o r c i e n t í f i c , l ' a g i ta d o r
a n a rq u i s ta c l a n d e s t í , e l te ò r i c i p e n s a d o r,
r et i ra t a l ' e s t u d i i l ' a n à l i s i , o l a l l ege n d a
d e l a re v o l u c i ó q u e a r r i bà a l a s e va
te r ra n a ta l d e s p ré s d e l a ca i g u d a d e l
t s a r i d e m é s d e q u a ra n ta a n y s d ' e x i l i .
Le s s e v e s p e r i p è c i e s v i ta l s m o s t re n l a
co m p l e x i ta t d e l p e rs o n a tge i m e re i xe n
l ' a te n c i ó d e to t s a q u e l l s q u e e s t i g u i n
i n te re s s a t s e n l a f i g u ra d e l p e n s a d o r r u s .
Ta n m a te i x , e n a q u e s t a r t i c l e d e i xe m l a
s e va b i o g ra f i a d e ba n d a , p e r ce n t ra r- n o s
m é s e n l e s s e v e s a p o r ta c i o n s i re f l e x i o n s
te ò r i q u e s i l ' a c t u a l i ta t d ' a q u e s te s . M é s
e n l l à d e re co rd a r e l s a v i r u s co m u n a
f i g u ra fo l k l ò r i ca p rò p i a d ' u n m o v i m e n t
a n a rq u i s ta a n t i q u a t i p ro p i d e l pa s s a t ,
l a co m m e m o ra c i ó d e l ce n te n a r i d e l a
m o r t d e K ro p o t k i n p o t s e r v i r co m u n a
o r i e n ta c i ó p e l s m o v i m e n t s s o c i a l s d e l
p r e s e n t i d e l fu t u r.

C o m e n ça n t p e r l a s e va re f l e x i ó e n to r n
l e s e s t ra tèg i e s i l e s tà c t i q u e s a s eg u i r,
K ro p o t k i n va d e f e n s a r l ' a cc i ó co l · l e c t i va
i d e m a s s e s , a t ra v é s d e s i n d i ca t s i
co o p e ra t i v e s , p e r s o b re d e l s a c t e s
v i o l e n t s a ï l l a t s . L a re v o l u c i ó - p e l s a v i
r u s - é s u n f e n o m e n q u e p ro ta go n i t za e l
p o b l e , e l co m ú d e ge n t , i n o e s p o t f e r
m i t j a n ça n t u n p et i t n u c l i d e co n s p i ra d o r s
n i e s p o t d i c ta r i o rd e n a r d e s d e l s
d e s pa t xo s d ' u n a n o va a d m i n i s t ra c i ó
b u ro c rà t i ca . E n a q u e s te s p ro p o s t e s
t ro b e m u n e i x p u ra m e n t l l i b e r ta r i e n l a
f o r m a d e f e r e l s ca n v i s s o c i a l s . S ó n u n e s
p ro p o s te s q u e n o s o l s p o d e n i n c l o u re a
a n a rq u i s te s , s i n ó a l g r u i x d e m o v i m e n t s
p o p u l a rs a c t u a l s d ' a v u i e n d i a .
A i x í , K ro p o t k i n p l a n te j a u n a s o c i eta t
co n s t r u ï d a d e s d e l a ba s e , l l i u re i
i g u a l i tà r i a . B u s ca e l co m u n i s m e , e n te n e n t
co m a ta l ta n t l a co l · l e c t i v i t za c i ó d e l s
m i t j a n s d e p ro d u cc i ó co m e l re s u l ta t
d e l t re ba l l , a ca u s a d e l a d i f i c u l ta t
d ' u n re pa r t i m e n t e q u i ta t i u e n u n a
s o c i eta t co m p l e xa , a m b u n s p ro ce s s o s
d e p ro d u cc i ó q u e re q u e re i xe n u n
co n e i xe m e n t , f o r m a c i ó i i n f ra e s t r u c t u r e s
e n e l s q u a l s m o l ta ge n t d i f e re n t h a
co n t r i b u ï t . D ' a q u e s ta m a n e ra , K ro p o t k i n
b u s ca u n a s o c i eta t o n e l t re ba l l i e l s
s e u s f r u i t s e s t i g u i n re pa r t i t s s ego n s l e s
ca pa c i ta t s i n e ce s s i ta t s , re s p e c t i va m e n t
d e l e s p e rs o n e s , p e r ta l d e ge n e ra r
u n m ó n m é s i g u a l i ta r i i ra c i o n a l . E s
p o d e n re b u t j a r a q u e s te s p ro p o s te s p e r
a n a c rò n i q u e s i a n t i q u a d e s e n u n m ó n o n
l ' e x t re m a d e s i g u a l ta t i l a c r i s i e co l ò g i c a
d e m o s t re n e l s l í m i t s i l e s co n t ra d i cc i o n s

d e l c a p i ta l i s m e ? C r e i e m q u e n o c a l
a q u í co n t e s ta r a q u e s ta p r e g u n ta . E n s
r e m et e m a l s f et s .
Pe r ò , m é s e n l l à d e l a i g u a l ta t m a t e r i a l ,
K r o p o t k i n a p o r ta a l t r e s q ü e s t i o n s i
p r o p o s t e s p e r a a q u e s ta n o va s o c i eta t
q u e v o l co n s t r u i r q u e h a n d e s e r t i n g u d e s
e n co m p t e : e l p e n s a d o r r u s n o b u s c a
s o l e l re pa r t i m e n t j u s t d e l e s r i q u e s e s ,
s i n ó ta m b é v o l e l b e n e s ta r i e l p l e
d e s e n v o l u pa m e n t d e l ' é s s e r h u m à . A m b
l ' o r ga n i t za c i ó m é s ra c i o n a l d e l t r e ba l l ,
e n ba s e a a co n s e g u i r u n a p r o d u cc i ó
a d a p ta d a a l e s n e ce s s i ta t s d e l a ge n t ,
e s p o d r i e n r e d u i r – s e go n s e l p e n s a d o r
r u s - l e s j o r n a d e s l a b o ra l s , a m b p o q u e s
h o r e s d i à r i e s d e d i c a d e s a a c t i v i ta t s
p r o d u c t i v e s . A i x í , e s p o d r i a a co n s e g u i r
u n a p r o g r e s s i va d e s e s p e c i a l i t za c i ó d e l
t r e ba l l , f e n t q u e l e s p e r s o n e s co m b i n i n
a c t i v i ta t s i n d u s t r i a l s i a g rà r i e s i q u e
d e d i q u i n e l s e u t e m p s l l i u re a c u l t i va r- s e ,
l l e g i n t , e s t u d i a n t , i n v e s t i ga n t , c r ea n t . . .
L' a l fa b et i t za c i ó ,
la
c u l t u r i t za c i ó ,
l ' a c t i v i ta t f í s i c a o l ' a p r o pa m e n t a
l a n a t u ra s ó n a l g u n e s d e l e s l í n i e s
c i v i l i t za d o r e s q u e va d e s e n v o l u pa r e l
m o v i m e n t o b r e r d e f i n a l s d e l s eg l e X I X i
i n i c i s d e l X X . Av u i e n d i a l a r e d u cc i ó d e
l a j o r n a d a l a b o ra l s e g u e i x s e n t p o s a d a
s o b r e l a ta u l a p e l s s i n d i c a t s . N o é s a i xò
una forma de reivindicar el temps lliure
co m u n a f o r m a d e d e s e n v o l u pa m e n t
co n s t r u c t i va i d ' a d q u i s i c i ó d e b e n e s ta r
p e r pa r t d e l ' é s s e r h u m à? L a r e v o l u c i ó
h a d ' a s s eg u ra r e l pa – co m p r o p o s a va
K r o p o t k i n - , p e r ò ta m b é h a d e t ra s pa s s a r
l e s q ü e s t i o n s p u ra m e n t m a t e r i a l s i

v et l l a r p e r l a m i l l o ra d e l ' h u m à co m a s e r
en tots els seus aspectes.
A q u e s t m i l l o ra d e l a v i d a d e l ' é s s e r
h u m à – s e go n s K r o p o t k i n - s e r i a d e g u t a
l a c i è n c i a i l a t è c n i c a , q u e a l l e u ge ra r i a
e l s p r o b l e m e s d e l a h u m a n i ta t . A l
s e g l e X I X e s va n v i u r e
e x t ra o r d i n a r i s
a v e n ço s
i
d e s co b r i m e n t s
científics,
q u e va n e n l l u e r n a r K r o p o t k i n
i ta n t e s a l t r e s p e r s o n e s
del seu temps. S'obria la
p o s s i b i l i ta t q u e l a c i è n c i a
h o p e r m et é s t o t . M a l g ra t
les crítiques que es poden
f e r a l a i d ea d e c i m o n ò n i c a
d e l p r o g r é s , p o s a r e n va l o r
e l p e n s a m e n t ra c i o n a l , e l
co n e i xe m e n t c i e n t í f i c i e l s
va l o r s i l · l u s t ra t s é s u n fa r
a m b q u è g u i a r- s e e n t e m p s
del relativisme absolut propi
d e l a p o s t m o d e r n i ta t . E l
p e n s a d o r r u s e s va m o s t ra r
interessat en el saber des
de
jove:
matemàtiques,
ge o l o g i a , ge o g ra f i a , h i s t ò r i a ,
l i t e ra t u ra . . . i va v o l e r p l a s m a r
a q u e s t s co n e i xe m e n t s e n l a
t e o r i a a n a r q u i s ta , d o n a n t- l i
un fonament científic.

i l'evolució de les espècies, Kropotkin
va donar rellevància a la cooperació i el
suport mutu dels animals i la societat
per tal de sobreviure. Així, l'altruisme i la
col·laboració entre individus és un principi
biològic, que el pensador rus també va
traslladar al comportament ètic i moral

A ce n t a n y s d e l a m o r t d e l v e n e ra b l e
a n c i à a n a r q u i s ta , p r o p o s a r o r ga n i t za r l a
p r o d u cc i ó i e l co n s u m d e f o r m a co l · l e c t i va
i co m u n a l , r e i v i n d i c a r l a co o p e ra c i ó i
l a co l · l a b o ra c i ó d i n s e l s g r u p s h u m a n s
i a s p i ra r a e l e va r l a co n d i c i ó h u m a n a ,
a l l i b e ra n t i e l e va n t l e s a s p i ra c i o n s d e
l e s p e rs o n e s , s ó n p ro p o s t e s
v i ge n t s i a c t u a l s . E l s t e x t o s
i reflexions de Kropotkin
s e g u e i xe n s e n t e i n e s p e l
co m ba t , p e r l a co n f r o n ta c i ó
co n t ra l ' o rd r e e co n ò m i c ,
social i polític imposat i un
g u i a t ge p e r o r i e n ta r- s e e n
t e m p s co n v u l s o s d e d e ba t s
intensos dins els moviments
s o c i a l s . Le s s e v e s i d e e s i
reflexions donen un fort
ba s t i m e n t a l e s p r o p o s t e s
d e c a rà c t e r s o c i a l i s ta i
l l i b e r tà r i e s , fo n a m e n ta l s , e n
l ' a c t u a l i ta t , p e l s m o v i m e n t s
socials
e m a n c i pa d o r s
i
revolucionaris d'avui i de
demà.

“Els textos i reflexions de
Kropotkin segueixen sent
eines pel combat, per
la confrontació contra
l'ordre econòmic, social i
polític imposat”

D'aquesta
forma,
basant-se
en
obser vacions
del
comportament
de
diferents espècies d'animals i de societats
humanes, va contestar el dar winisme
social. Contra les tesis que defensaven la
competició com a factor de la super vivència

dels humans. El seu comportament no sol
estaria marcat per la recerca del plaer
propi, sinó també per la responsabilitat
col·lectiva i el suport mutu. Reivindicar
aquests principis avui en dia és confrontar
la lògica del capitalisme i el neoliberalisme
que ens han imposat .

A. Zarco Santiveri CGT Lleida
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dinamita de cervell

85 anys del Consell
d’Aragó, el primer i últim
govern llibertari del món
Situada en la zona oriental d'una comunitat
autònoma partida en dues per la Guerra Civil,
es va definir com una entitat administrativa
autònoma que va comptar amb l'aquiescència
de la República fins que aquesta va decretar la
seva final en un termini de tot just deu mesos,
entre octubre de 1936 i agost de 1937

Des de gener es van sumar al Consell d'Aragó
els comunistes, Esquerra Republicana i UGT.
La impossibilitat de preservar el trànsit
comercial i el funcionament normal de les
administracions en una comunitat autònoma
partida per meitat va portar al govern
republicà a transigir amb la situació. Tot això
darrere d'una major coordinació, perquè
les milícies revolucionàries controlaven la
zona i, segons el parer d'alguns historiadors,
llastraven d'aquesta manera la supervivència
dels pobles de la zona en ple conflicte bèl·lic.
Davant aquesta necessitat, la CNT va convocar
al setembre de 1936 un plenari sindical en la
localitat de Bujaraloz, en la seu de la caserna
general de la Columna Durruti, en el qual es
va donar forma a aquest Consell presidit pel
militant de la CNT Joaquín Ascaso.
El ple va acordar la creació del Consell Regional
de Defensa d'Aragó, en el qual es recollien 450
col·lectivitats rurals. Gairebé totes elles en
mans de la CNT i unes 20 a càrrec de la UGT.
Segons l'historiador Santiago Navascués,
“al govern de la República mai li va agradar

El grup d’afinitat
del carrer Toledo
de Barcelona
Davant l'allau de repressió que duia a terme a
Barcelona el Governador Civil i Militar Martínez Anido, i
d'assassinats d'estat que es cometien amb el vistiplau
del Govern de Madrid i de la patronal catalana, els joves
anarcosindicalistes del moment no van tenir altra
opció que organitzar-se amb grups d'acció i d'afinitat,
per plantar cara a la repressió indiscriminada. Aquesta
és una pinzellada d'un dels grups més importants del
seu moment que deixa pel camí una reguera de sang,
sobretot en la figura de Roser Benavent Pey, una noia
de Sans de 19 anys de la que a hores d'ara no tenim la
seva imatge.

Va ser el primer govern llibertari reconegut
en el món i, fet i fet, una experiència única.
Una república dins de la República espanyola
de vida efímera. Amb l'inici de la Guerra
Civil com a context i l'avanç de les tropes
insurgents a Aragó com a teló de fons es va
fundar a l'octubre de 1936 el Consell Regional
de Defensa d'Aragó. Durant 10 mesos, fins
a l'11 d'agost de 1937, es va definir com una
entitat administrativa autònoma situada en
la zona oriental i en la qual es va instal·lar
una organització econòmica basada en les
col·lectivitats i políticament progressista;
alhora, va tractar de canalitzar l'esforç bèl·lic.
Dependent de la Segona República, aquesta
decretaria la seva dissolució ‘manu militari’.
Es compliran ara 85 anys d'aquesta iniciativa,
que va comptar amb el seu òrgan de govern:
president, consellers i capital. Van ser dos,
primer a Fraga i després, de manera definitiva,
a Casp. En els primers mesos de la guerra,
els colpistes van entrar a Aragó pel seu
vessant occidental i aviat van controlar les
tres capçaleres de província: Osca, Saragossa
i Terol. La línia del front va separar llavors
aquella part del territori i l'oriental, en la qual
es va fer forta la CNT. Després d'avançar des
de Catalunya i la Comunitat Valenciana, els
anarquistes van determinar l'organització
econòmica i social del territori que dominaven
amb la connivència dels òrgans de govern
locals.

la idea que el territori quedés en mans dels
anarquistes. Però al desembre no li va quedar
més remei que acceptar la situació i reconèixer
al Consell d'Aragó com a òrgan del govern
republicà en l'àrea. Era això o instaurar un buit
de poder i un caos que hauria estat aprofitat
per l'exèrcit franquista. Això va suposar que
durant uns sis mesos, en la pràctica fos un
petit estat independent i revolucionari, amb
les seves llums i les seves ombres, dins de
l'estat republicà”.
La bandera, que aspirava algun dia a succeir
a la quadribarrada, representava a totes les
forces antifeixistes: el vermell i negre (CNT), el
vermell (UGT) i el morat en al·lusió als partits
del Front Popular. L'escut es dividia en quatre
casernes per una A d'Aragó, en els quals es
representaven una olivera en relació a Terol,
el riu Ebre de Saragossa i els Pirineus d'Osca.
La cadena trencada del centre simbolitzava
el nou i lliure Aragó. Coronava l'escut un sol
naixent, emblema de l'Aragó que brollava
sobre el derruït pels enemics de la llibertat.
La tensió i recels evidents entre els anarquistes
i la resta de formacions d'esquerres es van
suavitzar a partir de 1937 i també es va
aconseguir una harmonia que, no obstant
això, no va tenir un pes determinant en el
desenvolupament de la guerra en el denominat
‘Front d'Aragó’. El Consell es va preocupar
per l'alfabetització, va iniciar la construcció
d'escoles i va posar en marxa campanyes de
lectura. Va mantenir bones relacions amb
Catalunya i València i es va estimular el comerç
amb els excedents de productes com a cereals,
oli i fruita seca. Per a Ledesma, “és difícil valorar
la gestió econòmica de les col·lectivitzacions
anarquistes però l'historiador Hugh Thomas
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va assenyalar que la producció de carbó en
les mines de Utrillas, tan sols va aconseguir
la desena part del que es produïa abans de la
guerra”.
El principi del final del Consell d'Aragó es va
forjar des de dins. El govern de la República
no volia que el seu exèrcit depengués en
gran manera de les milícies obreres. El
desenvolupament de la guerra va llastrar
aquesta iniciativa, i fruit de les dissensions
internes el llavors president de la República,
Juan Negrín, va decretar el 18 d'agost de 1937
la dissolució del Consell d'Aragó amb el concurs
de les tropes d'Enrique Líster i va nomenar
governador general d'Aragó a José Ignacio
Mantecón, militar d'Esquerra Republicana.
Joaquín Ascaso i altres membres del Consell
van ser detinguts i acusats entre altres càrrecs
de contraban de joies.
L'últim alè d'aquest òrgan també anticipava les
raneres republicanes. Els pagesos van prendre
a l'assalt les col·lectivitats, les oficines del
Comitè Regional de la CNT van ser ocupades
i els seus arxius i registres confiscats per les
autoritats republicanes. Altres unitats militars
de tendència comunista van ocupar diverses
col·lectivitats de la vall de l'Ebre i l'Alt Aragó i
la presó va ser el destí habitual d'anarquistes
que van participar en la posada en marxa d'una
iniciativa pionera, de vida breu i sense hereus.

Miguel Barluenga. Publicat a Memòria Llibertària

“El grup tenia
una idea clara
i fixa, atemptar
contra Juan
de la Cierva
Peñafiel”

Aquell mes de febrer de 1921 al carrer Toledo núm. 10
de la Barriada de la Bordeta, on vivia Vicens Sales amb
el seu pare, la seva jove companya Roser Benavent
Pey muntava un taller de costura, com a pantalla legal
d'una història dels grups d'acció de l'època, finançada
en aquest cas per Pere Vandellòs Romero, que era en
1921 un dels homes més importants del moviment
Obrer en clandestinitat juntament amb Ramon Archs.
Doncs bé, Roser Benavent darrere d'un taller de
costura, a on després del treball preparaven explosius
i els emmagatzemaven fins poder tenir un altre
amagatall més segur, un arsenal que estava ubicat a la
masia "La farinera "de Sant Feliu de Llobregat.
L'1 de març el grup d'afinitat del "carrer Toledo"
col·locà uns explosius a la part posterior de la central
elèctrica, al carrer Vila i Vilà, l'explosió tot just provocà
el trencament de vidres, i poca cosa més, de fet, era
simplement una prova.
El grup tenia una idea clara i fixa, i aquesta passava
per un atemptat contra Juan de la Cierva Peñafiel,
exministre, i un dels carnissers de la Setmana Tràgica
a Barcelona quan ostentava el càrrec de ministre de
la Guerra. L'estratègia del grup consistia a col·locar
una bomba a la via fèrria a l'alçada de Falset
aproximadament, per fer-la explotar en un dels viatges
previstos de De La Cierva a Barcelona,
El 2 de maig de 1921 Roser Benavent va fer sortir abans
d'hora a les operàries del seu taller de confecció, i poc
després els companys anarquistes, a la petita cambra
laboratori, van començar a preparar les bombes que
havien de servir per a l'atemptat de Juan de La Cierva.
Alguna cosa va haver de fallar, ja que es va provocar
una explosió, de forma que el cos de Roser Benavent
quedà greument ferit i abrasat pel foc, mentre que
Acher va quedar amb una mà destrossada, Joan Abrau
va morir a l'instant, Joan Baptista Cucha que va morir
pocs dies després, i els altres van poder sortir pel seu
peu. Una d'elles fou Josefa Crespo que, ferida, va anar
a una farmàcia propera on va ser detinguda. També
era a la casa en aquell moment Ángela Abante, tia de
Roser Benavent, que serà detinguda per aquests fets
uns mesos més tard, el 2 de gener de 1922 i enviada al
reformatori d'Alcalá d'Henares.
Però seguim amb els fets d'aquell dos de maig de 1921,
els veïns van veure com del quart pis del núm. 10 del
carrer Toledo sortia gran quantitat de fum i gent amb
les robes incendiades. Els primers bombers en arribar
van creure que es tractava d'un incendi fortuït, però al
cap de poc van comprovar que es tractava de líquid
inflamable, per la qual cosa van donar part a la policia,
que immediatament va traslladar la seua brigada
especial que es va fer càrrec de la situació.
El 4 maig 1921 Roser Segarra Travé, una de les activistes
del Carrer Toledo que havia estat hospitalitzada en el
Clínic, aconsegueix escapar-se i amagar-se amb l'ajuda
de companys de Vilanova i la Geltrú.
El 10 de maig la policia registrà l'habitatge de la
companya d'Acher (Shum), Luisa Moreno al carrer Bejar

núm. 10. En el registre trobaren una carta signada per
Leonor Pujol, que en realitat es tractà de Roser Segarra,
fugida des de l'explosió del carrer Toledo.
El 17 de maig, i després dels interrogatoris aplicats
als detinguts del carrer Toledo, la majoria encara es
trobaven al hospital clínic convalescents, el cert és que
volien donar un cop dur a l'anarquisme i per això la
policia va encerclar el quadrat de carrers del districte
V que compren Av. Paral·lel, Olmo, Sant Beltrán i Santa
Madrona -llocs emblemàtics de l'anarquisme de
l'època- a la recerca de joves anarquistes. Van detenir
a Pere Navarro i Josep Saleta "el Nano", però tots dos
van poder escapar, encara que el primer, al cap de poc,
va ser detingut a Montalbán, Terol.
El 19 de juliol serà detinguda a Le Pertús Roser Segarra,
junt al company Vicent Sales, que van ser extradits
a Espanya juntament amb altres tres catalans que
s'amagaven en una pensió regentada Damian Carreras
que els donava aixopluc
En algun dels interrogatoris de la policia va sortir
el nom de Joan Baptista Acher LLarch Shumm que
immediatament fou detingut i fou la cara visible
d'aquest afer del grup d'afinitat del carrer Toledo, i
altres causes que la policia li va atorgar a ell i al grup. Va
passar quatre anys esperant a la presó una condemna
de mort que va estar molt a punt d'arribar, solament
una intensa campanya d'amnistia orquestrada pels
seus companys de la CNT va aconseguir que al final
quedés en llibertat el 1924, any en què fou indultat.
Shumm es convertí en un dels grans il·lustradors del
moviment llibertari, pràcticament amb una sola mà, ja
que l'altre l'havia mig perdut al carrer Toledo. Shum va
morir a Cuernavaca, Mèxic, l'any 1967.
Queda doncs un record per a aquells joves anarquistes
de Sants que es van deixar la pell en el carrer Toledo
de la Bordeta per construir un món millor: Joan Abrau,
Joan Baptista Cucha i Roser Benavent Pey.

D I CC I O NAR I MI LI TANT
Manel Aisa Pàmpols
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cultura i oci

Documental

COPEL: Una història de rebel·lia i dignitat
Amb la mort de Franco, el procés de democratització del Règim dictatorial no va caure del cel, no va ser regalat,
sinó que va ser forçat des de baix per una multitud de lluites socials i moviments reivindicatius. No obstant
això, els grans oblidats de la Transició van ser els presos socials, a pesar que també es van mobilitzar de manera
espontània i autoorganitzada reivindicant l'amnistia. En el marc d'aquesta lluita sorgeix la Coordinadora de
Presos En Lluita (COPEL), un moviment que volia acabar amb el règim penitenciari de la dictadura. Aquest
documental, ens explica la seva història.

Literatura
Salvador Seguí. El colós de l’anarquisme.
2021. Jordi Martí Font
Publicat apenes fa unes setmanes, «El colós de l anarquisme» és el primer intent de recollir tots els
textos escrits o atribuïts a Salvador Seguí Rubinat, El Noi del Sucre . Aquest volum inclou conferències,
ressenyes i cròniques de mítings, articles, cartes al director, cartes privades fetes publiques en algun
mitjà, assajos teòrics, cròniques, ponències i dictàmens de comicis sindicals, entrevistes i la novel·la
curta «Escola de rebel·lia» publicada pòstumament.

Art
Les espigadores, Jean-François Millet, 1857
En aquesta pintura trobem a tres dones recollint les espigues de blat oblidades després de la jornada de
sega. L’artista plasma un dels seus temes preferits, el món i la quotidianitat rural, amb una simplicitat i un
realisme pictòric, lluny de qualsevol idealització classicista i dels grans mestres de l’art acadèmic. La dignitat
i humilitat amb què Millet representa les figures de les espigadores li atorga a l’obra una força especial, que
es veu realçada per l’ús de la llum del capvespre il·lumina que els cossos d’una forma particular, atorgantlos un aspecte escultural, mentre el fons apareix envoltat per una atmosfera daurada i polsegosa. En el
seu moment, l’obra va ser considerada per la crítica conservadora com a “perillosa”, ja que considerava
que les figures femenines eren el símbol d’una revolució popular amenaçant. Jean-François Millet, nascut
a Normandia i fill d’una família d’agricultors, fou un pintor i gravador realista centrat en expressar la seva
profunda admiració per la vida de la gent humil i camperola, i la duresa del treball al camp, en un moment
en què la societat industrialitzada començava a proliferar.
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Partint d'alguns
7 5nombres
6
ja disposats en algunes de
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2 cal completar
4 1
les caselles buides amb
números3del 1 8
al 9 sense
9
que es repeteixin per fila,
columna o regió.

1

9

5

solución #3

9

sudoku #3002

4

Solució al problema anterior:
30. ...Td7!! i Ustinov abandonà, ja que irremeiablement, si no vol perdre la partida,
perd la dama, ja que si 31. Dxd7 segueix
31. ...Cg3+, 32. hxg3 (única) i 33. Dh5#

3

3

Avui ens traslladem a Bristol,
Anglaterra,alapartidaqueva
tenir lloc el 1846 entre John
Withers (blanques) i Elijah
Williams (negres). Després
de la primera partida,
guanyada per Whiters
l’any anterior, s’arriba a la
posició del diagrama, amb
avantatge de peça pel negre
però un peó passat per les
blanques. Williams trobà la
combinació que provocaria
el mat en poques jugades.
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El joc de paraules _ _ _ _ _ _ _
Escacs
Sudoku

Inclinació que encara
(de 7 lletres)
8 s’ha
6 de resoldre
5
3

3

3

7

5

9

3003

7

2

5 g de kuzu

Preparació del farcell
1. Agafem els fulls de massa i els farcim cada un amb dues cullerades de la barreja de ceba i picada, quan s'hagi
refredat.
2. Tanquem els farcells i els fiquem al forn fins que quedin cruixents.
3. Emplatem els farcells i els afegim la salsa de ceba barrejada amb tamari i kuzu.

9

1

salsa tamari

3

6

50 g d'ametlles

4

5

50 g d'avellanes

Preparació de la salsa
1. La cinquena part restant la deixem a la paella, amb el foc al mínim, fins que quedi gairebé com una melmelada.
Llavors la retirem, la triturem barrejada amb aigua i salsa tamari i la tornem al foc.
2. Dissolem el kuzu (un midó que s'extreu de l'arrel d'una planta enfiladissa molt utilitzada en la medicina tradicional
xinesa, la Pueraria lobata) en una miqueta d'aigua mineral freda, l'afegim a la ceba triturada i remenem fins que el
kuzu transparenti i la salsa quedi espessa.
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50 g de festucs

7

4

5 porros

8

7

5 cebes seques

9

5

8

5 cebes tendres

Preparació del farcit
1. Tallem les cebes en talls grossos a dues bandes i els porros en talls grossos. Tallar a dues bandes vol dir que primer
tallem la ceba per la meitat i que una de les meitats la tallem a rodanxes i l'altra a grills.
2. Ho sofregim tot a foc ràpid i remenant constantment fins que la barreja tingui un to torrat i llavors baixem el foc al
mínim.
3. Fem una picada amb els festucs, les avellanes i les ametlles.
4. Quan les cebes estiguin meloses, en separem quatre cinquenes parts, hi barregem la picada i deixem que es refredi.
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2

10 fulls de massa per a rotllets de primavera

Elaboració

3

solución #3

5

per a 5 persones
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Sudoku-online.org - difícil

Ingredients

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

sudoku #3001

3001

Les Receptes
Damunt un cel de fil

Sudoku-online.org - difícil
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al tinter

“tant sociates com
convergents tenien clar que
als anarquistes ni aigua”

Parlem amb Manel Aisa, historiador de reconeguda trajectòria, especialitzat en el moviment obrer i
llibertari de Catalunya, col·laborador assidu del Catalunya i president de l’Ateneu Enciclopèdic Popular.
El passat 17 de juliol s’havia d’inaugurar el nou local de l’AEP, acte que quedà aplaçat per la Covid-19.
Xerrem una estona amb ell sobre l’Ateneu, els seus orígens, els seus objectius i els reptes que haurà
d’entomar aquesta entitat amb més d’un segle d’història en els difícils temps del segle XXI.
Bon dia Manel. Primer
de tot, et voldríem
preguntar: per què és
important recuperar
l'activitat de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular?
Per mi és important
recuperar l'Ateneu
Enciclopèdic perquè crec
que el varen crear en el seu
moment per a una finalitat
que encara és vigent, i
cada dia més. Si bé és
veritat que avui dia podem
trobar moltes ofertes
culturals, en absolut
tenen la mateixa filosofia
que l'Enciclopèdic.
Recorda que fou creat
el 1902 pels obrers per
autoeducar-se, i crec
que eines com aquesta
encara les necessitem. A
més, a nosaltres, tant de
temps tancats en un pis
del Passeig de Sant Joan,
molta gent ens donava ja
per morts, i necessitàvem
alliberar-nos i apostar
per una nova manera de
fer i ser capaços de crear
i imaginar. Ara mateix tot
està per fer i aquest és el
repte, com menys egos hi
hagi pel mig molt millor.
Per posar-nos una mica
en context, l'AEP fou
desterrat de Barcelona el
1939 i pràcticament tot
l'arxiu cremat. Com s'ha
recuperat?
Sí, amb l'entrada dels
feixistes a Barcelona.
Tenien molt clar les
consignes del general
Mola, "hay que acabar
con la cultura obrera, que
no quede un maestro
vivo" i el mateix dia 26
de gener de 1939 quan

entraven les tropes feixistes
a Barcelona, igual que
entraven a l'ajuntament,
a ràdio Barcelona, etc.
també van anar-hi aquell
dia a buscar l'Ateneu
Enciclopèdic, perquè
pels feixistes tenia la
mateixa importància que
l'ajuntament i altres espais
de poder com els sindicats.
Amb els seus documents
van fer una foguera allí
davant del local del carrer
del Carmen (C/Kropotkin)
i van cremar tot el que
van poder. L'Enciclopèdic
representava la cultura
obrera, era espai on s'havia
educat el poble. Cal dir
que la documentació
important havia estat
treta pels mateixos socis
de l'AEP, i destruïdes les
seves fites de socis perquè
no caiessin en poder dels
feixistes. La Biblioteca de
l'Ateneu Enciclopèdic va
ser espoliada per molts
dels vencedors (Catalans
de Franco) i inclús alguns
llibres van anar a parar
a la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona,
i després han acabat al
magatzem de la Biblioteca
que hi ha al dipòsit de
Cervera sense que ningú
de l'administració o de la
Universitat hagi mostrat
gens d'interès per aquest
espoli.
Aquest local, l'aconseguiu
després de 18 anys de
molta lluita i insistència
a l'Ajuntament, es podria
considerar una "devolució
de patrimoni". Però
acompleix les vostres
demandes?

Nosaltres entenem això
com un retorn d'una part
del patrimoni, l'ajuntament
no entra a pensar què
opinen, ha estat molt
difícil, tot i que abans
dels Comuns ja teníem el
projecte encarrilat amb
dos espais alhora, aquest
mateix i un altre al carrer
Carretes molt a prop de
Reina Amàlia que havia
de servir per ubicar el
Centre de Documentació
Històric Social. Sí, va
costar molt i en l'últim
Enciclopèdic explico una
mica com va anar el procés
de negociacions, i també
els silencis d'alguns socis
que aleshores estaven
amb el poder i van callar
i no van moure un dit
per canviar la situació,
els interessava més la
seva situació personal.
Vam tenir moments molt
durs, sobretot amb els
socialistes que se'n fotien
de nosaltres d'una manera
descarada, després amb
els convergents no se
sentien implicats amb
res, tot i tenir un acord

amb l'anterior alcalde
que deia que en 2 anys
s'havia de trobar un
espai per nosaltres al
voltant de Ciutat Vella.
Va ser un temps molt
enriquidor perquè tot
i que els sociates se'n
fotien i els convergents
tiraven pilotes fora, les
Plenàries del Districte eren
una veritable escola dels
moviments socials, tot i
que sempre hi havia algun
veí despistat. En fi, tant
uns com altres, sociates i
convergents tenien clar que
als anarquistes ni aigua.
Solament els convergents
es van asseure a la taula
quan van tenir por, que
tirant el fil de locals de
Ciutat Vella trobéssim
alguna cosa de negocis
torbis, això realment
fou el que va fer avançar
en aquell moment les
negociacions.
Segons tenim entès,
el vostre objectiu és
instal·lar-vos en Can 60,
un complex fabril del
carrer Riereta?

Hi ha un projecte de
l'ajuntament per tornar
tot el projecte a Can 60,
però això encara trigarà.
Abans de la pandèmia un
tècnic de l'ajuntament va
pronosticar 8 anys, però
crec que seran bastants
més.
Quina és, per tu, la
funció que l'AEP ha de
desenvolupar en aquest
segle XXI?
Al segle XXI, el primer
objectiu és créixer com
ateneu i després que
sigui una eina útil per les
noves generacions, un
espai crític... no farem la
revolució, però no volem
ser passius.
Quins entrebancs us
trobeu?
El lloc on està situat
m'encanta, al costat
del Pay Pay, el Bar las
Banderas, el Collasso
Gil, la Bretxa de Sant
Pau, tot són referents del
moviment llibertari; ara,
la cosa no serà fàcil, és
un espai dur i avui en dia

hi ha molta feina a fer.
No es valen floritures de
l'anarquisme, sinó realitats
punyents i haurem de
saber moure tots aquests
moments i processos, ja
veurem què passa i fins
a on podem arribar, tot
és una incògnita, un gran
repte.
Finalment, què pot fer
una afiliada de CGT, o
la mateixa redacció del
Catalunya, per ajudarvos?
Desconec el que pot fer
la CGT ni la redacció del
Catalunya, segurament
deixar que les coses es
desenvolupen amb la seva
naturalitat, i quan hi hagi
alguna cosa a comentar,
comentar-la.
Això farem. Gràcies Manel.
Salut i anarquia.

VOLS AFILIAR-TE?

www.cgtcatalunya.cat

Descarrega’t aquí el full d’afiliació
Omple’l i porta’l a qualsevol seu de CGT de Catalunya
o envia un correu electrònic a: afiliacio@cgtcatalunya.cat
o la nova afiliació online a la direcció: www.cgtcatalunya.cat/afiliacio

Redacció Cataluya

