
Els Països Catalans vam tancar el 2008 amb més d’un milió d’aturats (1.064.248). Des de l’Accent del Vallès Oriental 
i el Baix Montseny us exposem eines útils per a fer front a una situació d’atur.

Julen Larrinaga, membre del Moviment Pro Amnistia Basc, ens va explicar al 
passat 14 de març a Granollers quina ha estat l’evolució del context repressiu a 
Euskal Herria i com està vivint la situació actual l’Esquerra Abertzale. 

DEL VALLÈS ORIENTAL I EL BAIX MONTSENY
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“Dones, la crisi ens fa més precàries”

Perspectives pel canvi en 
els mitjans de comunicació 
L’Esquerra Independentista organitzà  un acte en 
què s’exposaren els projectes del periòdic l’Accent 
dels Països Catalans i el Setmanari la Directa.

pàgina 6

El discurs contra la crisi capitalista 
arriba a Granollers
La denúncia del mateix sistema capitalista com a responsable de la 
crisi actual es va fer notar de la mà del PSAN el passat 21 de febrer 
al restaurant llibreria Anònims de Granollers.
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Euskal Herria avui

març del 2009Publicació mensual gratuïta
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Com ja ve sent habitual per aquestes dates, es succeixen les calçotades populars per 
tot el territori. A Arbúcies i a Cardedeu, a més, han pogut gaudir d’aquest àpat en 
un ambient on no hi ha faltat la reivindicació. 

És temps de calçots!

pàgina 7

“El patriarcat, com el capitalisme, no 
se’l refunda, se’l combat! dones, la crisi 
ens fa més precàries!”. Sota aquestes 
consignes hem vist com a les nostres viles 
i ciutats s’han anat desplegant un seguit 
d’activitats, xerrades i accions que han 
permés continuar reinvidicant la diada del 
8 de març com una jornada de les dones 
treballadores. Així ho han demostrat a 
Caldes amb l’organització tant el 7 com 
el 8 de març d’un seguit d’activitats que 
han posat el dit a la llaga del patriarcat, 
també a Arbúcies amb la Calçotada 
Antipatriarcal i l’homenatge dedicat a 
Maria Mercè Marçal, militant feminista 
durant els anys setanta del PSAN. Però 
a més, la reivindicació d’aquesta data 
també comporta una voluntat d’entendre 
les causes i conseqüències del patriarcat, 
per això que a Granollers s’organitzà una 
xerrada entorn la relació entre el sexisme 
i la infelicitat. pàgina 5

Perspectiva de la Calçotada Popular a CardedeuJulen Larrinaga, a la dreta, durant la seva intervenció a l’Anònims de Granollers

Capçalera de la manifestació del passat 8 de març a València (Foto: Andrés G.R.)
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La vinyeta 

editorial
Editorial

Pau Carnicero 

Altre cop, ens trobem davant una crisi que és 
fruit del propi sistema capitalista,  i la pitjor part 
ens l’endurem, com sempre,  els col•lectius més 
vulnerables: dones, joves, gent gran i persones 
immigrants.  Ara ens tocarà patir els efectes més 
durs  d’aquest sistema basat en l’explotació de la 
classe treballadora i la divisió sexual del treball, 
una de les conseqüències de la crisi és l’augment de 
l’atur, i per primer cop als Països Catalans, la taxa 
d’atur masculina  supera lleugerament la femenina 
. Aquest fet no s’ha de comprendre com un signe 
de “millora” en la situació de la dona, sinó que 
es deu a la masculinització de la construcció i el 
sector de l’automòbil, els primers en ser castigats 
per l’actual crisi econòmica. No podem obviar que 
les dones treballem ens trobem en una situació 
molt precària i per això no apareixem en les grans 
estadístiques, però és evident que la temporalitat, 
les jornades parcials, i les irregularitats tindran 
les seves conseqüències. No podem amagar tant 
de patiment darrera tants per cent.

Les dones que ara hem perdut la feina a 
conseqüència de la crisi entrarem en un atur de 
llarga durada, ja que tenim menys oportunitats 
d’accés al mercat laboral i  ens costarà molt 
més aconseguir una feina en unes condicions 
mínimament dignes. No tenim contractes en les 
tasques de cura d’infants, gent gran i  persones 
malaltes, ja que el patriarcat ens assigna aquesta 
tasca com a “acte d’amor” implícit en la biologia 
femenina. Aquestes tasques invisibles i gratuïtes 
suposen el 80% del total del treball no remunerat 
i són les que permeten que el sistema sobrevisqui. 
El capitalisme necessita una dona que sigui mà 
d’obra barata i que alhora se n’encarregui de la 
família i de llar, sense comptabilitzar-nos com 
costos de producció. No cotitzem i  tenim unes 
pensions més baixes, per no parlar de la doble 
escala salarial i dels acomiadaments associats a la 
maternitat.

Amb la crisi, l’estat ha trobat l’excusa perfecta 
per disminuir i retallar la inversió en “polítiques 
socials”, com és la disminució del pressupost a 
partir de la gran estafa i hipòcrita llei del PSOE: 
la llei de la dependència. Aquesta llei no només 
no ha portat més drets a la immensa majoria 
de les dependents, sinó que ha fet augmentar la 
privatització i la precarietat laboral i ha consolidat 
el model d’atenció familiar de les dones a les llars, 
formalitzant el seu rol. Mentrestant, s’injecten 
milions d’euros per a salvar una banca privada que 
no vol perdre el ritme de beneficis indecentment 
desorbitats als que s’havia acostumat durant 
aquests anys de total llibertat per a especular.

En resum, el que el moviment feminista català 
sempre ha reivindicat: autodeterminació! Sobre 
els nostres cossos, sobre els nostres mitjans de 
producció, sobre les nostres vides i sobre el nostre 
país.  El patriarcat, com el capitalisme, no se’l 
refunda, se’l combat!

La fallida de l’immens negoci muntat al voltant del 
credit hipotecari, l’especulació immobiliària i de tota 
mena de ‘productes financers’ destinats a enriquir una 
minoria, ha acabat provocant l’enfonsament de nombro-
sos bancs, i forçant la intervenció dels governs per resca-
tar-los de la bancarrota. Els mateixos que han defensat 
sempre que els estats no podien intervenir en l’economia 
per defensar els drets de la majoria, per garantir els ser-
veis socials o per a defensar lllocs de treball dignes, ara 
han exigit els diners de tots per a salvar els seus astronò-
mics benefics. El govern de l’Estat, com les autoritats 
europees, que no han mogut mai cap dit per defensar 
els llocs de treball ni el benestar dels i les treballadores, 

ara han corregut a ajudar les grans empreses financeres, 
sense posar-los cap condició.

Avui, més de 900.000 treballadors i treballadores dels 
Països Catalans són a l’atur, que aquest passat any ha pu-
jat un 60% més. Milers de persones han perdut els seus 
habitatges, i centenars de milers més s’enfronten a greus 
dificultats per fer fornt a hipoteques i lloguers. Molts 
milers de persones deixaran de cobrar els propers mesos 
cap mena de prestació d’atur. Ara es fa més evident enca-
ra que les polítiques neoliberals antisocials implantades 
els darrers anys per tots els governs han empitjorat les 
proteccions socials i afavorit l’enriquiment d’uns pocs a 
costa de totes nosaltres.
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Que la crisi la paguin bancs i caixes!



Joan Peiró
LLIÇA D’AMUNT

Com ja passa en molts pobles, a Lliçà 
d’Amunt també ha arribat el moment 
de revisar el POUM i per no ser di-
ferent d’altres municipis també arriba 
carregat de polèmica.

L’Ajuntament governat per l’alcalde 
Nacho Simón (PSC), juntament amb 
CiU i PP demostra un cop més la seva 
precària gestió municipal en un tema 
tant rellevant per la ciutadania com és 
el POUM (Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal).

Una pancarta i un anunci al butlletí 

municipal són tot el que l’Ajuntament 
va fer en el seu moment per fomen-
tar la participació ciutadana, cosa a la 
qual està obligat tot Ajuntament quan 
fa un POUM. A més de les irregula-
ritats en el programa de participació 
dissenyat per l’Ajuntament i que por-
tà a proposta en un ple municipal del 
passat 25 de desembre, quan ja estava 
feta i impresa al butlletí municipal de 
gener per part de l’equip de govern. 
Davant d’aquests i altres fets poc 
participatius i transparents un grup 
de ciutadans de diferents entitats del 
poble decideix crear una plataforma 
independent per tractar el POUM 
amb un procés participatiu més ampli 
i democràtic. 

La “jornada ciutadana de revisió i 
debat de la diagnosi del POUM” com 
en va dir el govern municipal va ser 
el passat dia 7 de febrer a la sala po-
livalent de “Els Galliners”. Va durar 
tot el matí (de 10 a 14:30) i hi van 
assistir unes 64 persones que es van 
agrupar en quatre grups per debatre 
els diferents temes sobre el poble que 
havien estat proposats pel govern, on 
no podies expressar cap idea diferent 
de les prèviament marcades. La jorna-

da ja va començar el problema que no 
es deixava discutir a la ciutadania que 
era allà present la funcionalitat del 
procés participatiu, és a dir, que no es 
van escoltar els arguments que dema-
naven més participació i transparèn-
cia al procés del POUM. Després 
dels treballs en grup es va procedir a 
l’exposició mitjançant un portaveu de 
les conclusions de les idees aportades. 
Segons el regidor d’urbanisme, en 
Pere Grau (CiU), encarregat d’aquest 
afer del POUM, aquestes aporta-
cions seran estudiades per part de tot 
l’equip redactor del projecte i dona-
ran una resposta a la ciutadania sobre 
quines propostes han estat  incloses al 
POUM i quines no.

Després d’aquesta primera jorna-
da de participació sobre l’estat actual 
del municipi (només una), les pro-
peres sessions seran ja la presentació 
de l’Avanç del Pla el 24, 25 i 27 de 
març. I la següent jornada de debat 
de l’esmentat Avanç serà el proper dia 
4 d’abril. Per tant, la ciutadania que-
da exclosa ja fins aquesta data en el 
procés d’elaboració ja que la presa de 
decisions resta reservada per a l’equip 
de govern municipal.

Agenda
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En deu minuts
Anna Gurguí

Miro el rellotge les 11:00. Només l’hauré 
d’aguantar mitja horeta. A dos taules de 
la nostre s’acaba d’asseure un noi d’uns 
vint i cinc anys. No l’he vist entrar per la 
porta. Estic al bar amb l’Eva. Que pesada 
és! Que si bla, bla, bla, bli, bli, bli ,que si 
en Romeu, que si en Josep, que si en Lluís. 
Només porto cinc minuts de cafè amb 
ella, i ja se m’està fent insuportable. El 
bar no és molt gran però tot i així té prou 
taules i això em permet distreure’m força, 
perquè el que és la conversa amb l’Eva 
ni ganes d’escoltar-la. Les parets estan 
cobertes per uns quadres estrambòtics, 
amb formes cícliques i cúbiques totes 
inconnexes i amb colors vius, molt forts. El 
fum del tabac em xarrupa el cos i l’olor de 
fritanga noto com s’hem queda atrapada 
a l’uniforme. Miro a l’Eva i penso com ha 
canviat, com s’ha tornat tant idiota. En 
cap moment m’ha dit després de tants 
mesos sense veure’ns, ei què tal? Com et 
trobes? I quan jo li he fet la pregunta, ella 
ja s’ha accelerat a explicar-me les seves 
historietes de llits salvatges i les seves 
compres arriscades amb la targeta Visa. 

Em miro les mans i veig que tinc un 
bon divertimento, mossegar-me les ungles. 
Mentre començo la meva particular 
batalla amb les pells dels meus dits de la 
mà torno a mirar el noi que s’ha assegut fa 
cinc minuts a dos taules de la nostra. S’està 
prenent una mitjana, està sol a la taula. 
No crec que estigui esperant a ningú. No 
mira en cap moment la porta, ni el mòbil, 
ni es mossega les ungles com jo. Només 
està sol, quiet com les estàtues humanes 

de les Rambles. L’únic que es mou de la 
seva fisonomia són les pestanyes. Els seus 
ulls estan extasiats. Que deu mirar? 

Sí Eva! És clar que t’escolto! És que 
estava pensant amb la feina. Sí, si segueix 
explicant-me lo d’en Jaume! Que fort 
no? M’esforço en mirar a la Eva, però el 
Noi Sol s’ha convertit en un misteri. Les 
temptacions d’observar-lo cada cop són 
més fortes. Aquest cop el veig pel reflex 
del mirall que tenim a l’altre costat de 
la taula, és més dissimulat tant per l’Eva 
com pel Noi Solitari. Extasiat! Sí! Està 
immers en el quadre! Gairebé ni respira. 
Porta dos arracades platejades a cada 
orella. S’encén un cigar i se’l fuma amb 
calma. Definitivament no espera a ningú. 
Però que deu fer aquí? A les onze de la 
nit, en un bar de birres i braves? Si fos 
un borratxo estaria assegut a la barra o 
bevent glops a cada segon que passa. Ho 
vas acabar fent amb el teu jefe? Però si 
està casat des de fa temps no? Bla, bla, bla, 
bli, bli, bli...

Veig com ara mira el rellotge del bar i 
torna a comprovar l’hora del seu rellotge, 
les 11: 20. Perquè mira el rellotge del bar 
si ja té un rellotge digital? Miro la seva 
cervesa i des de què ha entrat ni la tastada. 
Jo què? Que, què tal? Que fort no m’ho 
crec, l’Eva m’ha preguntat que com em va. 
Se li acabat el tema de conversa. Doncs 
bé, ara a la comissaria tenim força feina. I 
d’aquí dos mesos potser tindré un ascens 
en el departament d’investigació. Sí! Estic 
molt contenta però no és del tot segur. 
Que va Eva! Com et pots creure lo de les 
tortures? Tortures, la parauleta té collons! 
No veus que a la comissaria de les Corts 

està ple de cameres. Són uns malparits, 
els que ens denuncien, perquè no tenen 
rés més a fotre. No et creguis aquestes 
bajanades. El que passa es que quan surt 
una notícia que crea morbo, aquell titular 
es posa de moda durant tres mesos. Però 
tu Eva, em veus cara de donar una pallissa 
a algun d’aquells desgraciats? Gràcies 
per haver vingut fins aquí! És que ara a 
les dotze tinc torn i se’m feia impossible 
quedar a Gràcia. Vols que t’ensenyi la 
comissaria avanç de que comenci la meva 
patrulla, l’han reformat tota. D’acord, 
doncs un altre dia serà. Marxem o què? 
No Eva! Avui convido jo, té et dono tres 
euros, paga les cerveses  mentre em poso 
la jaqueta.              

BOOOM!BOOOM!BOOOM!...
                       PAMMMMM!!!!!!!!!!
            
                             

Crits i més crits, l’Eva està estirada 
al terra com la resta de persones. Les 
orelles em fan molt mal, encara tinc el 
boom ressonant i el pam rebotant dins 
d’elles. Em poso de peu, obro la porta 
del bar i veig com les meves oficines, 
s’estan incendiant. La gent del bar està 
esgarrifada, tothom s’aixeca poc a poc, la 
histèria és la protagonista de l’ambient 
del bar. Torno a visualitzar la taula del 
Noi Solitari .Només queda asseguda, 
la mitjana sencera i un cigar que encara 
desprèn fum, com la meva comissaria 
plena de fum i fum. Quan ha marxat? 
No l’he vist sortir? Fill de puta! Miro el 
rellotge, les 11:30.

El POUM i les seves polèmiques arriben també a Lliçà d’Amunt

Tram en obres davant l’Institut d’Educació Secundària de Lliça

març

Dissabte 14
  

Causes de la crisi actual
17:00 Xerrada

Centre Cultural els Forns (Breda)
Col·lectiu Terra Roja

Dissabte 21
 

La crisi a debat 
 17:30 Xerrada i debat

Casal Popular la Llamborda de Caldes
C/ Bellit, 18

Casal Popular la Llamborda

Dissabte 28
  

Que la crisi la paguin els rics
17:30 Manifestació

Plaça Universitat (Barcelona)

espai literari



Solidaritat amb Kédougou

Mar Barbany
GRANOLLERS

Kédougou és una regió humil i 
rural del sud est del Senegal. Allà, 
concretament a Sabodala, hi ha unes 
mines d’or gestionades per empreses 
estrangeres que n’expropien les 
riqueses amb el consentiment del 
Govern. A més, en aquestes mines 
d’or hi treballen amics i familiars dels 
Governants -originaris de Dakar-, 
deixant als joves de Kédougou sense 
possibilitats de treballar-hi. Cansats 
d’aquesta situació, el dia 23 de 
desembre de 2008, s’organitzà una 
manifestació pel dret al treball que fou 
reprimida amb violència per part de la 
policia senegalesa. El resultat van ser 4 
morts i varis ferits greus. Dies després 
de la manifestació, la policia busca 
casa per casa a possibles organitzadors 
de la mobilització, detenint-los i 
condemnant-los a penes de presó. 

Per tal de donar a conèixer els 
fets ocorreguts a Kédougou, els joves 
d’aquesta regió residents a Granollers 
i altres pobles propers van organitzar 

una manifestació el passat dissabte 14 
de març. A més, l’Associació Cultural 
Amics de l’Àfrica també va col•laborar-
hi facilitant-los l’espai on reunir-se 
i fent difusió de la convocatòria. La 
manifestació es va convocar a les quatre 
de la tarda a la Plaça de la Porxada però 
no fou fins a dos quarts de cinc que 
s’inicià la marxa. Amb l’assistència 
d’unes 150 persones i darrera els 
lemes “no a l’expropiació il•legal de 
80.000 hectàrees dels nostres boscos 
comunals” i “llibertat pels nostres 
germans”, la marxa va avançar per la 
Porxada i els carrers Sta Esperança, 
Anselm Clavé, Sant Roc per retornar 
de nou a la Porxada. La manifestació 
transcorregué als crits de “liberté, 
llibertat” i d’un repartiment exhaustiu 
de fulletons informatius als vianants 
que topaven amb l’acte. Un cop de nou 
a la Plaça, es va llegir el manifest tant 
en Català com en Francès i prop de les 
sis es desconvocà l’acte. La valoració 
que en fan els organitzadors és molt 
positiva ja que consideren que actes 
com aquests permeten recuperar la 
consciència i la solidaritat.  

La concentració de solidaritat amb Kédougou a Granollers a la Plaça de la Porxada
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Jordi Moners, a la dreta, realitzant l’explicació entorn la crisi actual

Les alternatives al capitalisme a debat
Hug Lucchetti
SANT PERE DE VILAMAJOR

Dins dels molts actes que s’estan 
fent arreu per tal d ’explicar la crisi 
capitalista actual, el passat 21 de 
febrer el restaurant Anònims de 
Granollers va acollir una xerrada-
debat a càrrec de Jordi Moners, 
membre del Partit Socialista 
d’Alliberament Nacional (PSAN) 
i traductor de diverses obres 
marxistes al català. Entre elles 
destaca la traducció dels diferents 
volums de El Capital de Karl Marx 
i Friedrich Engels. Aquesta obra es 
pot considerar l’anàlisi crítica del 
capitalisme i les seves pràctiques 
econòmiques més acurada de tota la 
història.

La xerrada va ser organitzada pel 
mateix PSAN i en ella es va explicar 

d’una forma comprensible per a la 
gent que hi va assistir les causes, 
conseqüències i alternatives a les 
crisis capitalistes. Jordi Moners va 
posar l’accent en el fet  que les crisis 
son inherents i indispensables per al 
capitalisme, i que a més, aquestes cada 
cop són més virulentes, especialment 
per a la classe treballadora. 

Jordi Moners va tancar la xerrada 
exposant que la única sortida a la 
crisi capitalista és canviar de model, 
i la seva proposta va ser la d’un 
model de planificació de l’economia 
a l’estil socialista o comunista, on 
es produís segons les necessitats 
de les persones i no a la cerca del 
màxim benefici. Un cop finalitzada 
l’exposició es va obrir torn al debat 
entre els assistent, on aquests van 
poder exposar els seus dubtes o 
simplement les seves reflexions.

Sergi Masó

Davant les crisis capitalistes hi ha una 
característica comuna  a totes elles: 
la classe treballadora som els que 
patim en les nostres carns les seves 
conseqüències. I el fenomen que més 
ho evidencia és l’augment de l’atur. 
Així ho demostren les dades també per 
a aquesta crisi, dades en mà durant els 
darrers dos anys els aturats augmenten 
504 persones cada dia pel conjunt dels 
Països Catalans (Illes, País Valencià 
i Principat). Traduït en dades reals 
estem parlant de què a dia d’avui 
hi ha 1.064.248 persones a l’atur al 
nostre país. A més, a aquest panorama 
desolador hi hem d’afegir el seguit de 
retallades socials a les que la classe 
treballadora no hem sabut fer-hi front, 
com la proliferació arreu de les ETT. 
Però els treballadors sense feina també 
tenim eines que ens poden permetre 
fer front a aquesta situació d’atur 
massiu i precarietat. En aquest article 
parlarem de les assemblees d’aturats 
i veurem quins mecanismes poden 
desenvolupar per ser un mitjà que ens 
permeti avançar en els nostres drets.

Els objectius d’una assemblea 
d’aturats són clars: donar feina a qui 
en necessita. Per aconseguir-ho es 
fonamenten en la capacitat de pressió 
que es pot exercir als empresaris 
per evitar que enlloc d’obligar els 
seus treballadors a fer hores extres 
contracti persones de l’assemblea. A 

més, davant un projecte que necessiti 
contractar personal nou també s’hi 
incideix col•lectivament perquè es 
contracti persones que formen part de 
l’assemblea. A nivell intern, les feines 
es reparteixen entre els assemblearis 
en base a l’activitat que realitza 
cadascú en pro dels objectius acordats 
a l’assemblea. Així, es construeix un 
sistema de puntuació supervisat i 
consensuat per tota l’assemblea que 
valora a cada membre d’aquesta. Per 
exemple, assistir a les assemblees 
suposa 3 punts, anar a aturar unes 
obres on s’estan fent moltes hores 
extres suposa 10 punts, ... Qui té 
més punts, ja sigui per temps com 
per dedicació, podrà optar durant un 
temps estipulat a les feines que vagi 
aconseguint l’assemblea. Per tant, 
els següents en puntuació ara seran 
els primers i seran els que optaran a 
la propera feina que sorgeixi. Per no 
entrar en perjudicis les assemblees 
estipulen un temps màxim de treball 
(normalment entre mig i un any) per 
a qui ha aconseguit la feina. Un cop 
finalitzat el període, l’empresari haurà 
de contractar un altre treballador de 
l’assemblea o, si es vol quedar amb 
el treballador, contractar-ne un altre.

Les assemblees d’aturats és una 
eina que tenim la classe treballadora 
davant la precarietat existent. I és una 
eina que s’ha demostrat efectiva allà 
on s’han organitzat per a solucionar 
amb dignitat les situacions d’atur.

Eines contra la crisi:
LES ASSEMBLEES D’ATURATS I ATURADES



Sandra Redondo i Pau Carnicero
CALDES DE MONTBUI

Com cada any per aquestes dates, la gent 
d’arreu es mobilitza en homenatge a la 
dona treballadora. El passat 8 de març a 
Caldes s’han fet diversos actes reivindicant 
una societat més justa que deixi enrere el 
patriarcat. Cal destacar que les jornades 
antipatriarcals calderines han estat 
fortament marcades per la retirada del 
ginecòleg del CAP de Caldes per manca 
de pressupost. La reivindicació de què 
es reprengui aquest servei s’ha dut fins 

al Ple Municipal acompanyat d’un gran 
ressò popular. Amb tot, l’administració 
no ha ofert cap tipus de resposta clara per 
a solucionar-ho.

L’Assemblea de Joves de Caldes 
va organitzar el dissabte 7 de març la 
projecció de la pel•lícula “La sal de la 
tierra”, seguit d’un interessant treball de 
dinàmiques on els assistents podien fer 
un pas més i sentir-se com si formessin 
part del film, decidint quines actuacions 
estaven de més i quines eren un acte de 
valentia. Per altra banda, l’Assemblea 
de Joves també ha editat una exposició 

titulada “La revolució socialista serà 
feminista o no serà”, on s’hi reflectia el 
testimoni històric de dones protagonistes 
en el camí de fer un món millor. 
L’exposició es mantindrà tot el mes de 
març al Casal Popular La Llamborda.

Altres col•lectius locals també van 
realitzar actes en aquest motiu. Sota 
la “Plataforma Cada dia és 8 de març” 
el mateix dia de la dona treballadora 
s’organitzà una xerrada, un dinar popular 
i una representació teatral. Els actes es 
clausuraren amb la lectura del manifest a 
l’Ateneu Molí d’en Ral.

Origen del 8 de març

5

Jan Solé
GRANOLLERS

En motiu del dia internacional de la 
dona treballadora, el passat 5 de març 
l’Assemblea de Joves de Granollers (AJG-

CAJEI) posava sobre la taula el tema 
del sexisme. Sota el títol de “El sexisme 
i la infelicitat”, Maria Jesús Izquierdo, 
presentà algunes claus del seu discurs per 
a fer front al patriarcat al Casal Popular 
l’Esquerda.

Maria Jesús Izquierdo, directora 
de l’Observatori per a la Igualtat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i professora de Teoria Sociològica 
Clàssica a la mateixa, criticà aquells 
plantejaments més convencionals del 
sexisme. Durant la seva ponència destacà 
la importància de traslladar la lluita a 
l’àmbit polític, insistint en la necessitat 
de convertir la categoria social “dona” en 
un subjecte actiu. El seu plantejament 
per assolir unes relacions entre iguals es 
basà en què cal desfer-se de la posició 
passiva amb la que es sol considerar les 
dones en la majoria de relacions entre 
gèneres i analitzar-ne el seu paper; és a 
dir, el que pot fer i el que fa. Maria Jesús 
ho plantejava de forma entenedora a les 
dones del públic: “què volem, que no 
ens violin o castigar als homes?”. Clara i 
concisa, fent explícites les idees subjacents 
en la pregunta, va aixecar algunes veus 
d’entre el públic que propiciaren un dens 
debat posterior. Una elevada assistència i 
una participació destacable dels assistents 
en el debat van ser les valoracions que 
l’Assemblea de Joves més ressaltà de la 
jornada.

L’Assemblea de Joves de Granollers 
amb la lluita antipatriarcal

Al fons, Maria Jesús Izquierdo en un moment de la seva intervenció
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sociolaboral

La dona treballadora alça la veu a Caldes

El naixement del Dia de la Dona 
Treballadora no radica en un 
esdeveniment aïllat com és la 
manifestació de les obreres del sector 
tèxtil novaiorqués, ni en l’incendi en una 
fàbrica de l’esmentat sector on moriren 
més d’un centenar de dones, sinó que ha 
d’enquadrar-se en un context històric i 
ideològic molt més ampli.

En el sector tèxtil, les dones 
constituïen la majoria de mà d’obra. 
Les condicions en què treballaven eren 
deplorables. La jornada laboral era de 
vuit del matí a sis de la vesprada, amb 
un descans de mitja hora per  menjar.  
Les hores de treball setmanals, que 
normalment eren cinquanta-sis, podien 
arribar fins a les setanta hores en l’estació 
amb més activitat.

El 27 de setembre de 1909 s’inicia 
una desocupació en la Triangle 
Shirtwaist Company (justament on 
ocorreria posteriorment l’incendi) que 
fou seguit per tot el país i per mitjà del 
qual es reivindicaven millores en les 
condicions laborals. La vaga es donà 
per finalitzada el 15 de febrer de 1910 
amb resultats prou desiguals: 339 firmes 
havien pactat amb els seus treballadores i 
treballadores enfront de 13 companyies 
(entre aquestes la Triangle Shirtwaist 
Company) que no van arribar a cap 
acord. Si s’haguessen acceptat les 
demandes dels i de les vaguistes, 
l’incendi de la Triangle SC que succeiria 
l’any següent, en concret el 25 de març 
de 1911, probablement no hauria tingut 
lloc. El saldo de la tragèdia van ser 146 
morts dels quals 123 eren dones perquè 
els caps mantenien les portes tancades 
per  evitar els robatoris, impedint també 
que les treballadores poguessin escapar 
de les flames.

Tot i aquests esdeveniments, la 
decisió de convertir el 8 de març en 
una diada reivindicativa internacional 
va anar a càrrec de Clara Zetkin, que 
presentà la proposta a la II Conferència 
Internacional de les Dones Socialistes 
celebrada el 1910 a Copenhaguen. 
Amb això, Zetkin aconseguia reforçar 
els llaços de solidaritat i d’identitat 
entre les dones socialistes de tots els 
països alhora que internacionalitzar la 
reivindicació del dret a vot de les dones. 
Més tard, la Revolució Russa de 1917 
tindria una gran influència a tots els 
nivells en el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora perquè, tot i que 
la festivitat es celebrés des de 1914, va 
ser el 8 de març del 17 quan les dones 
russes s’amotinaren davant de la falta 
d’aliments i donaren inici al procés 
revolucionari que acabaria en el mes 
d’octubre d’aquell mateix any.

Detall del cartell de la Plataforma Revolucionària Antipatriarcal (PRA) d’enguany



De la necessitat de dotar l’esquerra 
independentista dels seus propis mitjans 
de comunicació alhora que contribuir a 
posar les bases per a la construcció nacional 

donant cobertura a tot l’àmbit dels Països Catalans, el 2002, neix l’ACCENT. El seu 
format sempre ha estat clar: premsa escrita, en paper, gratuïta i en català. 

Les funcions de L’ACCENT són mantenir informat el moviment català d’alliberament 
nacional de les activitats i projectes de l’independentisme alhora que de la resta dels 
moviments socials dels Països Catalans. És en aquest sentit que des de L’ACCENT es 
reivindiquen com a mitjà alternatiu, però no alternatiu pel seu format, contingut o formes 
de funcionament -que són, lògicament, democràtiques i horitzontals-, sinó pel fet de 
treballar per crear una societat alternativa a l’actual, on no hi tingui cabuda cap mena 
d’opressió social, de gènere o nacional.

municipal  a militants de l’Esquerra 
Independentista de Cardedeu, utilitzant 
sovint cotxes no oficials per tal de 
passar inadvertits. Segons han informat 
membres de l’AJC, l’última volta que es 
produïren actes d’aquest tipus per part 
dels municipals i els mossos d’esquadra, 
aquests van intimidar una militant de 
l’Assemblea de Joves fent-li saber que 
tenen identificades a cadascuna de les 
persones que participen de l’ocupació 
i amenaçant amb la possible repressió 
que poden patir. També recentment, 
un membre de l’AJC va ser identificat 
i retingut dins el cotxe patrulla per part 
dels mossos d’esquadra fins que aquests 
van decidir deixar-lo ja que no tenien cap 
motiu per a la seva detenció. 

Tots aquests fets fan pensar a l’AJC 
que existeixen fitxers il•legals on es 
fa un seguiment de totes les persones 
compromeses políticament en l’Esquerra 
Independentista de Cardedeu i en el 
projecte del Casino Popular. Així mateix, 
també denuncien que aquests fitxers 
serien possibles gràcies a la col•laboració 
entre el cos de la policia municipal i 
els mossos d’esquadra. A més, l’AJC va 
condemnar també la passivitat de tots 
els partits polítics i del govern municipal 
davant aquests fets.

Sergi Masó
CARDEDEU

La Coordinadora comarcal de l’Esquerra 
Independentista va voler presentar 
els principals mitjans d’informació 
alternatius existents als Països Catalans. 
En un acte celebrat a l’Esquerda el 
passat 14 de febrer, es van exposar els 

projectes del setmanari la Directa, el 
periòdic l’Accent dels Països Catalans 
i la publicació de l’Accent del Vallès 
Oriental i el Baix Montseny. Segons 
els organitzadors, l’acte responia a una 
voluntat de mostrar dos projectes d’àmbit 
nacional consolidats que permeten 
informar des d’un punt de vista aliè a la 
ideologia dominant, alhora que poder 

explicar en un acte públic el projecte de 
l’Accent a aquestes comarques.

Les exposicions dels diferents mitjans 
va permetre als assistents prendre 
consciència del paper que poden jugar 
aquests en l’àmbit informatiu. Així, en 
la xerrada de la Directa es ressaltà la 
possibilitat que tenen aquests mitjans per 
a introduir en les rutines informatives de 
la resta dels mitjans temàtiques pròpies; 
és a dir, la capacitat d’incidir als altres 
rotatius. Tot i això, també remarcar que 
si bé s’ha aconseguit en algunes ocasions, 
el fet de tenir una periodicitat setmanal 
limita molt aquesta capacitat d’aportar 
un punt de vista crític a la informació 
que rebem. Per altra banda, des de 
l’Accent dels Països Catalans s’inicià la 
xerrada versionant a Joan Fuster amb 
un “tota notícia que no fem nosaltres, 
serà feta en contra nostra” per a destacar 
com aquesta publicació és l’única que 
permet als Països Catalans mostrar-
se com una nació, tot allunyant-se dels 
plantejaments regionalistes i estatalistes. 

Finalment, també es presentà l’Accent 
del Vallès Oriental i el Baix Montseny 
com un projecte d’informació local que, 
tot i anar en la bona direcció, els seu 
estat embrionari no li ha permès encara 
ser capaç de desenvolupar les funcions 
pròpies dels mitjans de comunicació.

Un cop acabaren les exposicions dels 
ponents, el debat que hi hagué entre els 
assistents girà entorn les possibilitats de 
fusionar l’Accent i la Directa per tirar 
endavant un nou projecte comunicatiu 
dels Països Catalans amb una periodicitat 
diària. Tot i l’entusiasme que despertà 
un projecte d’aquestes característiques 
entre el públic assistent, els responsables 
d’ambdues publicacions exposaren els 
pros i els contres d’una aposta com 
aquesta i, sense tancar-ne la porta, la 
seva inviabilitat a curt termini. Així, es 
ressaltà que cada projecte manté a dia 
d’avui una idiosincràcia pròpia alhora 
que existeix també la possibilitat que 
ambdós projectes siguin capaços d’assolir 
una periodicitat diària coexistint.

Els mitjans d’informació com a eines pel canvi
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Assetjament policial a Cardedeu

La DIRECTA és una setmanari nascut l’any 2005 de la 
mà de persones implicades en mitjans de comunicació 
alternatius i periodistes amb vocació crítica. En gairebé 
tres anys i més de 100 números publicats en base al treball 

altruista i militant, la DIRECTA s’ha consolidat com una referència en 
l’àmbit de la comunicació crítica catalana, implicant en el projecte a més de 
800 subscriptors i amb una vuitantena de punts de distribució consolidats 
arreu dels Països Catalans. 

L’objectiu de la DIRECTA és créixer en base el suport dels seus lectors i 
subscriptors i teixint complicats amb els moviments, col•lectius i xarxes socials 
que treballen per la transformació social en els seus diversos àmbits, i alhora 
desbordar els límits estrictes dels moviments socials per arribar a un públic 
general interessat en una informació crítica, rigorosa, veraç i de qualitat.

Hug Lucchetti
SANT PERE DE VILAMAJOR

L’Assemblea de Joves de Cardedeu (AJC-
CAJEI), col•lectiu que gestiona el centre 
ocupat i autogestionat el Casino Popular, 
aprofità la calçotada popular celebrada el 
passat 15 de febrer per a presentar la seva 
campanya antirepressiva que, tal i com 
van explicar, pretén donar resposta a les 
identificacions, denúncies i detencions 
que estan patint des de fa un temps ençà, 
així com fer conèixer aquesta realitat als 

seus veïns i veïnes. 
Les persones implicades en 

l’Assemblea de Joves van exposar que des 
del mateix dia en que s’ocupà el Casino 
de Cardedeu l’assetjament de la policia 
municipal i els mossos d’esquadra vers 
les persones que formen part d’aquest 
projecte i d’aquelles que li donen suport 
és una constant. Aquest fet es reflexa 
amb les 9 persones que van ser citades 
davant del jutjat d’instrucció número 2 de 
Granollers el 20 de gener per simplement 
ser identificades pels voltants del Casino 

el primer dia de l’ocupació. Algunes 
d’elles veïns i veïnes de la vila que tan sols 
s’apropaven per a assabentar-se de què hi 
passava. A més, en les diligències prèvies 
apareixen diversos noms de persones que 
se les relaciona amb l’ocupació per la seva 
participació en actes de l’Assemblea de 
Joves previs a l’ocupació. En l’anterior 
ocupació de l’AJC ja van succeir fets 
similars.  

Aquest assetjament s’ha mantingut 
fins al dia d’avui amb identificacions 
arbitràries per part dels agents de la policia

La Policia Municipal de Cardedeu és un dels principals assenyalats davant la denùncia de fitxers policials il·legals
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defensem el territori
ni MAT, ni 4t Cinturó, ni TAV, ni golfs, ni ARE
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Juanjo Nora
CARDEDEU

La creació d’una alternativa sobiranista, en 
la qual el PNB no hi té cabuda, és una de 
les possibilitats que l’Esquerra Abertzale 
(EA) proposa per a sortejar el bloqueig en 
què l’Estat espanyol ha situat la resolució 
del conflicte basc. Simbolitzant aquest 
bloqueig en un alt mur, l’EA és conscient 
que per si sola no pot saltar-lo, però que 
amb la unió en un pol sobiranista de les 
forces independentistes es pot sortejar la 
present situació política per la qual passa 
Euskal Herria. 

El panorama polític i repressiu actual 
a Euskal Herria i per extensió a tot l’Estat, 
pot resumir-se en una total involució 
democràtica i dretanització del Sistema 
amb l’objectiu de legitimar la repressió 
i la restricció de drets individuals i 
col•lectius amb la presó com a solució a 
tot conflicte. 

A aquesta conclusió arriba Julen 
Larrinaga, membre del Moviment Pro 
Amnistia Basc en la seva anàlisi de 
la situació repressiva a Euskal Herria 
realitzat en el Bar-Restaurant Anònims 
de Granollers el 14 de febrer dintre dels 
actes organitzats per Amics i Amigues 
d’Euskal Herria en la III Jornada de 
Solidaritat Internacionalista. 

Julen Larrinaga, exprés polític -10 
anys empresonat- i processat i condemnat 
a 8 anys de presó en el sumari contra 
les Gestores Pro Amnistia reivindica la 
necessitat de la lluita antirepressiva dintre 
de tot procés d’alliberament nacional i 

social. Les línies principals d’actuació 
d’aquesta tasca vindrien per la denúncia 
contínua de la repressió, la solidaritat 
amb els represaliats i la consecució d’uns 
mínims democràtics que puguin conduir 
a la resolució del conflicte. 

Per a il•lustrar la seva tesi el militant 
abertzale va fer un repàs per les diferents 
fases històriques repressives per les quals 
ha passat Euskal Herria fins a arribar 
al moment actual. Remuntant-se al 
naixement del Moviment Pro Amnistia 
en els anys 70 del segle passat, Julen 
Larrinaga diferencia tres fases repressives 
que, segons ell, coincideixen amb els 
tres processos de negociació que fins a 
ara s’han portat a terme: Alger, Lizarra-
Garazi i Anoeta. 

La segona meitat dels anys 70 i la 
dècada dels 80 es caracteritzen per una 
repressió brutal per part de l’Estat amb 
l’aplicació de la Llei Antiterrorista com a 
punta de llança d’aquesta estratègia, que 
fracassa a Euskal Herria en el seu objectiu 
de desarticular la resposta popular. 

A la fi dels anys 80 quan el PNB, 
més vulnerable electoralment a causa de 
l’escissió d’Eusko Alkartasuna, pressiona 
a l’Estat per a reformar i sofisticar la 
repressió exigint les plenes competències 
en matèria antiterrorista per a l’Ertzaintza 
i passant aquesta a realitzar treballs 
d’intel•ligència. És l’època de la “llei 
Corcuera”, l’inici del control administratiu 
de les mobilitzacions i dels pactes, com el 
d’Ajurianea, amb l’objectiu concret d’aïllar 
a l’esquerra abertzale. 

Amb l’arribada del PP al poder i 

coincidint amb la proposta per part de 
l’EA de la política de blocs de Lizarra-
Garazi, quan s’engega l’actual etapa 
repressiva. És a partir d’aquest moment 
en què la judicialització de la repressió 
i el treball polític, amb les successives 
reformes del Codi Penal fins a crear un 
Codi Penal paral•lel per a Euskal Herria,  
duu a la situació actual de legitimació de 
la repressió i dretanització del Sistema.

Julen Larrinaga posa com exemples 
la llei de partits, amb la il•legalització 
no només dels partits polítics sinó 
de qualsevol organització de l’EA, el 
tancament de mitjans de comunicació, 
la doctrina Parot d’aplicació als presos 
polítics, les multes i el control judicial 
de les mobilitzacions o el processament 
a l’Audiència Nacional de qualsevol 
expressió de resistència. I tot això mentre 
la tortura contínua sent una pràctica 
sistemàtica en casernes i comissaries. 
Només l’últim any 62 persones van 
denúnciar tortures i maltractaments 
tot i que aquestes denúncies es tornen 
la majoria de les vegades en contra dels 
propis torturats. 

El Moviment Pro Amnistia davant 
aquesta ofensiva repressiva opta per una 
mobilització més global articulada pels 
seus diferents organismes, Askatasuna 
- fruit de la unió de les Gestores Pro 
Amnistia i Koordinaketa-, Etxerat, 
Gurasoak, Torturaren Aurkako Taldea 
que uneixi la denúncia del fet repressiu, 
el suport a represaliats i torturats, la 
mobilització al carrer i la presència en les 
institucions de la lluita antirepressiva.

“La creació d’un pol sobiranista basc és l’alternativa 
davant el bloqueig de l’Estat espanyol”

Al fons a la dreta Julen Larrinaga en la xerrada entorn la situació actual d’Euskal Herria

Anna Gurguí
CARDEDEU

Aquestes darreres setmanes a les 
comarques del Vallès Oriental i 
el Baix Montseny s’han celebrat 
diferents calçotades de caire popular. 
Des d’aquesta publicació en fem ressò 
de les que han tingut lloc a Cardedeu 
i a Arbúcies. 

La de Cardedeu es va celebrar el 
15 de març a càrrec d’Endavant i de 
l’Assemblea de Joves de Cardedeu 
(AJC-CAJEI) a la Plaça Sant Corneli. 
Es van servir uns cent cinquanta plats 
i més tard els assistents van poder 
escoltar en el mateix dinar la xerrada 
que va organitzar l’AJC. Una xerrada 
que pretenia exposar els problemes de 
repressió que pateixen els militants 
d’aquest poble i donar a conèixer la 
nova campanya antirrepressiva en 
què estan treballant. La calçotada va 
seguir amb música i una foguera que 
va concloure al vespre. 

El 7 de març a Arbúcies també 
es va fer una calçotada, una calçotada 
antipatriarcal que van decidir dedicar a 
la figura de Maria Mercè Marçal sota el 
lema “Perquè som dones i sabem d’on 
venim”. El dinar popular va tenir lloc 
a l’Ateneu Popular L’Arboç. L’Ateneu 
va voler recordar a Maria Mercè 
Marçal com a militant activa, sobretot 
a finals dels anys setanta en el PSAN, 
que com ella defensava era el partit de 
classe i d’alliberament nacional que hi 
havia en aquell moment en els Països 
Catalans. També es va destacar la seva 
tasca dinamitzadora en el moviment 
feminista català de l’època. L’acte 
polític es va finalitzar amb una lectura 
d’un recull de poemes de l’autora que 
llegiren diferents dones del poble 
d’Arbúcies.

Temps de calçots!



Vallès Oriental i Baix Montseny

[  ]L’ENTREVISTA`

Quan neix el projecte del Quart 
Cinturó?

El conflicte del Quart Cinturó neix a 
principi de la dècada dels anys noranta. 
És quan el Ministeri de foment planteja 
recuperar amb molta força una proposta que 
ja s’havia dibuixat a mitjans dels seixanta 
en ple desenvolupament franquista: una 
via de circulació metropolitana  que havia 
de unir Vilafranca del Penedès, Terrassa, 
Sabadell i Sant Celoni. 

Com és crea la campanya contra el 
Quart Cinturó?

És en el moment en què es torna a 
recuperar el projecte. A Sabadell neix 
una campanya de difusió que després 
acaba donant peu a aquesta lluita. Amb 
el temps moltes altres entitats del Vallès 
s’hi afegiren fins a les prop de 250 que 
hi ha actualment. Aquesta adhesió va 
donar peu a l’inici de la campanya contra 
el Quart Cinturó entre els anys 1992-93. 

Què proposeu des de la campanya 
contra el Quart Cinturó?

En primer lloc que aquesta via no és 
necessària sinó que el que és necessari 
es reformular la xarxa de carreteres 
secundàries de les comarques afectades 
alhora que un veritable esforç sobre 
la xarxa de transport col•lectiu. En 
segon lloc, cal salvaguardar els espais 
que s’han anat escapant de les reformes 
urbanístiques que ha petit sobretot 
el Vallès i defensar la seves qualitats 

ambiental, que en certa manera es poden 
definir com a identitàries del Vallès.

Com heu arribat a consolidar una 
campanya durant tants anys?

Durant tos aquest disset anys de lluita 
la campanya s’ha anat consolidant  sobre 
la base de molta aportació tècnica que 
nosaltres mateixos hem anat generant i 
que ha permès l’avenç del discurs de la 
campanya contra el Quart Cinturó. A 
part de tot això la campanya també fa 
un esforç per socialitzar aquest conflicte 
al Vallès, el Baix Llobregat Nord i al 
Penedès a partir de la conscienciació 
ciutadana, mobilitzacions, manifestacions 
i actes simbòlics amb un cert impacte en 
els mitjans de comunicació. S’han anat 
treballant des de diferents àmbits. 

Quines són les alternatives heu 
proposat, a banda dels objectius base de 
la campanya?

Els principis de la campanya sempre han 
estat els mateixos, el que passa és que al 
llarg del temps han anat evolucionant. La 
campanya ha assumit la proposta que es 
duia a terme des de les entitats del Vallès, 
on es defensava i es proposava un nou 
model territorial pels espais agro-naturals. 
Però a més, des de la campanya també 
s’ha acabat formulant una proposta per 
articular les xarxes de carreteres del Vallès 
i una nova proposta de xarxa ferroviària 
i tramviària per a la comarca. Aquestes 
darreres creiem que són claus per donar 
el tomb necessari per avançar en el model 

de mobilitat que volem pel país. 

En què es basa aquest model de 
mobilitat?

Existeixen uns dèficits, sobretot els que 
sorgeixen a la segona corona de la regió 
metropolitana. El fet que no hi hagi una 
xarxa col•lectiva de transport articulada 
impossibilita anar de Sabadell a 
Granollers o de Cardedeu a l’Autònoma, 
per exemple. A això s’hi afegeixen 
elements de pressió sobre la xarxa actual 
de carreteres que haurien d’estar coberts 
necessariament amb transport col•lectiu. 
Aquest tomb necessari respecte el model 
de mobilitat també ha d’anar acompanyat 
d’un plans urbanístics i territorials que 
incloguin estudis en què hi consti que 
els moviments dintre les diferents àrees 
urbanes permetran cobrir totes les 
necessitats del dia a dia a la població. 
Tècnicament es tracta de millorar l’auto 
contenció de la mobilitat de manera que 
a dins d’un mateix sistema urbà puguis 
tenir més o menys cobert el treball, 
l’educació, el consum, l’oci,...

Com es va donar a conèixer aquesta 
nova proposta?

Aquesta proposta de xarxa de ferroviària i 
viaria la vam donar a conèixer el desembre 
de 2007 a partir d’una manifestació que 
es va fer a Granollers. La campanya 
defineix que les mesures urgents han 
d’efectuar sobre la xarxa inexistent de 
transport públic i s’han de fer actuacions 
sobre l’existent xarxa de carteres, crear 

una xarxa de mobilitat que respongui 
amb criteris d’eficiència energètica en 
el conjunt de la regió metropolitana. 
Aquests són els criteris bàsics i els que 
defensem.

En quina situació us trobeu 
actualment?

Estem en un moment sensible que per 
circumstàncies polítiques que hi hagut 
a Catalunya ha estat encallat , com una 
retallada d’inversions. Però d’ençà del 
canvi de la Generalitat format per tres 
formacions polítiques d’alguna manera 
aquest tema també ha generat tensions 
al Govern perquè les tres formacions 
no tenen una posició comuna respecte 
aquest tema. L’actualitat ens la marca el 
que és la tramitació del Pla Territorial 
Parcial de la regió metropolitana de 
Barcelona. I en aquest moments es pot 
acabar convertint en el instrument que 
acabi definint una traça concreta pel 
Quart Cinturó. Ho haurem de veure en 
el document que sortirà a finals d’abril, 
el document d’aprovació inicial. I veurem 
si el document sobre el Pla territorial 
respon als nous criteris que assumeix 
l’administració de la Generalitat per 
respondre els grans reptes que tenim al 
Segle XXI( canvi de model econòmic, 
de mobilitat, energètic i ambiental) . En 
definitiva, si el Pla Territorial respon 
exclusivament com a projecte del Quart 
Cinturó vol dir que anem molt malament. 
En canvi, si la solució planteja un canvi 
sobre el model de mobilitat vol dir que 
haurem millorat.

http://eivallesmontseny.wordpress.com
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“Cal defensar les qualitats ambientals com a 
identitàries del Vallès”

L’Associació per a la Defensa i l’Estudi de 
la Natura de Catalunya (ADENC) és una 
entitat que realitza activitats per donar a 
conèixer la natura organitzant campanyes 
per a la seva defensa. Cursets, audiovi-
suals, xerrades, col•loquis i edició de dos-
siers informatius sobre temes ecològics, 
són alguns dels exemples de la feina que 
fan. També contribueixen en la tasca de la 
defensa de la natura fent denúncies públi-
ques de les agressions que pateix el patri-
moni natural . L’adhesió a lluita de la cam-
panya contra el Quart Cinturó  que aplega 
més de dues-centes cinquanta entitats 
del  Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, 
amb l’objectiu de treballar per evitar la 
construcció d’aquesta autovia n’és un clar 
exemple. Toni Alteió, portaveu de l’ADENC i de la Campanya Contra el 4t Cinturó


