
 L’Esquerra Independentista de la 
Garriga, formada per l’Assemblea de 
Joves de la Garriga La República - 
CAJEI, el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC) i la CUP de 
la Garriga, van convocar una concen-
tració el passat diumenge 7 de setem-
bre en motiu de la Diada Nacional del 

Principat de Catalunya i per homena-
tjar als patriotes morts en combat. Els 
actes van aplegar prop d’un centenar 
de persones sota el lema de La Garriga 
decidim Independència i Socialisme!. 

En primer lloc, la portaveu del 
SEPC va denunciar l’actual onada 

d’espanyolització a què es veuen so-
tmesos els i les estudiants catalanes. 
Va defensar fermament el català com 
a llengua vehicular a tots els centres 
educatius dels Països Catalans, alhora 
que va recordar la necessitat d’avançar 
cap a un model d’ensenyament antipa-
triarcal i democràtic. 

Seguidament, el portaveu de 
l’Assemblea de Joves va valorar molt 
positivament el creixement que ha vis-
cut l’últim any el moviment indepen-
dentista juvenil a la Garriga, remar-
cant que es tracta d’una aposta seriosa 
per denunciar totes les injustícies a 
què ens veiem sotmeses com a joves 
i a buscar-ne alternatives, tot donant 
especial èmfasi a l’actual campanya 
contra l’especulació i per la defensa 

del territori. 

En darrer lloc, el portaveu la CUP 
va criticar l’actitud dels partits polítics 
que es renten les mans davant d’una 
crisi econòmica que no és conjuntural, 
sinó conseqüència directe de la ma-
teixa naturalesa del sistema capitalista, 

la qual està perjudicant molt greument 
les condicions de vida de les classes 
populars catalanes, amb l’augment 
dels preus dels productes més bàsics i 
l’increment de l’atur. Alhora, també 
va aprofitar per anunciar la presentació 
oficial de la CUP al poble, el proper 27 
de setembre. 

Un cop finalitzats els parlaments, 
una portaveu de l’Esquerra Indepen-
dentista de la Garriga va pronunciar 
un manifest unitari en homenatge als 
morts en combat per la llibertat dels 
Països Catalans, recordant els motius 
de la seva lluita i fent una crida a con-
tinuar-la. 

Per acomiadar un acte sense prece-
dents a la història de la vila, els assis-
tents van cantar la Internacional i els 
Segadors, mentre diverses persones 
mostraven els retrats dels morts en 
combat entre l’oneig d’estelades i ban-
deres roges i l’atenta mirada dels assis-
tents i les persones que passejaven pels 
carrers del poble.
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La Garriga decideix Independència i Socialisme

La llibertat no té graus
 El divendres 5 de setembre 

l’Assemblea de Joves de la Garriga 
La República – CAJEI va organitzar 
una xerrada i taula rodona titulada La 
repressió als Països Catalans, tortura 
i persecució política al segle XXI. 
Més d’una seixantena de persones 
van omplir el bar l’Illot, on van poder 
prendre consciència de la repressió a 
què actualment es veuen sotmesos els 
moviments socials al nostre país. La 
xerrada estava inscrita dins de les Jor-
nades per la Independència celebra-
des a la Garriga durant els dies previs 
a la diada. 

Els convidats van ser en Jona de 
l’Eixample i en Franki de Terrassa, 
dos joves que il•lustren dos casos re-
pressius paradigmàtics, ja que segons 
paraules de l’Assemblea de Joves de 
la Garriga, mostren com els drets 
democràtics continuen sent vulnerats 
sistemàticament per l’Estat espanyol. 
D’una banda, en Jona de l’Eixample 
va iniciar la xerrada explicant que la 
Fiscalia li demana 8 anys de presó i 

3500 euros de multa, acusat de par-
ticipar als desordres públics que es 
van produir després que els Mossos 
d’Esquadra impedissin una protesta 
veïnal al Raval de Barcelona contra 
l’anomenat Forat de la Vergonya.

 
D’altra banda, en Franki de Te-

rrassa, que resta condemnat a 2 anys 
i 7 mesos de presó sota l’acusació 
d’ultratjar la bandera espanyola, tam-
bé va poder explicar el seu cas, tot 
donant les gràcies pel suport popu-
lar que ha rebut des del moment del 
seu empresonament. El jove egarenc 
va atribuir a les grans mobilitzacions 
que es van produir per exigir la seva 
llibertat, el fet que li hagin concedit 
el tercer grau penitenciari Per això, va 
fer una crida a seguir amb les mostres 
de solidaritat i també a iniciar una 
campanya per evitar que en Jona si-
gui empresonat. 

Paral•lelament a aquest acte, a 
Cardedeu es reprenien les concentra-
cions exigint la llibertat del Franki i 

de la resta de presos i preses políti-
ques catalanes desprès d’una parada 
durant el mes d’agost. Cal recordar 
que la concessió del tercer grau al 
jove egarenc suposa dormir 5 nits a 
la Model, seguir complint una con-
demna injusta, no poder viure en el 
domicili habitual, seguir amb el rè-
gim de control penitenciari i negar 
el caire polític de l’empresonament. 
Alhora possibilita que en Franki pu-
gui tornar en qualsevol moment al 

règim tancat. A la concentració tam-
bé s’informa sobre la situació de la 
resta de presos i preses polítiques ca-
talanes, la Lola, el Zigor,la Marina, 
la Laura i el Diego  La concentració 
es realitza cada divendres a les 8 del 
vespre a la plaça de l’Església i està 
convocada per l’Assemblea de Joves 
de Cardedeu – CAJEI, Endavant 
Cardedeu, el Casal Independentista 
la Traca i la CUP de Cardedeu. 
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És una evidència històrica que la identitat i la consciència de les classes populars 
catalanes ha estat forjada des de la defensa reiterada de la millora de les condi-
cions socioeconòmiques, la nostra cultura, llengua i tradicions pròpies i l’exigència 
d’autogovern als diferents territoris dels Països Catalans. Així, cal destacar el dis-
tanciament que es dóna entre les classes populars i les classes dominants catalanes, 
doncs en aquestes últimes s’hi produeix ja des de finals del segle XV i amb els 
desequilibris provocats per la unió dinàstica entre Castella i Aragó un procés de 
progressiva submissió i posteriorment adhesió al projecte unitarista castellà. Aquesta 
adhesió provoca que les revoltes populars als Països Catalans presentin una doble 
vessant. Per una banda, les diferents lluites que impulsen les classes populars tenen 
un caràcter inequívocament socioeconòmic, amb derivacions polítiques. Els campe-
rols lluiten per la terra i per millorar les seves condicions front als grans terratinents 
aristòcrates i alguns sectors d’una minsa burgesia rural.  Per la seva part l’artesanat 
i la naixent classe treballadora dirigeixen les seves lluites i reivindicacions contra 
la gran burgesia comercial i financera resident a les ciutats, que amb el seu paper 
d’intermediària sotmetia a unes dures condicions econòmiques als petits productors 
i era la responsable de les penúries materials de l’artesanat menys qualificat i dels 
treballadors. Per l’altra banda, la lluita de les classes populars, en anar dirigida contra 
les classes dominants i tenint en compte el paper històric que juguen aquestes en 
el marc global de l’Estat, en molts moments es fa ressò de la pèrdua progressiva de 
sobirania i autogovern que els territoris dels Països Catalans pateixen des del segle 
XVI i que culmina al segle XVIII amb els Decrets de Nova Planta, sanció legal de 
la pèrdua total de l’autogovern per als territoris de la corona d’Aragó. Els principals 
esdeveniments en aquest període que ho reflecteixen són la Guerra dels remences, 
les Germanies de València i Mallorca (1519-1523), la Revolta Catalana dels Sega-
dors (1640-1652) i la Revolta dels barretines 
(1687). Per a comprendre plenament aquestes 
primeres revoltes populars a les nostres terres 
ens hi aproximarem tot realitzant uns breus 
apunts cronològics del període.

L’establiment de les bases del Consell de 
Cent per part dels habitants de Barcelona 
durant el regnat de Jaume I a mitjans del segle 
XIII possibilitaren que la capital catalana 
s’esdevingués una autèntica república autòno-
ma dins de la Confederació catalano-arago-
nesa que junt a l’organització gremial, els Furs 
de València i el Llibre del Consolat de Mar 
contribuïren a una tendència filoburgesa oposada als privilegis de la noblesa. Aquesta 
explosió econòmica, social i política de la burgesia i un creixement considerable de la 
població va permetre una expansió territorial pel comerç i la indústria que van dur a 
la conquesta, entre altres, de Mallorca i València. Aquesta empresa militar realitzava 
la unió i consolidació de tots els territoris que avui constitueixen els Països Catalans. 
La societat canviava de soca-rel amb la introducció de l’economia de canvi, la realitat 
gremial a les ciutats, les corporacions municipals i uns nous centres de poder cultu-
ral i estudis com les universitats. En aquest darrer sentit, Jaume II fundà la primera 
universitat a Lleida alhora que el català s’esdevenia com a llengua popular, de cultura 
i de la cancelleria, avançant-se a totes les altres llengües europees. Aquest fet la con-
vertí en el vehicle d’una important obra literària i científica. Ramon Llull, Arnau de 
Vilanova, Bernat Metge i Ramon Muntaner en són els representants més destacats.

Des del 1348 un seguit de pestes, plagues i fams delmaren la població catalana 
donant lloc a greus tensions polítiques i socials dins el context rural. Les reivin-

dicacions del poble menut – pagesos de remença, menestrals i mercaders - i la 
intransigència de l’aristocràcia terratinent i urbana crearen un malestar social que 
abocà el Principat a una greu decadència. Aquesta crisi s’agreujà quan Martí l’Humà 
morí sense descendència el 1410 i la successió al tron en el Compromís de Casp es 
decantà amb Ferran d’Antequera per introduir la dinastia castellana dels Trastàmara 
a la Confederació catalano-aragonesa. La dinastia dels Trastàmara dedicà la major 
part dels esforços als problemes interns castellans en perjudici dels del nostre país. 
L’agreujament de la situació dels pagesos a la Catalunya Vella per l’enduriment de les 
estructures agràries feudals i les crisis generals donaren lloc el febrer de 1462 a la Pri-
mera Guerra dels remences, un alçament social pagès, pocs mesos abans que esclatés 
la Guerra Civil catalana (1462 – 1472). Entre 1462 i 1472 el plet social pagès va pas-
sar a segon terme i la guerra remença es va mesclar amb la Guerra civil catalana on 
la coalició de la Generalitat i el Consell de Cent s’aixecaren contra l’absolutisme reial 
i dominaren una bona part del Principat durant deu anys, fins que al 1472 Joan II 
acceptà i jurà les constitucions catalanes. L’acabament de la guerra amb el triomf del 
rei no va resoldre, però, el plet remença i les recompenses reials només van beneficiar 
a un sector reduït de pagesos. La resposta del 1482 fou la Segona Guerra dels remen-
ces dirigida pels sectors radicals del moviment pagès i a la que no es posà fi fins a les 
disposicions jurídiques i penals de la Sentència arbitral de Guadalupe de 1486.

A partir d’aquí, el País Valencià, que havia sabut evitar la crisi general, es convertí 
en la potència de la Corona consolidant la ciutat de València com a centre polític i 
econòmic dels Països Catalans. No obstant, aquest procés que donà lloc al gran segle 
valencià va topar també amb la política de Ferran II en què l’absentisme i la descata-
lanització del rei no foren pal•liats pels virreis, quasi sempre forasters i mers execu-

tors de l’interès de la Cort, ni per uns Consells 
municipals despolititzats i convertits en òrgans 
administratius sotmesos a la voluntat reial. 

L’expulsió dels jueus, grans financers, i la 
imposició de la inquisició limitaren consi-
derablement el desenvolupament econòmic, 
cultural, polític i social als Països Catalans. Al 
País Valencià, a les Illes i a la part sud-occi-
dental del Principat la menestralia i l’artesanat 
es revoltà gairebé simultàniament entre els 
anys 1519 i 1523 amb el moviment de les 
Germanies per intentar imposar un sistema 
d’economia precapitalista i de república popu-

lar. El desencadenament d’aquestes revoltes s’explica a partir de la crítica conjuntura 
política i econòmica d’aquells anys, caracteritzada per la crisi d’autoritat derivada de 
la successió de Ferran II, l’encariment de les subsistències i l’augment generalitzat 
de l’endeutament municipal. Els capdavanters de la revolta van ser els gremis urbans 
amb les reivindicacions de la lluïció dels censals públics per suprimir les taxes impo-
sitives dels estaments urbans no privilegiats i l’augment de la representació popular 
i menestral en el si dels municipis locals. Les Germanies foren la manifestació d’un 
procés quasi secular de reivindicacions socials als Països Catalans per imposar un 
règim de llibertats populars enfront del pactisme de la gran burgesia, del neofeuda-
lisme agrari i de l’absolutisme dels Trastàmara. L’intent fracassà i les classes populars, 
agermanades o no, foren brutalment reprimides i els interessos de la noblesa feudal i 
de la monarquia s’imposaren.

L’arribada de la dinastia dels Habsburg amb Carles I i Felip IV ens suposà 
adoptar una política oposada a la tradicional catalana deixant el nostre país en la 
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En aquest primer article, i vinculant-lo a la commemoració de l’onze de setembre d’enguany, volem mostrar com la 
història dels Països Catalans, lluny del tòpic interessat d’un poble pacífic i pactista que amb seny troba el seu encaix dins 
de l’Estat espanyol, és una història plena d’episodis de lluites populars contra les classes dominants i l’opressió i ocupació 
patida per l’Estat espanyol i francès. Per a desenvolupar els fonaments d’aquesta afirmació dividirem la història dels Paï-
sos Catalans en dos etapes. En la primera etapa, que es correspon amb la present en aquest article, s’anirà des dels inicis 
del Consell de Cent de Barcelona fins a la Guerra de Successió deixant per a un article del mes vinent la segona etapa, que 
inclourà des del segle XVIII fins els nostres dies.

“...la conquesta de Mallorca 
i València realitzava la unió i 
consolidació de tots els terri-
toris que avui constitueixen 

els Països Catalans. “

Cardedeu



marginalitat en la política internacional. Els greuges que suposaren 
l’absentisme i la castellanització de la monarquia obtingueren una 
resposta clara i concisa. Per un costat, el Principat va esdevenir 
terra predilecta pel bandolerisme com a resposta organitzada a 
la despolitització forçada de les institucions polítiques, desviant 
cap a l’acció violenta sobretot la petita noblesa agrària i la 
pagesia pobra, principals perjudicats per la Sentència arbitral 
de Guadalupe. L’especial caràcter patriòtic del bandolerisme 
català és palesa en el seu crit escampat arreu del país: “Visca 
la terra!”. Per l’altre costat, la imposició del privat de Felip 
IV, el Comte duc d’Olivares, de la “Unión de Armas” per 
a fer front a la Guerra dels trenta anys volia sotmetre la 
Corona d’Aragó sota el jou de Castella. En aquest cas el 
Principat al•legà amb èxit que ja es contribuïa prou a les despeses 
de la corona. Però això creà unes tensions entre la monarquia d’un cantó i 
la Generalitat i el Consell de Cent de l’altre que desembocaren el 1640 en la Guerra 
dels Segadors, conflicte on hi confluirien les reivindicacions polítiques nacionals con-
tra el centralisme uniformador de la Cort, el malestar de la pagesia contra el règim 
senyorial i el descontentament de la petita burgesia per les fortes pressions fiscals que 
frenaven l’economia i beneficiaven solament la monarquia i la noblesa local filo-
monàrquica. 

El conflicte de la Guerra dels Segadors presentà dues facetes. Per una banda, 
l’esclat d’una revolta pagesa contra els soldats pels allotjaments militars que havien de 
suportar. D’altra banda, una veritable revolució política de les institucions catalanes 
davant els intents unificadors de la monarquia hispànica. Els dos conflictes, paral•lels 
i interrelacionats, culminaren en una guerra oberta 
entre catalans i francesos d’una banda, i la monarquia 
hispànica de l’altra, que duraria fins el 1659. La gran 
revolta pagesa fou una revolta autònoma, basada en 
formes d’organització militar tradicional de la pagesia, 
no alienes als sometents ni a la pràctica del bando-
lerisme. Es formà un exèrcit pagès que dominà part 
del camp català i n’expulsà els soldats. El 22 de maig 
la revolta pagesa entrava a Barcelona i ja al 7 de juny 
la tensió acumulada durant la primavera esclatà en el 
que coneixem com a Corpus de Sang. Els pagesos es 
revoltaren dins de Barcelona amb l’ajut de les classes 
populars de la ciutat i es feren seu el carrer durant 
tres dies. El resultat fou prou significatiu: l’assassinat 
del lloctinent i de diversos jutges de l’Audiència que havien fet possible la política 
d’allotjaments. Paral•lelament, la revolta va continuar al camp i diverses ciutats del 
Principat, adreçada ara contra tots aquells – preferentment nobles i rics – que havien 
col•laborat en la política d’allotjaments o aquells que es mostraven reticents en la 
persecució dels soldats. Per un altre costat, la Generalitat entrava en contacte amb 
França i en el Pacte de Ceret del 7 de setembre de 1640 els francesos es comprome-
tien a donar ajut militar al Principat, que quedaria com a república lliure sota protec-
ció francesa. La ruptura política amb Madrid era gairebé un fet. Pau Claris convocà 
la Junta General de Braços, institució que va encapçalar la resistència dirigint-la 
política i econòmicament, on es decidí i justificà ideològicament la secessió i es 
feren oficials els compromisos amb França. La resposta castellana fou l’inici de la 
invasió de Catalunya obrint un nou front a la Guerra dels Trenta Anys: Catalun-
ya es convertia en camp de batalla. Entre 1641 i 1643 desaparegueren Pau Claris, 
Richelieu i Olivares, però la guerra va continuar i la política militar francesa provocà 
enormes tensions al camp català. La política repressiva francesa s’allunyava molt dels 
pactes que s’havien fet i en l’aspecte militar van mantenir una guerra de contenció. 
El triangle Tarragona, Lleida i Tortosa, en mans de la monarquia hispànica, servia 
per anar afeblint els francesos i encara que aquests tinguessin èxit en les comarques 
septentrionals, la seva política repressiva els va allunyar de la base social i política que 
sostenia el seu poder. Un cop va caure Barcelona el 1652, el conflicte encara va durar 
set anys, tot i que gran part dels catalans compromesos en un inici van marxar cap el 
Rosselló. En aquests set anys, les tropes franceses i els miquelets, voluntaris catalans, 
dominaren diferents parts del nord del Principat fins que el 1659 es posà punt i final 
a la guerra amb el Tractat dels Pirineus que sancionava l’annexió francesa del Rosse-
lló, el Conflent, el Vallespir i part de la Cerdanya. Si bé el Principat pogué conservar 
les institucions polítiques, la monarquia hispànica passà a les controlar-les fortament.

Tot plegat va sotmetre el Principat a un estat permanent de submissió a la monar-
quia hispànica que no reflectia en res la teòrica independència de les nostres institu-

cions. La resposta als abusos castellans tornarà a venir de la 
mà de les classes menys afavorides, principalment la pagesia. 

L’any 1687 va esclatar la Revolta dels Barretines que, fins el 
1689, s’escampà per totes les comarques centrals del Principat 

al crit de “Visca la terra i morin els traïdors”. Arribà a mobilit-
zar 18.000 persones i va esdevenir una de les revoltes populars 

de més abast a l’Europa del segle XVII. Una repressió ferotge 
fou la resposta i els caps de la revolta van ser executats o exiliats. 

Malgrat tot, es palesaven nous aires de canvi degut al nou context 
europeu que havia de portar una renovació tècnica, científica, econò-

mica i cultural, com preludiaven la Il•lustració i l’enciclopedisme. 
Aquest inici de renaixement fou frustrat violentament amb la mort de 

Carles II. Davant l’alternativa entre el centralisme absolutista borbònic 
i el neoforalisme democràtic de Carles d’Àustria, les classes populars, 

burgeses i camperoles es decantaren per aquest darrer, mentre que la 
noblesa ho feia per Felip d’Anjou.

Començava als Països Catalans la Guerra de Successió (1705) que acabarà 
esdevenint-se en la victòria de Felip V i la pèrdua de la nostra independència. Els ca-
talans que lluitaren a la Guerra de Successió contra l’exèrcit franco-espanyol de Felip 
V tenien clara consciència que gràcies a les seves Corts, a la Generalitat, al Consell de 
Cent, a les seves Constitucions i altres drets, tenien reconegudes, també els plebeus, 
moltes mes llibertats individuals que no pas els habitants de les altres terres, sobretot 
que les de Castella. Es per això, que es jugaren tan aferrissadament la vida en defensa 
de la seva pàtria. El 1714, després de 13 mesos de setge, cau Barcelona i amb ella Ca-
talunya. Per la llei de conquesta Felip V abolí totes les lleis i institucions dels Països 

Catalans, havent d’acceptar com a seves les lleis i ins-
titucions castellanes. El decret de Nova Planta unificà 
l’estat espanyol segons el model castellà i els Països 
Catalans passaren a ser-ne un simple territori. Es posà 
així fi a l’existència de la Corona catalano-aragonesa i 
s’entra en una nova dinàmica que col•lapsà el procés 
de recuperació iniciat al darrer terç del segle XVII. 
La repressió fou dura arreu: exilis, empresonaments i 
execucions estigueren a l’ordre del dia. Destrucció de 
castells i fortificacions, elevació d’impostos i ensorrada 
de l’economia. Foren abolides les institucions políti-
ques, jurídiques, administratives del país i substituïdes 
per les castellanes. Les tropes borbòniques, retingudes 
per mantenir l’ordre nou, hagueren de ser mantingudes 

i finançades pels catalans. Només la noblesa i l’aristocràcia col•laboracionista – boti-
flers - conservaren i fins i tot augmentaren els seus privilegis. Totes les universitats del 
Principat i moltes d’altres foren suprimides. Al Principat foren substituïdes per la de 
Cervera, allunyada dels centres urbans importants. La llengua catalana fou bandejada 
de molts llocs oficials i administratius i imposada la castellana.  Els gremis foren con-
trolats pel govern i la burgesia urbana – menestrals, mercaders i artesans -, que encara 
conservava una certa força política a través dels Consells Municipals, fou bandejada i 
hom implantà un règim local totalment centralitzat i dirigit des de la Cort

Les revoltes d’aquests segles ens permeten observar un mimetisme present a 
tot el nostre territori. En la majoria dels casos les revoltes comencen a partir d’unes 
reivindicacions inicials de les classes més acomodades a través de les institucions 
territorials, amb l’objectiu de consolidar la seva posició dintre de l’estat i front als 
sectors més desfavorits de les classes populars. En un segon moment entren en escena 
els sectors més actius i combatius de les classes populars, que amb les seues deman-
des rebassen el marc establert i obliguen a les classes dominants a tancar files sense 
fissures en defensa dels seus privilegis. És en aquest moment quan es percep amb més 
claredat i intensitat la identificació entre l’opressió social i l’opressió nacional que pa-
teixen les classes populars dels Països Catalans. El moment culminant de tot aquest 
procés el podem veure amb enorme claredat durant la Guerra de Successió, quan 
es produeix un alineament, tot i que amb excepcions, de les classes dominants amb 
el projecte centralista i de les classes populars amb el projecte foralista. El final del 
conflicte és ja per tots conegut, la completa centralització i uniformització nacional 
de l’Estat Espanyol, una situació que encara patim als nostres dies.

Redacció

HISTÒRIA DELS PAÏSOS CATALANS

“Les revoltes 
d’aquests segles ens 

permeten observar un 
mimetisme present a 
tot el nostre territori.”

Vallès Oriental i Baix Montseny



EditorialAgenda de
l’Esquerra Independentista

SETEMBRE
Dimecres 10 
 Presentació de l’Esquerra Independentista del Vallès 
 Oriental i el Baix Montseny
 20:00 Acte polític
 21:00 Sopar i actuació musical
 24:00 Marxa de torxes
 Organitza: Esquerra Independentista del Vallès 
 Oriental i el Baix Montseny
 Lloc: Plaça de l’Església  (GRANOLLERS)

Divendres 12
 Presentació del nou espai alliberat Casino Popular de  
 Cardedeu 
 14:00 Dinar popular i música en viu
 Organitza: Assemblea de Joves de Cardedeu – CAJEI

Lloc: Passeig Mestre Pau Casal 15 (CARDEDEU)

Dissabte 13
 Jornades Internacionalistes sobre Irlanda
 19:30 Passi del vídeo En el nombre del hijo
 21:30 Sopar
 22:30 Festa Irlandesa
 Organitza: Assemblea de Joves de Caldes - CAJEI

Lloc: Parc de l’Estació (CALDES DE MONTBUIU)

OCTUBRE
Divendres 3
 Cicle de Cants i Autors
 22.30 SANJOSEX
 Preu: 3 euros (cervesa o refresc inclòs)
 Organitza: Casal Popular L’Esquerda i l’Associació   
 Cultural

Lloc: Casa de Cultura Sant Francesc (GRANOLLERS)

Edita: L’ACCENT
Producció i Redacció: Assemblea de Joves de la Garriga/CAJEI, Assemblea de 
Joves de Caldes/CAJEI, Assemblea de Joves de Cardedeu/CAJEI, Assemblea de 
Joves de Granollers/CAJEI, Maulets Vall del Tenes, Maulets Baix Vallès, Casal Popular 
L’Esquerda, Casal Independentista La Traca, Casal Popular L’Esbarzer i Endavant 
Vallès Oriental.

El periòdic que teniu entre les mans és el primer exemplar d’una 
nova iniciativa popular de comunicació al Vallès Oriental i el Baix 
Montseny. Amb una periodicitat mensual la nostra intenció és trencar 
el silenci i la distorsió informativa existent als mitjans de comunicació 
vers els moviments socials. Aquest periòdic és el resultat del conjunt de 
col•laboradors, redactores, fotògrafes i dissenyadors gràfics d’aquestes 
comarques que de manera voluntària i participativa fem realitat aquest 
projecte. La nostra publicació s’integra dins de l’Accent, periòdic popu-
lar dels Països Catalans, perquè considerem que per entendre la nostra 
situació local cal també conèixer la nostra realitat nacional. Donada la 
periodicitat quinzenal de l’Accent nacional el nostre suplement coinci-
dirà sols amb els seus nombres imparells. La distribució del periòdic és 
gratuïta i ens podreu trobar a punts repartits per aquestes comarques. 
Per a més informació sobre com adquirir-lo al punt de distribució més 
proper, col•laborar-hi o subscriure-us-hi contacteu amb nosaltres a lac-
cent@lei.cat

Per la part que ens toca, l’Accent del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny mostrarem el treball realitzat des de les diferents organitza-
cions i assemblees que estan fent créixer els moviments polítics ruptu-
ristes de l’esquerra. A dia d’avui, des de les viles i ciutats de les nostres 
comarques les activitats i accions de l’esquerra independentista estan 
teixint un moviment capaç d’anar construint una alternativa als estats 
espanyol i francès i al sistema capitalista. Davant d’aquesta realitat con-
siderem que és necessària una eina de difusió al servei de qui amb esforç 
i treball està sembrant les llavors d’un contrapoder capaç d’avançar cap 
a una societat més justa i lliure. Des de la nostra publicació també volem 
posar el nostre gra de sorra a les lluites que es gesten des de la democrà-
cia directa realitzant entrevistes, obrint debats i redactant articles de les 
diferents temàtiques d’actualitat alhora que oferint anàlisis històriques 
on s’hi contemplin els factors nacionals i de classe. La superació del 
pensament únic i acrític que dia rere dia no posa en qüestió ni el sistema 
capitalista ni la legitimitat de l’estat espanyol i francès necessiten una 
resposta conscient i raonada en les diverses qüestions socials, econòmi-
ques, històriques, nacionals i culturals. Entenem que aquesta tasca ha de 
contribuir a fer madurar un discurs sòlid tant al servei d’aquelles orga-
nitzacions i assemblees que estan ja immerses en lluites de la mateixa 
índole com per apuntar a nous àmbits de treball. La construcció d’un 
moviment rupturista passa per expandir una lluita unitària des de tots 
els fronts, tant des d’organitzacions juvenils a casals autogestionats, com 
des de sindicats a partits institucionals i organitzacions polítiques que 
no es donen a tòrcer.

Com ja havíem apuntat més amunt, la nostra publicació pretén es-
devenir un mitjà de contrainformació capaç d’esquivar la ideologia do-
minant mostrant les espurnes rupturistes que dia rere dia van encenent-
se. La idea de la neutralitat informativa tan sols és manté a les classes 
retrògrades de les facultats de ciències de la informació. Les emocions i 
vivències humanes producte de la nostra vida no pararan mai de perse-
guir-nos a l’hora de comunicar sobre qualsevol fet. I és en aquest punt 
on entenem que en el periodisme establert s’hi esdevé el conflicte. Per 
una banda ens trobem davant un procés en què hi ha una redacció for-
mada per treballadors que dia rere dia han hagut de sotmetre’s a la re-
llevància i al contingut imposat per una direcció amb uns interessos de 
classe oposats. I per l’altra banda, que la informació ja filtrada des de 
les classes dominants és precisament la que rebem les classes populars. 
Aquestes premisses no són pas envà, en aquesta situació en resulten de-
terminants els interessos capitalistes compartits per les empreses que 
financen el diari amb la seva publicitat alhora que les mateixes des-
igualtats de classe que es donen en el si de les editorials. El nostre paper 
davant aquest entrellat és donar veu a aquelles que apostem per consoli-
dar un moviment des dels que es defensi l’assoliment d’unes condicions 
socioeconòmoiques genuïnament igualitàries. Pel paper col•lectiu que 
haurem de prendre en aquest procés és imprescindible que totes les tre-
balladores, precàries i estudiants ens organitzem i lluitem units seguint 
passos ferms i conscients.
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