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Xerrada per la llibertat
Anna Melguizo
CARDEDEU

 Divendres 17 d’octubre, a l’espai 
alliberat del Casino de Cardedeu va 
tenir lloc la “Xerrada per la llibertat”, 
organitzada per l’Assemblea de Joves 
de Cardedeu i Endavant, on hi van as-
sistir una cinquantena de persones. En 
un principi, la xerrada anava a acollir dos 
casos repressius del Principat, en Jona 
de l’Eixample i en Franki de Terrassa, 
però aquest últim no va poder assistir ja 
que ha estat acusat de participar en la 
manifestació a favor de l’absolució dels 
encausats del centre ocupat i desallotjat 
el Kork III de Terrassa. En Franki no va 
ser identificat durant aquesta manifesta-
ció, però aquesta denúncia li ha suposat 
un enduriment del tercer grau i ara ha 
de dormir els 7 dies de la setmana a pre-
só, impossibilitant la seva assistència a 
la xerrada. Tot i així, el company Franki 
anirà en breu a Cardedeu a exposar el 
seu cas de repressió.

Per explicar el cas d’en Jona va as-
sistir-hi un company del grup de suport 
d’en Jona. La Fiscalia demana 8 anys 
de presó i una multa de 3500 € a en 
Jona acusat de causar desordres públics, 
d’atemptar contra l’autoritat i per parti-
cipat en una manifestació il•lícita. Però 
aquesta manifestació de la que se l’acusa 
és la manifestació veïnal del 4 d’octubre 
al Raval de Barcelona contra el conegut 
“Forat de la Vergonya”.

El convidat va donar molta impor-
tància a explicar l’origen d’aquesta ma-
nifestació, per poder després corroborar 
com el cas d’en Jona és un cas més de 

repressió política contra l’esquerra inde-
pendentista i com aquest ha servit de cap 
de turc dels moviments socials.

Cap al 1992 s’inicia un procés de re-
conversió de la ciutat de Barcelona on 
els veïns dels barris obrers i populars del 
centre són expulsats per convertir aquests 
espais en zones de caire turístic. Al ba-
rri de Ciutat Vella, des de l’Ajuntament, 
es va dur a terme un dels plans urba-
nístics que va facilitar l’expulsió de 200 
veïns i 1078 habitatges amb l’excusa de 
convertir aquella zona en zona verda. 
Però finalment, en ella es construiria 
un pàrquing. Davant d’aquest “forat” 
que l’Ajuntament va promoure al mig 
del barri i amb aquest nou fi, els veïns 
es van organitzar per gestionar aquest 
espai i dissenyar zones que realment es 
poguessin anomenar verdes: camps de 
futbol, parcs pels infants, espais per fer 
xerrades,...dins la “il•legalitat” ja que 
ocupaven un espai municipal, convertint 
la zona en un símbol dels moviments so-
cials.

Al cap de sis anys, l’Ajuntament in-
tenta negociar amb els veïns la sortida 
pactada dels jardins, però era un diàleg 
unidireccional on només es complien 
els interessos de l’administració. Però 
al no arribar a cap acord, al 2006 van 
entrar les màquines a destruir l’espai. A 
partir d’aquest moment els veïns es van 
començar a mobilitzar i fer manifesta-
cions, concentracions i altres accions per 
denunciar el que estava succeint.

Així doncs, el 4 d’octubre es va or-
ganitzar una  manifestació amb torxes 
que es va iniciar al Forat de la Vergon-
ya i va acabar al MACBA on alguns 

encaputxats van llençar coets i ous als 
antiavalots que havien estat assetjant la 
manifestació. 

Vuit dies després d’aquests fets, en 
Jona i la seva companya van ser segres-
tats per 4 mossos d’esquadra encapu-
txats i sense identificar i dues mosses 
d’esquadra. El van portar a les Corts, on 
va patir tota mena d’agressions, ridicu-
litzacions, i en tot moment les preguntes 
anaven dirigides a la seva actuació dins 
l’Assemblea de Joves de l’Eixample i no 
a la manifestació de la qual presumpta-
ment se l’acusava. Des del primer mo-
ment s’organitzen concentracions per 
solidaritzar-se amb en Jona. Un any i 
mig més tard de la seva detenció ha de 
tornar a declarar, i les proves que es fan 

servir per la seva acusació estan mani-
pulades, les declaracions dels mossos són 
contradictòries, i tot i així, se’l sentencia 
a 8 anys de presó i 3500€ de multa.

Davant la repressió que està patint 
l’esquerra independentista, en el debat 
que sorgí després de la xerrada, s’indicà 
que cal denunciar casos com els d’en Jona 
i la repressió que està patint l’esquerra 
independentista, organitzar-se i partici-
par en aquesta xarxa de solidaritat activa 
i no desanimar-se en la  lluita.

MÉS INFO: 
www.joveseixample.cat

/absoluciojona

Moment de la xerrada al Casino Popular de Cardedeu.

Carles Belda, cantant del grup ”Belda i elconjunt Badabadoc”

Ja han passat set octubres des de què 
el 2001 diferents entitats de Palautor-
dera decidiren organitzar les Barrakes 
durant els dies de Festa Major a la vila. 
S’encetava així un camí massa sovint ple 
de dificultats, en el que any rere any la 
il•lusió ha estat el que ha possibilitat ti-
rar-ho endavant. 

El projecte assambleari de Barrakes 
de Palautordera, del qual l’Ateneu Popu-
lar Esbarzer en forma part, és ja una part 
del tot consolidada de la Festa Major. No 
per aquest motiu l’organització deixa de 
ser conscient que encara ens queda molt 
per caminar fins assolir una Festa Major 
viva, participativa i popular. 

Enguany, les Barrakes s’han ubicat a 

l’Auditori Ovidi Montllor. El divendres 
es començà amb Agosto, SKAFAM, 
Carles Belda i el conjunt Badabadoc. 
Un Auditori Ovidi Montllor ple va gau-
dir d’aquestes actuacions i de la xaranga 
Always Drinking Marching Band que les 
enllaçava. Per carregar forces, el dissab-
te al vespre va haver-hi un sopar amb el 
Teka i Tragu per diferents bars del poble. 
Després d’acabar amb els postres servits a 
Barrakes, començava l’Orquestra Mitja-
nit on tampoc hi va faltar la ja tradicional 
Cantada Popular de Garrotins. L’últim 
dia, a resguard de la pluja al Pavelló de 
la Font Martina, el cantautor Miquel del 
Roig va posar la banda sonora a la Jornada 
Antifeixista en motiu del 12 d’octubre. 

Barrakes de Palautordera
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Jan Solé
GRANOLLERS

El CCA (Cicle de Cants i Autors), organitzat per el Casal Popu-
lar l’Esquerda i L’Associació Cultural de Granollers, ha portat la mú-
sica d’autor durant els caps de setmana d’octubre a la capital del Vallès 
Oriental. La primera edició del Cicle demostra la varietat i la qualitat 
de l’escena catalana. 

Sanjosex

Carles Sanjosé, en solitari, va mostrar el perquè del seu èxit connec-
tant amb el públic de Granollers. El recull de cançons va ser una mostra 
del potencial innovador del cantautor de la Bisbal.

Pau Riba

Pau Riba va portar al CCA la visió triòptica de l ’univers injectant els 
Virus Laics (títol del nou CD) a tots els assistents. Un total de 26 músics dalt 
de l ’escenari en un espectacle treballat, trencador i sorprenent. 

Le Petit Ramon

El cantant de Le Petit Ramon, Ramon Faura, va mostrar una de les pro-
postes que trenca més amb la visió del cantautor català. Un concert on la visió 
crua de la vida va prendre protagonisme absolut.

Lo Noi del Cirerer i Aleix Garriga& Xavier d’Edimburg

Lo noi, cantautor compromès, va oferir una actuació sincera i vital. Aleix 
Garriga presentà amb Xavier d’Edimburg, una actuació d’alta qualitat amb 
l ’aparició estel•lar del Rapsode del Vallès. 

Dídac Rocher

Dídac Rocher va oferir un tast del que serà el seu primer disc. Una propos-
ta on l’estat contemplatiu de la vida a través de la poesia pren el seu significat 
més musical.

El Cicle, tot i les contraprogramacions en diferents nits per part de 
l’Ajuntament de Granollers, ha aconseguit l’objectiu de fer moure la gent 
del sofà per escoltar música en directe i pròxima. L’organització espera 
consolidar el Cicle en les properes edicions, i conjuntament amb altres 
iniciatives, enfortir els espais on els vallesans puguin veure i escoltar la 
música d’autor.

Cicle de Cants
i Autors

Lo Noi del Cirerer

Sanjosex

Pau Riba

Cardedeu
c/del forn, 26

08140 Caldes de Montbui - Barcelona
Tel: 938 652 512

cafè, te i xocolata



Jordi Babiano
GRANOLLERS

Resumir en una vintena de plafons la història del 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països 
Catalans, el PSAN, no ha estat una tasca gens senzi-
lla. Són molts els fragments de les històries personals i 
col•lectives que a hores d’ara ja han esdevingut part de 
l’ideari col•lectiu del poble català.

En la presentació de l’exposició es va recordar que 
calia entendre aquests actes commemoratius del 40è 
aniversari del PSAN des d’una doble perspectiva his-
tòrica. Havia de ser un homenatge a tots aquells com-
panys i companyes, patriotes i comunistes, que han estat 
una peça clau en la lluita independentista 
al nostre país, i en la seva constant de no 
defallir per enfortir i vertebrar el Movi-
ment d’Alliberament Nacional Català. 
D’altra banda, ha de servir per fer una 
mirada crítica a l’evolució del marxisme 
d’alliberament nacional i en la reubicació 
de la lluita de classes a Catalunya.

Posteriorment prengué la paraula en 
Jordi Moners, fundador del PSAN, qui va 
iniciar la seva intervenció reafirmant-se en 
la necessitat i la funcionalitat del PSAN 
com a instrument d’anàlisi de la realitat i 
de lluita per transformar-la, als serveis dels 
objectius de la classe treballadora catalana.

Les vivències personals i polítiques d’en 
Jordi Moners varen servir de fil conductor 
per il•lustrar el que ha estat l’evolució de 

l’independentisme des que un grup de joves militants del 
Front Nacional de Catalunya (FNC) decidiren refundar 
l’independentisme a partir d’uns nous mots d’ordre, que 
al llarg dels anys s’han fet extensius i irrenunciables pel 
conjunt del moviment independentista català: Indepen-
dència, Socialisme i Països Catalans. La concepció de 
la nació sencera, el marxisme com a mètode d’anàlisi i 
transformació de la realitat, i la independència com a ga-
rantia de supervivència del poble català. Era l’any 1968, i 
els corrents revolucionaris d’arreu van portar a Catalun-
ya l’embrió d’un nou projecte polític, l’independentisme 
revolucionari. Naixia el PSAN.

Moners destacà la importància del PSAN en ser la 
primera organització política que es va plantejar d’una 

manera decidida, no només en la teoria, sinó també en la 
pràctica, la unificació de la nostra terra, la unificació de 
tot Catalunya. Amb militància arreu del país, a partir del 
1974-75, al País Valencià i a les Illes, el PSAN esdevenia 
la primera organització d’àmbit nacional. La reivindi-
cació del territori nacional sencer és el primer eix de la 
lluita de tot moviment de reivindicació i alliberament 
nacional.

Posteriorment, Jordi Moners explicà la seva expe-
riència com a representant del PSAN a l’Assemblea de 
Catalunya i en la creació del BEAN (Bloc d’Esquerres 
d’Alliberament Nacional), primer intent de plataforma 
independentista de masses. Al llarg de la dècada dels 1970 
i 1980, el PSAN sofrí diverses escissions que si d’una 

banda el debilitaren en nombre de militàn-
cia, també afavoriren a clarificar l’ideari del 
partit i del conjunt de l’independentisme 
català. La irrupció de l’organització arma-
da Terra Lliure va accentuar un context 
d’enfrontament amb l’estat espanyol, i el 
PSAN impulsà el Moviment de Defensa 
de la Terra (MDT) i més tard, amb la cla-
rificació del Front Patriòtic, participà en 
la construcció de Catalunya Lliure, on en 
formà part fins el 1996.

40 anys després, el PSAN és un par-
tit que segueix tenint una importància en 
l’espai polític independentista del nostre 
país. Un partit que ha treballat tots aquests 
anys des d’una entitat pròpia contribuint 
ideològicament en l’independentisme.
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Presentació a Granollers de l’exposició dels 
“40 Anys del PSAN (1968-2008)”

Jordi  Moners, fundador del PSAN, en un moment de la seva intervenció.

Gran èxit de la Botiflerada 
contra la Hispanitat 2008

Roger Castellanos
LA GARRIGA

El passat 12 d’octubre, l’Assemblea de 
Joves de la Garriga “La República” (CA-
JEI) i Òmnium Cultural de la Garriga van 
celebrar la tercera edició de la Botiflerada 
contra la Hispanitat. Una jornada festiva 
i popular, però també crítica i reivindica-
tiva, on els garriguencs i les garriguenques 
demostren cada any el seu rebuig envers 
aquesta diada espanyolista que commemora 
el genocidi indígena al continent americà. 

A les dotze del matí, el periodista de 
TV3 David Bassa, el catedràtic de la UPF 
Josep Grifeu, i el director de continguts 
de Cultura 03 i vicepresident d’Òmnium 
Cultural Vicent Sanchis, van ser els prota-
gonistes d’una taula rodona sobre l’espai de 
comunicació català, a l’Auditori de l’Escola 
de Música. Anna Ballbona, periodista del 
diari El Punt, va ser l’encarregada de con-
duir el debat i de moderar el torn de parau-
les entre el públic assistent.

Mentrestant, a l’expectativa d’una plu-
ja intermitent que finalment no va acabar 
impedint la realització dels actes de la jor-

nada, en Ton Manel va anar preparant la 
seva famosa arrossada, arxiconeguda per tot 
el poble. Cap al migdia, gairebé un centenar 
de persones van anar entaulant-se a la Plaça 
Can Dachs, en el ja tradicional dinar popu-
lar de la Botiflerada. 

Havent dinat, es va donar pas a 
l’espectacle còmic “Jo sóc Jordi Pujol... i 
tu?”, produït pel Teatre de Guerrilla, on un 
estrafolari pagès acompanyat de la seva ca-
bra van donar el caire festiu a la jornada. 
En acabat, el cantautor de Vilafranca del 
Penedès, Cesk Freixas, va interpretar el 
seu repertori, juntament amb versions prò-
pies de cantautors com Victor Jara i Ovidi 
Montlló. 

D’aquesta manera, els motius reals de 
la Festa de la Hispanitat van quedar total-
ment desapercebuts, el passat 12 d’octubre 
a la Garriga: en comptes de tancs i soldats 
desfilant pels carrers o de grupuscles feixis-
tes commemorant el franquisme, el centre 
del poble es va convertir en una autèntica 
festa popular, en una diada reivindicativa i 
de reflexió sobre la lluita del poble català 
pel seu alliberament. 

La presentació de l’exposició commemorativa dels “40 anys del PSAN i de l’independentisme català contemporani (1968-2008)”, va 
tenir lloc el dissabte 25 d’octubre al Restaurant- Llibreria “Anònims”, on hi ha estat penjada al llarg de tot el mes d’octubre. 
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Assemblea de Joves Cardedeu

Lluis Cusso

El perquè de la crisi

Des de fa més d’un any 
que els mitjans de comu-
nicació van plens de notí-
cies sobre la crisi financera 
de les sub-prime (o crèdits 
escombraries), ocorregu-
da als Estats Units i que 
finalment, a causa de la 
globalització econòmica 
ha arribat també a les nos-
tres contrades. Des de les 
televisions i els diaris se’ns 
ha explicat la conseqüèn-
cia, però en cap moment 
s’ha explicat la causa. La 
causa és el propi sistema 
capitalista i la seva lògica 
de creixement exponen-
cial dels beneficis econòmics.

Fins la dècada dels 60, els banc centrals garantien 
amb or el diner en circulació de cada país. Fins l’any 
1971 es va fer desaparèixer el patró or. És a dir, es va 
deixar d’usar l’or com a base real del diner. Com a re-
cepta davant la crisi energètica de principis de la dècada 
dels 70.

Encara que varies un aspecte fonamen-
tal del sistema financer, els bancs centrals 
i el sistema de crèdits van continuar però 
amb unes reserves que consistien només en 
anotacions bancàries creades  pels bancs 
centrals i ja no amb base a l’or disponible 
de cada país. Aquestes reserves dels bancs 
centrals significaven diners però no esta-
ven garantides per cap diner que tingués 
una base material. D’aquesta manera la 
natura del diner canvia de forma radical, 
és a dir tot el diner actual només és basa 
en un contracte social, és tan sols el valor que nosal-
tres subjectivament li donem a partir de les garanties 
dels bancs centrals. El diner fet en aquests moments, es 
crea bàsicament a partir de préstecs, és a dir en forma 
de deute, ja sigui públic, comercial, extern o de parti-
culars. I no només això, sinó que quan es retornen els 
deutes, aquest diner desapareix, de manera que així el 
sistema financer disposa d’una eina per ampliar o reduir 
el diner en circulació.

Els diners els creen els bancs centrals i els bancs pri-
vats. Només entre el 3 i el 5% dels diners en circulació 
han estat creats pels bancs centrals, la resta els creen els 
bancs privats a través dels crèdits així com, i cada ve-
gada més, a través de complexos sistemes d’especulació 

financera. És a dir, no hi ha un control públic ni re-
gulació internacional de les finances ni de la creació 
o anul•lació de diner. Això és una causa directa de les 
polítiques neoliberals. És a dir, que l’estat no sigui un 
actor principal dins el lliure mercat, ja que sols el mer-
cat es pot regular a si mateix, posades en pràctica als 
anys 80, primer als Estats Units i la Gran Bretanya i 

després exportades a tot el mal anomenat primer món. 
També es una causa de les desregulacions, tan a nivell 
estatal com a nivell internacional (abolir o canviar lleis, 
controls, etc.. per que el comerç sigui encara més fluid 
i menys controlable per organismes estatals o sense 
ànims de beneficis econòmics). Si ens hi fixem, veiem 
que, com hem dit més amunt, més del 95% del diner 
creat, sorgeix de bancs privats, on cap estat pot ficar-
hi el nas. Això implica una opacitat increïble a l’hora 
de controlar grans moviments econòmics financers, no 
només de cara a la opinió pública si no pels mateixos 
estats. 

A casa nostra, dins la Unió Europea, el reglament 

que obliga als bancs amb 
el BCE (Banc Central 
Europeu), diu que han 
de tenir com a reserva 
mínima el 2 % del total 
dels diners; l’altre 98% el 
poden prestar i invertir. 
Els diners dipositats a 
un termini igual o supe-
rior a dos anys no estan 
afectats per aquesta nor-
ma, i es poden invertir al 
100%. 

Per tan, podem par-
lar avui en dia, que a 
causa de les desregula-
ritzacions i la mundialit-
zació a gran escala de la 
economia financera  que  
gairebé tot el  diner que 
córrer pel món, no exis-

teix. És una invenció, on darrera seu només hi ha fum, 
ni or guardat a les caixes fortes dels Bancs Centrals, ni 
diners físics, tan sols anotacions electròniques  que el 
sistema capitalista (i totes nosaltres) donem per bons. 
Però per què ho donem per a bo? Per la lògica capitalis-
ta, el diner ha de generar més diner i a més aquest bene-
fici ha de ser de forma exponencial,  no només per aug-

mentar els beneficis, sinó també per poder 
pagar els deutes anteriors. És un cercle 
viciós. Aquest cercle, incita al consum i 
l’endeutament no només de les grans em-
preses i els estats, sinó també de la societat 
a base d’hipoteques, préstecs personals i 
targetes de crèdit. D’aquesta manera, tot 
el món està endeutat, l’única diferència es 
que uns (les classes treballadores) han de 
pagar el seu deute a base del seu treball, i 
d’altres (com les grans empreses transna-
cionals i els estats del primer món) se’ls va 

renovant el seu crèdit any rere any, per tal de salvaguar-
dar el sistema econòmic actual.

Els efectes a casa nostra: crisi hipotecària i deslo-
calitzacions

Des de fa uns lustres, els crèdits hipotecaris han do-
blat el temps que tenim els consumidors per retornar-
los, entre els 35 i 40 anys. D’aquesta manera tan senzi-
lla, les banques provoquen un augment espectacular dels 
habitatges, ja que ha crescut la capacitat d’endeutament 
de la societat i per tant, podem pagar preus totalment 
abusius per un dret i una necessitat com és la de tenir 
un habitatge.

La crisi capitalista

Vallès Oriental i Baix Montseny

D’aquesta manera la natura del diner 
canvia de forma radical, és a dir tot el 
diner actual només és basa en un con-

tracte social, és tan sols el valor que no-
saltres subjectivament li donem a par-
tir de les garanties dels bancs centrals. 
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Així, la banca i tot el sistema financer en un primer 
moment en surten molt beneficiats, ja que gràcies a les 
hipoteques s’han pogut crear diners amb el cobrament 
d’interessos en una quantitat  altíssima (recordem que 
només estan obligats a guardar dins les seves caixes for-
tes un 2% del diner i amb la resta, tornar a donar prés-
tecs o directament especular) i molt poca morositat, ja 
que com hem dit, tothom necessita un lloc per viure-hi. 
D’aquesta manera la banca guanya per les dues bandes, 
no només pels crèdits donats als indi-
vidus i empreses, sinó que a més a més, 
l’augment espectacular dels preus ha creat 
uns beneficis desorbitats a les grans cons-
tructores, que tenen entre els seus princi-
pals accionistes les caixes i bancs.

En la nostra societat, on la precarietat 
del treball cada cop està més en alça i on la 
feina cada cop és menys estable, cada cop 
hi haurà un major grup de gent que no 
podrà pagar les seves hipoteques fetes a 30 anys vista, 
llavors d’aquestes hipoteques també en podrem dir sub-
primes o escombraries (com les dels Estats Units). És a 
dir, un banc et dóna un préstec valorant la teva situa-
ció personal i laboral al llarg de la teva vida per poder 
tornar els diners i els interessos. Com hem dit, aquest 
sistema necessita dels crèdits i les inversions per créixer 
i en èpoques d’estabilitat econòmica és molt senzill que 
et donin una hipoteca, però quan s’entra en una crisi, els 
càlculs optimistes fets pels bancs o empreses de consul-
ting no serveixen per res, ja que les persones que creien 
que podrien tornar el crèdit ja no poden.

En aquest aspecte, a la nostra comarca ja podem co-
mençar a veure la cara més crua i amagada d’aquesta 
realitat capitalista. Casos com els de l’empresa Manaut 
(dedicada la fabrica de material de calefacció i compo-
nents d’acer per a motocicletes) on van ser despatxats 
119 treballadors de la població de Martorelles l’any 
2006, a causa del poc benefici que tenia en comparació 
a d’altres plantes com les de Turquia. O el cas de Ea-
ton Corporation on l’empresa negocia l’acomiadament 
dels 151 treballadors que té l’empresa a Montornès del 
Vallès. La companyia és productora de components in-
dustrials i vol traslladar la producció de la planta a unes 
noves instal•lacions productives que posseeix a Polònia 
per augmentar d’aquesta manera els seus beneficis. O 
l’empresa Merck, situada a la població de Mollet del 

Vallès on uns cent treballadors han estat acomiadats 
i el Comitè d’Empresa de Merck ha denunciat que la 
plantilla no ha tingut cap alternativa a l’expedient i 
l’ha acceptat ‘sota l’amenaça’ de la direcció perquè es 
plantejava sortir de l’Estat i acomiadar els 600 treba-
lladors de la planta si no es complia l’acord. O una al-
tra empresa del municipi de Montornès del Vallès on 
s’han acomiadat 150 treballadors de l’empresa Actaris, 
per traslladar part de la producció a Hongria. Aquesta 

empresa es dedica a la fabricació de comptadors de me-
sura de gas, llum i aigua, entre altres aparells similars. 
L’acomiadament afecta 150 dels 250 treballadors que 
té l’empresa al Vallès Oriental. Segons els sindicats, 
l’empresa podria acabar tancant d’aquí a poc temps, 
perquè només s’hi farà la producció de transformadors. 
O bé parlem dels casos succeïts a la població de La Ga-
rriga, el primer cas és el de Novalux, filial de la multi-
nacional Philips on els cent quatre treballadors van ser 
acomiadats i l’empresa tancada, ja que segons els gestors 
no treia suficients beneficis i sense tenir pèrdues. Ara 
anem al cas de l’empresa Acabados del Vallés on van 
ser acomiadats tots els 57 treballadors, a causa de que 
la mateixa companyia es va declarar en fallida, es dóna 
el cas que entre els despatxats més d’un 20% portaven 
més de 35 anys treballant per a aquesta empresa que 
mai havia deixat de produir.

Aquests són un petit reguitzell de casos que han 
passat per les nostres contrades, és a dir en pocs anys, 
han tancat moltes empreses productives i han deixat al 
carrer a més de 700 persones. Vivim en un món boig 
i només amb una lògica, el màxim benefici econòmic. 
Com hem pogut comprovar, aquests tancaments i aco-
miadaments segueixen aquesta lògica capitalista, tan-
quem aquí i marxem cap a l’Est d’Europa o al Sud-est 
Asiàtic, on podem fer el nostre producte més barat i així 

augmentar  els nostres beneficis. Però com 
aconsegueixen que els seus productes si-
guin més barats? A base de sous de misèria 
als nous països on col•loquen les fàbriques 
i d’una retallada de drets laborals que dins 
les fronteres de la Unió Europea no po-
drien fer. A més també provoquen el caos, 
de moment a nivell local, a les poblacions 
que deixen, marxen de Montornès o de La 
Garriga, però deixen centenars de famí-
lies sense cap tipus d’ingrés i amb tot de 
deutes i hipoteques per a pagar. 

Conclusions davant la crisi actual

En aquest sentit hem de tenir clar que 
la crisi capitalista és inherent a la seva prò-
pia existència, és a dir, que la economia 
de lliure mercat implica cada cert període 
una crisi dins el sistema econòmic Només 
cal recordar el crack del 29, el crack de 
principis dels 70 amb els carburants fòs-
sils, el trencament de la bombolla de les 
empreses .com o la greu crisi dels gegants 

asiàtics a finals dels 90 del segle passat. Totes aquestes 
crisis són conseqüència d’una economia on només valen 
les grans xifres i els creixements exponencials, deixant 
de banda, la gran majoria de la població mundial que 
reben els efectes més perversos d’aquest sistema econò-
mic i també sense pensar en cap moment en la salut 
ambiental del planeta i que els seus recursos són finits.

Per tant, s’han de buscar alternatives 
al sistema actual no basades en el màxim 
benefici econòmic d’unes poques persones, 
sinó basar l’economia en el benestar del con-
junt de la societat alhora que sent respectuo-
sos amb el medi ambient. Hem de construir 
entre totes una societat més justa, on les di-
ferències no siguin causants de desigualtats, 
on l’especulació no hi tingui cabuda, tant en 
les altes esferes financeres com en el dia a 

dia, i on cap persona pugui ser explotada per una altra.

...altra empresa del municipi de Mon-
tornès del Vallès on s’han acomiadat 

150 treballadors de l’empresa Actaris, 
per traslladar part de la producció a 

Hongria.
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Ramon Mateu

Que el model energètic actual és insostenible nin-
gú ho posa en dubte. EL model productiu capitalista es 
fomenta en l’ús de fonts d’energia fòssils, per tant limi-
tades. Això juntament a la poca eficiència energètica ac-
tual ens està duent a un esgotament, i en conseqüència a 
un encariment desmesurat, d’aquests combustibles.

Petroli, carbó i gas representen el 36%, el 29% i el 
24%, respectivament, del total de l’energia consumida al 
món. Als Països Catalans, aquesta dependència de les 
fonts d’energia fòssils és encara major:  el petroli conti-
nua sent, amb un 49%, la font majoritària, mentre que 
sumat el gas i el carbó arribem al 79%, sent-ne l’energia 
nuclear, amb un 17’2%, l’altra font d’energia principal.  

Els sistema del món capitalista necessita del petro-
li per a sobreviure. S’utilitza com a combustible per al 
transport, en l’agricultura industrial en els fertilitzants i 
plaguicides, en la producció tecnològica i com a vector 
energètic, això és, com a font d’energia per a crear-ne 
d’altres, ja sigui energia hidràulica, eòlica o solar. Durant 
molt anys el creixement i l’expansió capitalista han tin-
gut en el petroli la seva font d’energia, i aquesta s’acaba. 
Segons diversos investigadors el màxim de 
producció de barrils de petroli per unitat de 
temps ha estat entre els anys 2000 i 2007, 
o sigui que el màxim ja l’hem superat. A 
partir d’ara, el creixement del 3% que el 
capitalisme proposa es fa sobre la basa de 
l’escassetat d’aquesta font d’energia. 

No obstant, que el petroli es finit, es 
sap des de fa anys. Tot i així les empre-
ses i estats han preferit seguir fent inver-
sions estratosfèriques en instal•lacions i 
investigacions en el camp de l’energia de 
la combustió. A més aquesta crema de 
combustibles fòssils provoca gran part de 
la contaminació de l’aire, sobretot a les 
grans ciutats provocant les boires foto-
químiques, alhora que està contribuint a 
l’efecte hivernacle, per l’emissió constant a 
l’atmosfera de partícules de CO2 resultat 
de la combustió d’aquestes fonts d’energia 
fòssils,contribuint al canvi climàtic.

Així el creixement de la demanda, en 
especial des de 2004, unit al progressiu 
esgotament del petroli està provocant un 
espectacular augment dels preus i, con-
seqüentment , una crisi mundial d’escala 
inimaginable fins avui en dia. Mentre al 
1998 el barril Brendt, de referència mun-
dial, costava 13 dòlars, l’any passat arriba-
va a màxims històrics de 72 dòlars. Però 
l’encariment d’aquests barrils no s’atura i 
al Juliol de 2008 s’estaven pagant a més 
del doble que l’any anterior, 145 dòlars. El 
Fons Monetari Internacional preveu que 
a finals d’any el preu arribi als 200 dòlars, 
mentre que la companyia petrolera russa 
Gazprom considera probable que en un futur immediat 
arribi als 250 dòlars.

Per suplir al petroli els estats ja han trobat uns al-
tres recursos finits, pels quals poder-se barallar com són 
l’urani, el plutoni o l’estronci, amb els quals obtenim 
energia nuclear, molt més neta que la combustió, però 
amb uns riscos ambientals elevadíssims i amb una es-
tabilitat i costos de desmantellament poc clars. Només 
cal veure les notícies que hem estat sentint recentment 
sobre els problemes que estan tenint les centrals nuclears 

catalanes, Ascó i Vandellós, per veure que els riscos hi 
són. 

Dins aquest joc entra la MAT. Des de la Generalitat 
es diu que no es vol anar cap a l’energia nuclear,  no obs-
tant la línia MAT, el que farà serà abastir d’electricitat, 
de les centrals elèctriques franceses, a una part del nostre 
país, la gran metròpoli de Barcelona, alhora que contri-
buirà a la creixent destrucció del nostre territori. I aquí 
no acaba tot, en el joc de la MAT es parla de formar 
l’anella Mediterrània que uneixi França amb Espan-
ya i els països del nord d’Àfrica, com Algèria i Líbia, i 
amb els països de l’est d’Europa. La voluntat de formar 
aquesta anella es la d’intercanviar l’energia nuclear fran-
cesa per gas i petroli dels països del nord d’Àfrica. Però 
per fer arribar el gas i el petroli caldran més infraestruc-
tures que hauran de passar per força per casa nostra . 
A més seran infraestructures que ens destruiran el teri-
tori, seguiran fomentant el canvi climàtic i provocaran 
més problemes internacionals per aquests nous recursos 
energètics finits.

Aquest model en cap moment mira cap al futur, són 
simplement solucions momentànies i interessades,que 
beneficien a grans empreses del sector energètic i d’obres 

públiques, i que repercuteixen sobre tot el nostre país. 
Però en aquest model el que cap moment es planteja  
reduir el consum excessiu al que les societats desenvolu-
pades estem mal viciats.

Per això nosaltres creiem que s’hauria de potenciar 
l’ús d’energies netes i renovables, l’estudi per augmentar-
ne l’eficiència, i el descens del consum energètic. Sense 
aquestes premisses bàsiques i sense un canvi en la men-
talitat tant d’empreses i estats com de totes nosaltres, no 
pot haver-hi cap solució sostenible amb el territori. Les 

energies renovables no poden substituir l’actual i futur 
consum energètic, ja que són intermitents, la seva densi-
tat energètica és petita, la quantitat d’energia consumida 
per a transformar aquesta energia renovable és elevada, 
i a més encara estan en una fase molt embrionària. Als 
Països Catalans només representa un 1’9% de l’energia 
primària.

S’ha de potenciar un model en que es pensi en el que 
a llarg termini portarà menys danys al nostre territori i 
preservi al màxim els recursos dels que disposem. Alhora 
aquest model a de dur a una consciència col•lectiva en 
l’estalvi energètic. Ens n’hem d’adonar del que gastem i 
del que realment necessitem, i a partir d’aquí apostar per 
un avenç tecnològic en energies renovables, com poden 
ser la eòlica, la solar tèrmica o la solar fotovoltaica. 

Molts cops aquestes energies són titllades de que 
destrueixen el territori, i en molts casos així és, però ima-
ginem que en lloc d’haver de fer un parc eòlic per abastir 
una gran extensió del territori, només s’hi haguessin de 
fer alguns en llocs estratègics, que juntament amb uns 
minieòlics (petits molins de vent que es solen posar a 
les teulades), es pogués abastir un indret més local. Això 
tindria un impacte ambiental molt menor, alhora que 

abaratiria costos al consumidor. A països 
com Portugal des del 2007, qui ho deci-
deixi pot posar-se un minieòlic a la teulada 
i autoabastir-se energèticament la casa o 
l’empresa, i fins i tot pot vendre l’energia 
sobrant a bon preu a la xarxa elèctrica.

El mateix passa amb les plaques solars 
i els condensadors solars, que si el que hem 
de fer es destruir més espai per a fer-hi 
parcs, dons el cost ambiental seria massa 
elevat, però si aquests aparells estiguessin 
instal•lats a totes les taulades dels nostres 
edificis, als vorals de totes les carreteres, 
l’energia que s’obtindria reduiria en molt 
la necessitat d’altres formes d’energia molt 
més perjudicials per a la nostra salut i la del 
nostre territori.

Però hem d’auto abastir una socie-
tat conscient en l’estalvi energètic, i en la 
que ens comencem a desfer de malbaratar 
energia a tort i a dret, per acabar poten-
ciant una societat totalment basada en el 
consum responsable d’energia.

Però aquí no està en dubte si hi ha 
energia, sinó si el model de producció 
econòmica és viable en un món en el qual 
les fonts d’energia, siguin fòssils, renova-
bles o nuclears, són finites o limitades. 

Aquesta consciència però no ha de ser 
tan sols energètica, sinó també amb els re-
cursos naturals.

L’aigua per exemple des de fa anys es 
sap que és un problema, com és lògic per 
a un país Mediterrani com el nostre, que 
pateix seguidament grans períodes de se-
quera. No obstant no s’està fent pedago-

gia, ni s’està invertint en un model d’obtenció i consum 
d’aquest recurs que resulti viable i sigui sostenible.

Aquest problema s’ha vist agreujat per la mala pre-
visió i gestió que s’ha fet des dels governs que hi ha ha-
gut, i pel mal ús que se n’ha fet des de tots els àmbits. 
Començant pel domèstic en els que es perden milers de 
litres en dutxes interminables, en rentadores poc plenes, 
en cisternes de WC. Passant per l’agrícola en el que, tant 
els sistemes de reg com molts cops la tria del cultiu que 
es fa, requereixen d’un estudi en profunditat, amb el que 
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podríem augmentar el rèdit que traiem d’aquesta aigua 
que destinem al camp, i veuríem la viabilitat de culti-
var segons què i segons on i acabant amb l’industrial. 
A sobre ens trobem amb que els tècnics i responsables 
de la gestió de l’aigua,  permeten que se-
gueixin havent-hi pèrdues constants en el 
nostre sistema d’aigües sense fer-hi res al 
respecte.

Per solucionar aquesta manca de pre-
visió, el que volen fer ara és tapar forats, 
i aquests forats ens poden portar a més 
infraestructures, ja siguin per el transva-
sament del Segre, o pitjor encara el del 
Roina, que a part de destrucció del terri-
tori per infraestructures, ens duria a una 
dependència, en una cosa tant bàsica com 
l’aigua, de l’estat francès. També ens plan-
tegen l’opció de les dessaladores, molt més 
intel•ligent per a un país com el nostre en 
el que l’aigua de la pluja no en sobra, ni 
disposem d’un sistema fluvial comparable 
al d’altres països europeus. Però aquesta 
solució també està mancada d’un estudi 
previ per veure l’efecte que pot tenir so-
bre les nostres costes, prou malmeses per 
l’especulació ferotge que fa anys les ataca.

S’han assecat rieres i rius  propers a 
l’àrea metropolitana, amb el conseqüent 
dany ecològic que això suposa. Se’ls ha 
usat com a abocadors de substàncies molts 
cops tòxiques per a l’ecosistema fluvial, 
convertint-los en rius morts. Però mai hi 
ha hagut una política de manteniment ni 
recuperació de rieres i rius. Les inversions si hi són, són 
molt escasses, i les iniciatives solen ser populars. Així 
va passar amb la riera de Cardedeu que a partir d’una 
iniciativa particular es montà un camp de treball per 
arreglar la riera. 

Tot i saber això des de les administracions es se-
gueixen donant llicències per a la construcció de camps 
de golf elitistes, demostrant un cop més les predilec-
cions de les classes dominants cap a les classes altes, 

que acaben sent les úniques que gaudeixen d’aquestes 
instal•lacions. Aquestes a part de malmetre espais natu-
rals anteriorment ocupats per boscos o camps de conreu, 
requereixen d’unes quantitats d’aigua insostenible per 
un territori mediterrani.

Calen inversions per buscar sistemes d’ús d’aigua 
molt més eficients, cal buscar sistemes domèstics de 
reutilització i acumulació d’aigua, i fer pedagogia per 
a fer entendre a la gent que un país com el nostre pot 

abastir fins on pot abastir, i que sense una 
consciència col•lectiva en l’estalvi de l’aigua 
totes les solucions que es puguin engegar 
no serviran més que per a seguir alimen-
tant una cultura en la que no es contempli 
que l’aigua és finita i com a tal l’hem de 
valorar.

És inviable abastir d’aigua una po-
blació que suposa un 80% del total, quan 
només és disposa del 20% dels recursos hí-
drics, que és el cas de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Per tant un repartiment més 
homogeni de la població pel territori ajus-
taria millor els recursos i alhora facilitaria 
el transport fins al lloc d’ús.

En definitiva és necessària una reflexió 
general tant pel que fa a les energies com 
pel que fa als recursos: cal que la societat 
es conscienciï del fet que el sistema capi-
talista ens està duent a consumir més del 
que tenim, en tots els àmbits de la nostra 
vida, i això als únics que ens perjudica és 
a les classes populars, que n’acabem patint 
les conseqüències . A més en un moment 
de crisi com en el que ens trobem, i en el 
que els atacs de la fera seran d’un impacte 
desmesurat per a gran part de la societat, 
cal que tots siguem crítics amb el model 
econòmic que ens imposen i que fa temps 

s’està demostrant que no es subjecta per enlloc i no en-
trem a la roda consumista que només beneficia als que 
s’enriqueixen amb el nostre treball.

Golf no, gràcies
Sembla irònic però en un moment 

en el que el debat sobre l’aigua està de 
roent actualitat, en el nostre país la 
cultura del golf s’està estenent. Aquest 
fet, evidentment, està fent que els grans 
inversors estrangers, com l’empresa 
Inbesós, promotora tant del Golf de Vi-
lalba com del de La Garriga, vegin en 
els Països Catalans una font d’ingressos 
molt atractiva. Això juntament a les fa-
cilitats que els donen les institucions fa 
que la inversió tingui poc risc de fra-
cassar.

Per sort des de fa anys la pressió 
popular exercida, si bé no ha aconse-
guit que aquests projectes especulatius 
s’anul•lessin, han aconseguit en molts 
casos retardar l’inici de l’activitat del 
camp, i el més important, ha fet gastar 
milers d’euros a les empreses construc-
tores per poder complir llicències i per 
pagar als advocats que han necessitat 
per a recórrer sentències contràries a la 
construcció i obertura del camp, així 
com deslegitimar aquests projectes. 

La tasca de les plataformes que s’hi 
oposen no es centra únicament en la 
denuncia del efecte tant perjudicial que 
tenen aquestes instal•lacions pel terri-
tori, que no són pocs: degradació del te-
rritori on aquestes s’emmarquen, mal-
baratament dels recursos hídrics de la 

zona o pèrdua de l’activitat tradicional 
que anteriorment ocupava aquell espai 
natural; sinó que van més enllà.

Aquestes plataformes denuncien 
també el negoci especulatiu que s’amaga 
darrera de la construcció d’un camp de 
golf. Ja que darrera la construcció dels 
camps de golf sempre s’amaga la cons-
trucció d’urbanitzacions de xalets de 
luxe, per a que els gaudeixin els ma-
teixos quatre que poden fer-se socis 
d’aquestes selectes instal•lacions.

Som testimonis com per a que una 
minoria de la societat pugui omplir el 
seu temps d’oci, la immensa majoria 
de les classes populars han de perdre 
aquells espais naturals dels que du-
rant anys han gaudit, i que als Països 
Catalans cada cop van a menys per 
l’especulació immobiliària. Per altra 
banda, veiem com es dediquen recursos 
per a campanyes de sensibilització tant 
pel que fa a l’aigua com a la protecció 
del medi ambient vers la gran massa 
social, i per contra, es permeten des 
de les institucions administratives i la 
classe política projectes especulatius i 
camps de golf que malbaraten l’escassa 
aigua del nostre territori. Un cop més 
es demostra un doble raser per part de 
l’administració. 
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La crisi capitalista és un fet. La muntanya russa de baixada cap a l’infern en què 
s’ha convertit les borses mundials els darrers mesos són el reflex de la irracionalitat 
acumulativa del capitalisme. Una racionalitat emparada i defensada a tots els nivells 
de les institucions polítiques pel neoliberalisme.

Les darreres dècades hem vist com la política econòmica justificava a partir de 
la preeminència absoluta del mercat la desregulació del capital financer, les priva-
titzacions del sector públic, la liberalització del comerç internacional i l’augment de 
la precarietat del mercat de treball. La conseqüent subordinació al mercat per part 
dels Estats i les institucions internacionals ha provocat una contenció salarial i un 
deteriorament de les condicions laborals. A més, hem de tenir en compte que en els 
últims 30 anys la productivitat ha augmentat més que els salaris donant lloc a una 
disminució de la renta real. Per a mantenir el consum hem assistit a un augment de 
l’endeutament però a dia d’avui ja no és possible endeutar-se més. A més, també 
són destacables els efectes cap als sistema que han suposat l’augment en els preus de 
l’alimentació i la inestabilitat del petroli. Per tant, a dia d’avui estem en una situació 
en què no pot comprar tot el que es produeix. Des de l’Accent al Vallès Oriental i el 
Baix Montseny entenem que davant d’aquesta situació la crisi s’hagués produït inclús 
sense crisi financera, tot i que a dia d’avui és impossible separar-les.

Així, la crisi actual es caracteritza per l’enfonsament de la Borsa, la impossibi-
litat d’operar (sobretot les PIMEs), la suspensió de pagaments, la disminució de la 
demanda, la concentració d’empreses i capitals i la sobreinversió en la construcció 
i l’immobiliari.  Les conseqüències que tenim les classes populars davant la crisi 
són l’augment de les taxes d’atur i la recessió salarial, amb uns efectes especialment 
dirigits contra els immigrants i les dones, una major flexibilitat i precarietat laboral 
marcada per la debilitat negociadora de la classe treballadora. Un clar exemple d’això 
és la directiva europea per augmentar la jornada laboral a les 65 hores. que afectarà 
especialment. Per tant, ens trobem davant un augment de la desigualtat social i la 
pobresa junt amb un deteriorament dels serveis socials. En aquest sentit, l’Estat torna 
a mostrar el seu caràcter de protector i subordinat al capital.

En aquest context tant desfavorable per a la classe treballadora, hem de ser cons-
cients que ara és un moment on l’esquerra anticapitalista hem de ser capaces de con-
vertir la crisi capitalista en una veritable crisi del capitalisme. És a dir, mostrar com 
aquesta crisi no és un producte circumstancial sinó que la seva explicació es troba ins-
crita en el mateixa lògica del cor capitalista: el seu procés d’acumulació. És intolerable 
rescatar el sistema financer com proposen tots els caps d’Estat perquè la refundació 
del capitalisme els permeti continuar fent el mateix. Desemmascarem el caos capita-
lista, avancem cap a l’alternativa comunista.

NOVEMBRE
Dissabte 8 
 
Correllengua a Santa Maria de Palautordera
 11:00 Jocs tradicionals, titelles i xocolatada
 Organitza: Ateneu Popular l’Esbarzer  
  Lloc: Plaça Major 

(SANTA MARIA DE PALAUTORDERA)

Diumenge 16
 
Jornada per l’okupació i la Torre del Fanal
 18:00 Acte polític
 Organitza: Assemblea de Joves de la Garriga - CAJEI  

Lloc: Plaça del Silenci (LA GARRIGA) 
 

Dissabte 22
 
Jornada contra la violència de gènere
 18:00 Passi de vídeo
 Organitza: aDONA’t, Assemblea de Joves de Cardedeu – 
CAJEI i Endavant   

Lloc: Casino Popular de Cardedeu,
 passeig Mestre Pau Casals 15 

(CARDEDEU)

Agenda de
l’Esquerra 
Independentista


