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L’entrevista CONTRAPORTADASUMARI

LA SOLIDARITAT S’ENCÉN
Com des de fa ja set anys, en aquestes dates han tingut lloc a diferents indrets dels Països Catalans les marxes de torxes per a exigir 

la llibertat dels presos i preses polítiques catalanes. Aquest any amb 16 convocatòries, es torna a demostrar que la solidaritat s’estén 
arreu i que ni el pas del temps, ni els murs ni la repressió podran impedir-la. Al Vallès Oriental se n’han celebrat dues, una a la Garriga 
i l’altra a Cardedeu. 

Ramon Mateu
CARDEDEU

A la Garriga la marxa es realitzà a la 
plaça de l’Església el dia 24 de desem-
bre a dos quarts de set de la tarda. En 
canvi, la marxa de torxes de Cardedeu es 
convocà el 25 de desembre. En aquesta 
localitat la marxa anà encapçalada per 
una pancarta amb el lema “us volem a 
casa” tot acompanyada d’uns plafons on 
hi apareixien els diferents presos polí-
tics catalans. Es sortí a les 9 del vespre 
de la plaça de l’ajuntament i després de 
vorejar-la es dirigí a tallar l’avinguda Rei 
en Jaume. El tall va ser net i no hi hagué 

aldarulls amb cap dels conductors que es 
veieren obligats a aturar-se. Durant tot 
el recorregut de la marxa la quarantena 
d’assistents van cridar càntics i procla-
mes en favor dels companys presos i en 
contra la llei antiterrorista i les tortures 
policials a les que es troben sotmesos. 
La marxa es passejà durant gairebé una 
hora pels carrers de la vila i acabà a la 
plaça de Sant Corneli. 

A les dues localitats l’acte polític va 
consistir en una lectura d’una carta d’en 
Zigor, pres polític català, en la que ani-
mava a continuar endavant, tot dient-
nos que “ De ben segur que arribarà 
el dia en el que no calguin ja aquestes 

marxes, per  aconseguir-ho només te-
nim un camí. El camí de la lluita...”, ens 
instava “...a continuar organitzant-vos 
per fer front a l’espanyolisme i el capita-
lisme…“, i agraïa des de dins dels murs 
de la presó la solidaritat en unes dates 
com aquestes. 

A continuació es llegí un comunicat 
de Rescat, col•lectiu de suport als pre-
sos i preses polítiques catalanes, en què 
es recordava que aquest no ha estat un 
any tranquil pel que fa als judicis i a la 
repressió tot recordant que això només 
respon a una “...estratègia política re-
pressiva disfressada de suposada justí-
cia.”. També recordava que “Aquesta no 

és una lluita fàcil. Ningú ens ho ha dit 
mai, ni mai ens ho hem pensat. L’enemic 
és fort i difícil de combatre” i que actes 
com aquests són necessaris per demos-
trar la solidaritat política de l’esquerra 
independentista. El manifest finalitza-
va dient: “Zigor, Marina, Lola, Laura i 
Diego, us volem a casa”  i demanant la 
llibertat dels i les preses polítiques ca-
talanes. Un cop llegits els manifestos i 
després del crit de Visca la terra lliure! es 
van donar per desconvocats els actes.

A més, a Cardedeu, el mateix 25 de 
desembre i un cop finalitzat l’acte s’obrí 
el Casino Popular en solidaritat amb els 
presos i preses polítiques catalanes.

Marxa de torxes 2008 a Cardedeu
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Sergi Masó

Piquen a la porta. Les 8. És l’hora del primer re-
compte, la rutina penitenciària encara n’obliga dos 
més. M’aixeco, em rento la cara i agafo el llibre. El 
soroll a les presons és insuportable, metàl•lic, sec, cons-
tant, és difícil concentrar-se. La clau per sobreviure 
aquí dintre és l’autodisciplina. És ser conscient de què 
continuem sent part del procés que ens alliberarà, que 
no estem sols i que a fora continuem lluitant, que mai 
podran doblegar-nos. M’acabo el capítol i vaig a veure 
en Josep i en Marc, l’ambient fa dies que està calent. 
Fa dos dies un pres social es va suïcidar després d’anys 
on el més habitual van ser les entrades i sortides del 
règim d’aïllament. No va suportar-ho tot i saber qui era 
l’enemic. La vaga de fam que vam acabar fa dos mesos 
no ha solucionat absolutament res de la nostra situació, 
tot el contrari. Els registres, les sancions, els vis a vis 
denegats, la dispersió entre els mòduls i les pallisses 
i provocacions pels presos polítics s’han intensificat. 
El règim penitenciari que hi ha aquí és nefast però 
l’estratagema d’establir diferències en les condicions 
de vida entre les presons mai els ha donat resultat. Si 
continuen esperant que col•laborem amb ells per sortir 
d’aquesta presó i anar a una altra amb millors serveis i 
tracte és que no han entès absolutament res. La digni-
tat és una qüestió de lluita.

Baixem al pati i els presos polítics fem una mica 
d’esport. Per a mantenir el cap clar cal estar en for-
ma. La misèria a les presons és majúscula. Malal-
ties, drogues i deambulants sense mirada, un centre 
d’extermini per a les deixalles del seu sistema. A l’altre 
costat del pati un pres social i un carceller que porta 
dies fustigant-lo encenen la metxa, una discussió pro-
piciada per l’enèsima norma absurda inventada pretén 
deixar-lo en aïllament. La tensió es dispara. Baixa el 
cap de Serveis i ens ordena que anem a les cel•les ame-
naçant-nos amb un aïllament per a tots. Ens neguem 

a pujar. La seva covardia els fa desaparèixer del mòdul 
i se’n van a avisar els Mossos d’Esquadra. Al cap d’un 
moment se’ns planten a l’altra banda de les portes amb 
els anitavalots al darrera. Ells continuen amenaçant-
nos i nosaltres continuem sense cedir. Ens disparen 
amb bombes de fum per començar la càrrega però hem 
encallat les portes amb pals i ja no poden entrar. La 
metxa s’acaba i l’ona expansiva del motí s’apodera de 
tot el mòdul. S’atrinxeren les portes. Vidres, mobles i 
aparells es desfan en bocins. I és que ara, l’expressió 
de la ràbia és el que més s’apropa a la justícia. L’asfixia 
dels murs s’esvaeix per un moment. Els helicòpters ens 
sobrevolen i encenem la ràdio. Ja comencen a cuinar la 
repressió que ens aplacarà, diuen que som intransigents 
i que tenim armes de foc. És cert, no hi ha flama ni raó 
major que la veritat. En canvi, les seves porres, escuts 
i pistoles només serveixen per emmascarar paraules 
completament viciades per la mentida.

De moment, l’adrenalina retorna a la normalitat. 
Passem l’estona esperant la inevitable càrrega donant 
voltes pel mòdul i el pati. A la cuina n’hi ha uns quants 
que estan preparant una mica de teca. Comença a en-
fosquir. Curiositats de la presó, fa més de 5 anys que 
no podia passejar sota les estrelles. De sobte es tren-
ca la calma, ja han rebut l’ordre d’atacar-nos. La porta 
cau com una llosa i les barricades no els detenen ni 
3 minuts. Com llampecs ens dirigim cap a les cel•les 
però avui no hi ha qui es salvi. Entren a les cel•les i 
ens matxaquen vius. Corredisses i pallisses. La batuda 
ens aplaca, aquí no hi ha carrerons per on escapolir-se. 
19 malferits i cops i contusions per a tots. Els que ens 
aguantem de peu ens quedem a les cel•les, els que no 
poden ni aixecar-se se’ls emporten a la infermeria. Hi 
ha poques forces, però encara som capaços d’alçar la 
veu i el puny i la Internacional s’estén entre els murs. 
Ells se’n van.

Als qui hi donen la vida, als imprescindibles!

Editorial

Moment de l’actuació del Nota durant el concert al Casino Popular

c/del forn, 26
08140 Caldes de Montbui - Barcelona

Tel: 938 652 512

cafè, te i xocolata

Passem pàgina del 2008, però no per a oblidar el que 
hi hem escrit si no per a seguir fent-ho més i millor en 
aquest nou any que ens espera. Des de l’Accent del Vallès 
Oriental i el Baix Montseny no volem deixar de fer un 
repàs a certs fets que han marcat l’agenda de les perso-
nes que formem part de l’Esquerra Independentista i que 
dia a dia treballem per a construir una societat més justa 
i igualitària en uns Països Catalans lliures així com a la 
resta del món.

Aquest any ha suposat un avenç per al conjunt de 
l’Esquerra Independentista que es consolida, cada cop més, 
com una alternativa real davant del descrèdit d’aquells que 
diuen representar-nos. Aquest fet, però, suposa també pa-
tir sovint la repressió d’aquells que veuen perillar els seus 
privilegis. Aquesta repressió l’han patit en les seves carns 
companys com en Jona de l’Eixample per manifestar-se 
contra l’especulació o en Franki de Terrassa empresonat 
per una acusació d’ultratge a la bandera espanyola, així 
com molts i moltes d’altres que han mostrat el seu rebuig 
a la simbologia espanyola i monàrquica. Aquests fets, més 
enllà de suposar una davallada del conflicte existent, han 
suposat un creixement de les mostres de solidaritat arreu 
de les nostres comarques. Al Vallès Oriental i el Baix 
Montseny aquesta s’ha demostrat al llarg de l’any amb ac-
tes als carrers i xerrades en diferents punts del territori. 

Una mostra més d’aquest avenç és la posada en mar-
xa en aquest 2008 de projectes com la Coordinadora de 
l’Esquerra Independentista del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny i d’aquest periòdic que tens a les teves mans. 
També ho són l’aparició de dos nous casals a aquestes co-
marques com L’Esquerda a Granollers i La Llamborda a 
Caldes de Montbui que enforteixen l’entramat de casals 
i ateneus ja existents, i també l’ocupació del Casino de 
Cardedeu.  

Aquest any però, passarà a la història per ser l’any de 
la crisi i de la defensa a ultrança per part de les institucions 
d’un model econòmic i unes polítiques que afavoreixen a 
una minoria i perjudiquen a la majoria. Davant d’aquests 
fets s’ha organitzat també la resistència, i exemple d’això 
són la resposta dels moviments socials al carrer, les mo-
bilitzacions de treballadors i treballadores d’empreses 
afectades o els i les estudiants que s’han oposat al procés 
encobert d’elitització de la universitat pública amb el Pro-
cés de Bolonya.   

Aquest any 2009 representarà un empitjorament de les 
condicions de vida de les classes populars i davant d’això 
té més sentit que mai construir l’alternativa. A les nostres 
comarques tenim dos grans reptes, per una banda fer front 
a la destrucció del territori basada en un model caduc i 
fer front a les conseqüències de la crisi capitalista. Co-
mença un nou any i l’Accent del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny volem seguir sent una eina per a la transfor-
mació social, donant veu i mostrant la feina d’aquells i 
aquelles que s’acostuma a silenciar i denunciant tot allò 
que ens perjudica com a poble i com a classe. 

ÉS

www.pladelacalma.com
info@pladelacalma.com

La vinyeta   Pau Carnicero
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Euskal Herria a La Llamborda
Núria Carnicero
CALDES DE MONTBUI

El passat dissabte 20 de desembre el 
Casal Popular La Llamborda obria les 
seves portes al poble amb les Jornades 
Internacionalistes que l’Assemblea de 
Joves de Caldes porta celebrant mensual-
ment des de fa mig any. Aquesta vegada 
les jornades tractaven d’Euskal Herria i 
protagonitzaren així el primer acte po-
lític i cultural dins el nou casal popular. 
En total un trentena de persones foren 
les que es van acostar per conèixer una 
mica més aquest país pròxim al nostre.

Durant la tarda del dissabte es féu 
el passi d’un documental que mostrava 
diverses entrevistes fetes als testimonis 
dels judicis del 18/98, un macrosumari 
que ha servit per desmembrar qualsevol 
expressió de l’esquerra abertzale i deixar 
sense veu a una àmplia capa de la pobla-

ció basca. Més tard, el casal es va aca-
bar d’omplir tant de petits com de grans 
que volien tastar la cultura que envolta la 
nació basca. La decoració del local amb 
símbols del país i la música acabaren de 
donar el caliu que va protagonitzar la 
jornada. Aquesta va finalitzar amb un 
sopar popular amb “pintxos” i begudes 
d’Euskal Herria.

Així doncs, un cop més les Jornades 
Internacionalistes van aplegar tan calde-
rins com persones d’arreu de la comar-
ca amb ganes de saber una mica més 
d’aquest món que ens envolta.

Aquest mes de gener La Llamborda 
de la vil•la de Caldes de Montbui tor-
narà a obrir el dissabte 17, aquest cop ce-
lebrant les Jornades Internacionalistes de 
Palestina amb una xerrada a la tarda so-
bre la problemàtica del país i una festeta 
amb menjar, beguda i música autòctones 
per acabar-ho. Moment durant el passi del documental de la jornada

El Casal Popular de Granollers torna 
a esquerdar la capital de la comarca

El passat divendres 5 de desembre de 2008 a l’Avinguda Enric Prat de la Riba 31 es va dur a terme la inauguració oficial del nou Casal 
Popular l’Esquerda de Granollers.

Jan Solé
GRANOLLLERS

L’agost de 2007 va ser un mes decisiu 
perquè l ’assemblea del Casal Popular 
l ’Esquerda decidís tancar el seu primer 
local situat al carrer Fransesc Tarafa. 
Després de dos anys com a col•lectiu i 
d’un any i escaix en el primer local, els 
i les membres de l ’assemblea tancaven 
el casal degut a una mala relació amb 
els veïns, certes dinàmiques negatives 
en el sí de l ’assemblea i la falta de mo-
tivació i d’objectius del col•lectiu.

Durant aquest any sense local, 
l ’assemblea del casal no s’ha aturat. A 
més d’un procés de ref lexió interna i de 
recerca d’un nou local que complís amb 
les expectatives desitjades, el col•lectiu 
de Granollers ha organitzat diferents 
activitats. Entre elles el 2n concert 
d’aniversari, el festival Musik n Viu,  
la commemoració del bombardeig del 
31 de Maig, el Sant Jordi, ha iniciat el 
Cicle de Cants i Autors (CCA), i alho-
ra ha trobat nous punts de treball amb 
l ’AJG, l ’Associació Cultural i el Jovent 
Ignorat, a més de seguir treballant per 
enfortir la Coordinadora de Festes Po-
pulars de Granollers (CFPG).

Paral•lelament a aquesta activitat, 
l ’assemblea va trobar un local al 31 de 
l ’Avinguda Enric Prat de la Riba. Un 
antic bar totalment destrossat, vell i en 
mal estat. Durant mesos i mesos de tre-
ball en la reforma del local, l ’assemblea 
ha anat donant vida al nou espai que 
pretén esquerdar Granollers. 

El passat divendres dia 5 de des-

embre, l ’Esquerda tornava a obrir les 
seves portes. A partir de les cinc de la 
tarda i f ins les dues de la matinada, 
amb un sopar de tapes i la possibilitat 
de veure una exposició de fotografies 
d’actes i concerts del col•lectiu, mol-
ta gent va anar passant pel nou Casal 
Popular. 

Amb aquest nou local, l ’assemblea 

del Casal Popular l ’Esquerda vol en-
fortir el col•lectiu dins la ciutat, mi-
llorar l ’etapa anterior i aconseguir una 
regularitat d’actes, xerrades i expo-
sicions que, des de l ’assemblea o de 
col•lectius i grups de persones externs, 
facin créixer la consciència nacional 
i l ’oposició al sistema capitalista, per 
així, enfortir l ’esquerra independen-

tista a la ciutat, a la comarca i als Paï-
sos Catalans.

Segons paraules dels seus militants, 
“l ’espai resta obert a la transformació 
de la societat a partir de la ref lexió i 
l ’acció, de l ’oci i del compromís. El Ca-
sal Popular l ’Esquerda es suma així als 
col•lectius i moviments de l ’esquerra 
independentista de la comarca.”

El Casal Popular l’Esquerda de Granollers el dia de la seva inauguració
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Assemblea de Joves Cardedeu Vallès Oriental i Baix Montseny

El 25 de desembre: 
consum, consum i consum

Arriba el desembre i com cada any comença el Nadal. Malgrat aquesta època de l’any es redueixi a uns dies determinats amb certa 
significació per als catòlics, veiem com any rere any els missatges que anuncien la seva arribada s’avancen.

Ramon Mateu

Aquestes festes de sempre han 
estat unes dates destinades a reunir-
se amb la família al voltant d’una 
taula, i en les que valors com l ’amor, 
la solidaritat i la generositat, sembla 
que agafen un signif icat que, durant 
la resta de l ’any, no acostumen a te-
nir. I això ens ha dut a confondre una 
mica els termes. Actualment sembla 
que un no estima prou als seus si 
durant aquestes festes no cobreix a 
la família i gent propera de regals i 
de fastuosos menjars. I a poder ser 
de qualitat, ja que també l ’anàlisi 
que ens hem acostumat a fer del que 
rebem, està directament relacionat 
amb el valor de mercat que té.

En unes dates com aquestes i  
en un període en el que la econo-
mia passa per una de les crisis més 
importants dels darrers 30 anys, és 
quan més ens n’hem d’adonar de com 
el sistema capitalista ens arrossega a 
unes dinàmiques consumistes que, 
en molts casos, obliguen a un gran 
gruix de les famílies dels Països Ca-
talans, i concretament a les famílies 
de la classe treballadora, a realitzar 
esforços econòmics fora de mesura.

Aquest any 2008 s’espera que 
cada família catalana gasti uns 905€, 
durant les festes de Nadal. Això su-
posa un augment del 4% respec-
te l ’any anterior. Aquesta despesa 
s’anirà repartit de la següent manera: 
uns 250€ (30%) en regals i joguines, 
uns altres 250€ (30%) en oci i diver-
sió, 250€ més (30 %) en menjar i els 
darrers 155€ (10%) en loteria, una 
xifra força important i que demostra 
la necessitat desesperada de molta 
gent de sortir de la precària situació 
econòmica en la que es troba.

 Si tenim en compte que la ma-

joria dels i les catalanes viuen amb 
un sou poques vegades superior als 
mil i escaig euros, podem veure com 
la febre consumista durant les festes 
ens duu a destinar gairebé la totalitat 
d’un dels sous, o en algun cas “el sou” 
a cobrir les despeses nadalenques. A 

més hem de tenir en compte que amb 
l ’actual dinàmica d’acomiadaments, 
pocs ens podem atrevir a dir que te-
nim el nostre salari assegurat.

Hem de començar a canviar 
el xip. Hem de deixar de creure en 
l ’esperit nadalenc que ells ens han fet 
creure que era desitjable i començar 

a veure les dif icultats que ens com-
porta. 

Ens proposen a través de les 
seves milionàries campanyes pu-
blicitàries que buidem la cartera el 
màxim possible, a poder ser tant que 
f ins i tot ens sentim amb l ’obligació 

d’entrar en el joc dels microcrèdits 
per poder assolir les expectatives de 
consum a les que aspirem. Amb això 
els únics que surten beneficiats són 
les grans superfícies i multinacio-
nals, i de retruc, i a voltes directa-
ment, els bancs. Els darrers a través 
de facilitar-nos passar les festes de la 

millor manera possible, s’asseguren 
tenir-nos ben lligats durant la resta 
de l ’any.

També ens proposen que seguim 
fomentant les diferències. Tant en-
tre les classes socials del nostre país, 
com les que cada cop són més evi-
dents i f lagrants entre els països po-
bres o productors, i els països rics o 
consumidors.

 Mentre en el primer cas es re-
dueixi a un jo tinc i tu no tens, fà-
cil de solucionar suprimint el desig 
consumista que tenim tatuat a foc, 
el segon cas comporta danys molt 
més catastròfics per als països que 
reben. Els obliguem a condemnar 
als seus infants al treball des d’edats 
infantils, els obliguem a destruir el 
seu territori per a poder elaborar les 
mercaderies que desitgem al primer 
món i que ells mai tindran, i els 
obliguem a anar-se empobrint poc 
a poc, mentre aquí hi ha alguns que 
s’enriqueixen amb el seu treball.

Veient què és el que nosaltres 
anomenem Nadal, ja n’hi hauria 
d’haver prou per ref lexionar, i fer-ho 
profundament, i adonar-nos que el 
sistema capitalista en el que ens tro-
bem immersos no fa més que dif icul-
tar-nos la vida a les classes treballa-
dores i als països del sud. Cal un nou 
model socialista en el que el consum 
no sigui més que l ’imprescindible per 
a poder viure, i en el que les úniques 
diferències entre els països siguin les 
culturals inherents als territoris.

Per tant ja n’hi ha prou de seguir 
alimentant-los amb Nadals febrils 
de compres i festes, deixem-los que 
produeixin f ins que els seus propis 
excedents els facin veure que el mo-
del que estan seguint no és l ’òptim 
ni per ells, ni molt menys per a la 
classe treballadora.

“l’anàlisi que ens hem acostumat a fer del que 
rebem, està directament relacionat amb el valor de 

mercat que té”

“hem de tenir en compte que amb l’actual dinàmi-
ca d’acomiadaments, pocs ens podem atrevir a dir 

que tenim el nostre salari assegurat”

La loteria, il·lusions des de la misèria
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Hug Lucchetti

Els efectes de la crisi comencen 
a ser palpables en la quotidianitat de 
moltes persones. Acomiadaments, difi-
cultats per accedir al mercat de treball, 
dificultats per arribar a final de més o 
accedir a un habitatge són mostres més 
que evidents d’aquesta crisi. Algunes 
dades mostren la magnitud de la tragè-
dia que ens ve al damunt: 

- A la comarca del Vallès Orien-
tal, segons dades del Departament 
de Treball, en el que va d’any s’han 
presentat 31 expedients de regulació 
d’ocupació (ERO) que afecten a un to-
tal de 566 treballadors i treballadores. 

- Tot i que encara no es dispo-
sen de les dades dels ERO resolts en 
aquest últim més, aquests no s’aturen. 
Un nou cas és del de l ’empresa Magneti 
Mirelli (Antiga Yorka) de Llinars del 
Vallès del sector de l ’automoció i filial 
de Fiat, que negocia plans d’ajust amb 
els sindicats. Una altre empresa que 
també es troba amenaçada amb aco-
miadaments es Cristalleria Granollers 
amb 54 possibles acomiadats. No obli-
dem que darrera d’aquestes xifres hi ha 
famílies senceres que es veuran afecta-
des.

- Però a la comarca, també es 
detecten ERO encoberts, com és el cas 
de l ’empresa Levesta de Les Franque-
ses del Vallès, on s’han acomiadat 16 
treballadors, i aquests s’han acomiadat 
de vuit en vuit per la qual cosa no arri-
ben als 10, que és el límit que marca la 
llei per haver de presentar un ERO. 

- Segons dades de la Platafor-
ma d’Informació Laboral i Econòmi-
ca del Vallès Oriental, Aquest mes de 
novembre l ’atur registrat a la comarca 
ha estat de 22.795 persones, 1.527 més 
que el mes d’octubre de 2008, fet que 
ha suposat una taxa d’atur del 13,60%. 

Per mercats de treball, el de Gra-
nollers ha registrat un atur de 12.722 
persones, el que suposa una taxa del 
13,26%; el del Baix Vallès ha registrat 
un atur de 7.943 persones, el que ha su-
posat una taxa del 13,87%; finalment, 
el Baix Montseny ha registrat un atur 
de 1.860 persones, que suposa una taxa 
del 15,99%. Així doncs, els tres mer-
cats de treball han registrat taxes supe-
riors a les del mes d’octubre, seguint la 

tendència dels mesos anteriors, i és el 
del Baix Montseny el que mostra una 
taxa superior.

Qui està pagant aquesta crisi?
El capitalisme afecta amb intensi-

tats diferents segons la condició de cada 
persona, ja sigui dona, persona immi-
grada, jove, etc. Aquests col•lectius 
presenten índex de temporalitat més 
alta, salaris més baixos, més atur, i per 

tant, més vulnerabilitat. Especialment 
dur és el cas de les dones immigrades, 
tenint en compte la seva doble condi-
ció de vulnerabilitat en l ’actual mercat 
de treball precaritzat. Aquests són els 
danys col•laterals i els símptomes se-
cundaris d’aquest model econòmic 
capitalista neoliberal. Aquests no són 
nous, en tot cas es renoven, s’estenen i 
s’aguditzen en el context actual de crisi 
mundial. 

Val a dir que tot i que les diferencies 
salarials entre homes i dones es man-
tenen i que l ’atur de les dones segueix 
essent superior al dels homes, al Vallès 
Oriental i el Baix Montseny ens tro-
bem que l’atur dels homes ha augmen-
tat en major grau que el de les dones. 
Això s’explica perquè un dels sector 
més afectat per la crisi, la construcció, 
és tradicionalment un sector masculi-

nitzat. Però, a la vegada, aquest mateix 
fet ha afectat de forma dramàtica a la 
població immigrada masculina que 
era utilitzada com a ma d’obra barata 
i en les tasques més penoses d’aquest 
sector. Aquest fet també es detecta a 
nivell principatí on l’atur, segons dades 
de l ’Institut d’Estadística de Catalun-
ya, ha augmentat un 37% en els nacio-
nals, mentre que en els estrangers ho 
ha fet un 108,4%, especialment en els 

extracomunitaris, homes i del sector de 
la construcció. Per tant, ja sigui dona o 
home, les persones immigrades són les 
que pateixen amb més cruesa els efec-
tes de la crisi i és en aquest col•lectiu on 
està pegant primer i amb més força. 

Especialment dramàtica és la si-
tuació d’aquells i aquelles que han 
de renovar el seu permís de treball i 
es troben a l ’atur, augmentant així la 
seva angoixa davant la possibilitat de 
perdre els papers i les seves dificultats 
per a ser contractades de nou. Per no 
parlar d’aquelles i aquells que no tenen 
la seva situació regularitzada i que per 
tant són invisibles en les estadístiques i 
amb una vulnerabilitat en el mercat de 
treball més que elevada. Persones que 
no poden ni denunciar els abusos que 
pateixen, deixant-los en la semiescla-
vitud.

A un nivell més de carrer, és palpa-
ble el moviment de persones immigra-
des, especialment de l ’Àfrica subsha-
riana, per les carreteres de la comarca, 
polígons industrials o zones d’obres en 
busca de feina a la desesperada. Reali-
tats quotidianes d’impotència, angoixa 
i misèria que es fan invisibles tan sols 
per a qui no vol veure.

En aquests contextos de crisi capi-
talista hi ha el perill que els discursos 
racistes i xenòfobs calin fort en sectors 
amplis de la població desideologitzats, 
culpabilitzant a qui precisament es 
troba en una situació més desfavorable. 
Però qualsevol anàlisi no mal inten-
cionat desmunta aquests arguments i 
apunta directament a un únic culpable, 
el capitalisme. 

Mentre la classe treballadora au-
tòctona i immigrada pateix acomia-
daments i precarietat, les pèrdues dels 
bancs es socialitzen. Mentre l ’esquerra 
anticapitalista combat l ’Europa del ca-
pital,  se’ns amenaça amb la directiva 
de les 65 hores o la de la Vergonya. 
Mentre els moviments socials surten 
al carrer i demanem que la crisi la pa-
guin els rics, el G20 amb Zapatero de 
convidat es reuneix per a la refundació 
del capitalisme. Mentre els governs de 
cada Estat surten al rescat de bancs i 
multinacionals, les condicions de vida 
de les classes populars cada cop es pre-
caritzen més. Sembla evident quins in-
teressos defensa cadascú i a quin cantó 
de la barricada es troba.

La crisi es palpa al Vallès Oriental 
i el Baix Montseny

“les persones immigrades són les que pateixen 
amb més cruesa els efectes de la crisi i és en aquest 
col•lectiu on està pegant primer i amb més força.”

“Mentre els governs de cada Estat surten al rescat 
de bancs i multinacionals, les condicions de vida de 
les classes populars cada cop es precaritzen més.”

La crisi d’aquest any serà de ben segur l’esdeveniment que amb més intensitat passarà a formar part dels llibres d’història quan  es 
centrin en aquestes dècades. Des de l’Accent al Vallès Oriental i el baix Montseny hem volgut analitzar quina és la situació a les nostres 
comarques. 

Precarietat i migració, dos fenòmens massa sovint units
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Brigada Catalana Venceremos

El proper 8 de gener es compliran 
els 50 anys de l’entrada de l’exèrcit re-
bel a l’Havana. Després de quasi tres 
anys de lluita guerrillera a les mun-
tanyes de Sierra Maestra, els revolu-
cionaris cubans aconseguien fer caure 
la dictadura de Fulgencio Batista alia-
da amb el govern i la màfia dels Estats 
Units.

Però la peripècia revolucionària 
cubana no naix en aquest 8 de ge-
ner de 1959. Ans al contrari, hem 
d’entendre la Revolució Cubana com 
un llarg procés històric que es man-
té viu i vital en els nostres dies. És el 
procés pel qual les classes populars 
cubanes prenen consciència política, 
s’organitzen i resisteixen, articulen tot 

un programa polític, aconsegueixen el 
poder i inicien un llarg camí de trans-
formacions revolucionàries que encara 
no han acabat.

En efecte, el llarg periple revolu-
cionari cubà té la seua data de naixe-
ment més significativa en 1868. En 
aquell moment, un important grup 
de xicotets terratinents del centre i 
l’orient de l’illa plantegen la inde-

pendència respecte a la metròpoli. 
Aquests primers rebels, contràriament 
a les posicions defensades per la seua 
pròpia classe social (manteniment 
de la dominació colonial espanyola o 
lliurament de Cuba als Estats Units), 
defensen la urgència de la sobirania 
nacional. Així, comença la primera 
gran revolta anticolonial, que de la 
mà de Céspedes s’estén per tota l’illa. 

Però aquesta primera revolta planteja 
ja, juntament amb la defensa de la so-
birania nacional, un segon pilar polític 
que es mantindrà inalterable al llarg 
del procés revolucionari cubà: el de la 
igualtat social. Així, els rebels cubans 
comencen a alliberar els esclaus de les 
plantacions, negres en la seua pràctica 
totalitat, i aquests a incorporar-se a 
l’exèrcit mambí.

Si bé la revolució de 1868 no acaba 
en èxit, sí que aconsegueix establir en 
el corpus polític cubà aquests dos ele-
ments, que s’enriquiran anys més tard 
amb les aportacions de José Martí. 
En efecte, a la defensa de la sobira-
nia nacional i la justícia social, Martí 
incorpora l’internacionalisme, expres-
sat en la necessitat d’unió dels pobles 
llatinoamericans per tal de fer front 

CUBA VA!
En aquest article es farà un breu repàs de la història recent de Cuba en motiu del 50é aniversari de la revolució. Així, a banda dels 

antecedents que permeteren el triomf, també s’hi exposaran les principals característiques que han permés a Cuba mantenir el seu 
procés revolucionari ben viu.

Si bé la revolució de 1868 no acaba en 
èxit, si que aconsegueix establir

 en el corpus polític cubà els elements 
de la defensa de la sobirania 

nacional i la justícia social

Els dos principals artífexs dela revolució cubana
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a l’expansionisme imperialista dels 
EEUU. Un imperialisme ianqui que 
tindrà en Cuba una de les seues bases, 
una vegada que després de la revolu-
ció de 1895-1898 comandada pel pro-
pi Martí EEUU substitueix Espanya 
com a potència colonial, frustrant els 
anhels de les classes populars cuba-
nes.

La primera part del segle XX su-
posa per a Cuba el manteniment de la 
seua condició colonial, disfressada de 
república independent sobre la qual 
els EEUU tenen un control quasi ab-
solut. Ja siga en els períodes de demo-
cràcia burgesa i tutelada, ja siga en els 
períodes en els quals l’oligarquia i la 
màfia assumeix el poder per mitjà de 
diverses dictadures (Machado en els 
anys 30, Batista en la dècada dels 50). 
És aquesta època moment de resistèn-
cia i organització, ja siga mitjançant 
el Partit Comunista de Cuba com, 
sobretot, la lluita estudiantil. És en 
aquest context de resistència, lluita i 
agudització del caràcter autoritari, re-
pressor i oligarca del poder cubà, que 
sorgeix una nova generació que recull 
la tradició política i de lluita revolu-
cionària cubana.

Aquesta nova generació, agru-
pada al voltant del centenari del na-
talici de José Martí, inicia la tercera 
onada insurreccional cubana quan, al 
1953, assalta les casernes Moncada i 
Céspedes, a Santiago i Bayamo res-
pectivament. Malgrat el fracàs militar 
de l’operació, i la ferotge repressió de 
la policia i l’exèrcit batistians, l’assalt 
al Moncada permet la visualització i 
extensió del programa polític dels re-
volucionaris cubans, amb Fidel Castro 

com a figura més destacada.
Aquest programa polític, plantejat 

al judici per l’assalt al Moncada per 
Fidel i resumit en el cèlebre “la his-
tòria m’absoldrà”, beu de la crítica to-
tal i absoluta dels efectes del colonia-
lisme i el capitalisme sobre les classes 

populars cubanes, així com de la tradi-
ció revolucionària cubana. La història 
m’absoldrà se centra en l’educació, la 
salut, la igualtat social, l’exercici del 
poder i la propietat dels mitjans de 
producció. La base del que serà l’acció 
revolucionària a la Cuba posterior a 
1959. D’aquesta forma, la direcció de 
la Revolució Cubana es desmarca ab-
solutament de la tradició institucional 
burgesa, per a la qual les paraules, pro-
meses, programes i constitucions no 
són més que un mitjà per a aconseguir 
el poder, introduint un concepte mo-
ral fonamental: complir el que es diu, 
fer real i efectiu el que queda recollit a 
una Constitució o a un programa po-
lític. Aquí rau, en efecte, la superiori-
tat moral de la Revolució Cubana i del 
Socialisme. 

Els programes i campanyes mas-
sives d’alfabetització, les successives 
lleis de reforma agrària que lliuren la 

terra als camperols, les nacionalitza-
cions d’empreses, la col·lectivització 
dels mitjans de producció, la creació 
d’autodefenses i milícies populars, el 
sorgiment de les assemblees del Poder 
Popular, per posar alguns exemples, 
no són més que la plasmació d’un 

programa polític plantejat al conjunt 
de la població anys enrere, així com 
la concreció pràctica de tot un procés 
iniciat en 1868.

Resulta impossible resumir els 
grans avenços i victòries que per al 
conjunt de les classes populars cuba-
nes han suposat els darrers 50 anys, i és 
negligent suposar que aquestes naixen 
del no res. Després de Fidel Castro, 
figura central del procés revolucionari 
cubà, vindran centenars de respon-
sables que continuaran el seu treball, 
com abans de Fidel hi hagué Céspe-
des, Maceo, Martí, Mella, Echeverría 
o País. No podem oblidar que, darrere 
de Fidel, hi ha tot un poble que lluita 
i treballa per la sobirania nacional, la 
justícia social i l’internacionalisme.

Més informació a:
www.brigadescatalanes.org

La direcció de la Revolució Cubana es 
desmarca absolutament de la tradició 
burgesa introduint un concepte moral 
fonamental: complir el que es diu, fer 

real i efectiu el que queda recollit a una 
Constitució o a un programa polític

La lluita és l’únic camí...

Hug Lucchetti
Arbúcies

Coincidint amb el cinquantè 
aniversari de l’inici de la Revolu-
ció Cubana, el passat 13 de des-
embre, Endavant Arbúcies amb la 
col•laboració de l’Ateneu Popular 
l’Arboç van realitzar un acte per a 
commemorar aquest fet històric. 

L’Ateneu es va omplir per a es-
coltar a Aquil•les Rubio, activista 
i membre de la brigada catalana 
Venceremos, de solidaritat inter-
nacionalista amb el poble cubà. 
Aquest va fer un repàs de la his-
tòria recent de Cuba remuntant-se 
a les primeres revoltes anticolonials 
fins als nostres dies. Així doncs, les 
persones que van assistir a la xe-
rrada van poder conèixer també la 
realitat revolucionària i el moment 
històric que viu l’illa més gran de 
les Antilles, així com la tasca que 
realitza la brigada a l’illa. 

Actualment, arreu del país, 
s’estan realitzant desenes d’actes 
com aquest, que han de servir 
també per a l’obtenció de re-
cursos econòmics amb els quals 
col•laborar en la reconstrucció dels 
danys causats el passat estiu pels 
huracans Gustav i Ike.

CUBA VA A ARBÚCIES



L’ENTREVISTA

Casal Popular la Llamborda i Casal Popular i Independentista Quico Sabaté

Ens expliqueu una mica com van en-
gegar els vostres Casals?

Casal Popular La Llamborda: Tot 
l’independentisme, aquí a Caldes, tot i que 
hi havia hagut algun precendent, arrenca 
amb l’Assemblea de Joves. En el mo-
ment de la PUA (Plataforma per la Unitat 
d’Acció) un grup de tres persones inicien 
l’Assemblea de Joves i a partir d’aquí 
anem creixent fins arribar on som. Però hi 
ha un punt on els que som més grans ara fa 
un parell d’anys pleguem de l’Assemblea 
de Joves per l’edat i ens quedem una mica 
apartats. Al cap d’uns mesos vam co-
mençar a parlar i va forjant-se la idea del 
Casal. I així és com ha anat, la gent que hi 
ha ara militant al Casal són gent que enca-
ra milita a l’Assemblea de Joves i gent que 
hi havíem militat, és a dir, som gent que 
estem acostumats a treballar junts.

Casal Independentista i Popular 
Quico Sabaté: A finals del 1998 sorgeix 
l’Assemblea del Baix Montseny  i un any 
després s’engega el col•lectiu Dempeus,  
veritable projecte embrionari del que serà 
la futura assemblea del Casal. Dempeus 
es definia com a col•lectiu dins l’esquerra 
independentista i sense disposar d’espai 
propi pretenia difondre la idea a peu de 
carrer, utilitzant espais municipals per 
portar a terme les activitats. La manca 
d’espai propi on desenvolupar  les nostres 
activitats va ser  un impediment per poder 
créixer i arribar a la major població pos-
sible. En aquell moment sorgeix el plan-
tejament d’obrir el que serà el futur espai 
del Casal Popular i Independentista Quico 
Sabaté. Des dels inicis, al desembre del 
2000  i fins al dia d’avui, el Casal ha rea-
litzat actes de tot tipus. Des de xerrades i 
debats tocant qualsevol temàtica (indepen-
dentisme, moviments socials, defensa del 
territori, feminisme, internacionalisme, 
llengua i cultura, lluita de classes, etc), 
fins a campanyes temàtiques (globalitza-
ció, Fòrum Municipal 2002, llengua cata-
lana, etc.), sopars populars, concerts, actes 
de solidaritat antirepressiva, homenatges, 
etc. Durant aquests vuit anys hem aconse-
guit consolidar actes com la Calçotada del 
Casal, la Commemoració de l’assassinat 
d’en Quico Sabaté, la Ruta del darrer 
viatge d’en Quico Sabaté, l’Aniversari 

del Casal, l’11 de setembre, la celebració 
del  Correllengua, les Barrakes de Festa 
Major, la parada de Sant Jordi, etc. A més 
hem aconseguit incidir en l’àmbit cultural 
i ampliar el teixit associatiu celoní amb la 
creació de la Colla Bastonera Quico Sa-
baté, creada l’any 2005. La  iniciativa surt 
de l’Assemblea del Casal, però en tot mo-
ment ha treballat i s’ha gestionat  com a 
entitat autònoma.

Ens podeu explicar breument com 
veieu el Casal a nivell local?

Quico Sabaté: Com tot projecte viu, 
el projecte dels casals ha hagut d’anar can-
viant segons les necessitats del MCAN.   A  
l’inici del projecte del Casal Quico Sabaté, 
la presència de l’esquerra independentista 
a la vila era pràcticament nul•la, i es per 
això que el Casal va assolir  tot el ventall 
de tasques que pot tenir un projecte polític 
incipient (agitació, comunicació, creació 
de discurs, debat...).  A hores d’ara, grà-
cies al fruit de tota aquesta tasca (amb 
l’aparició de la CUP, Colla Bastonera, 
creació de xarxa social, etc) el Casal s’ha 
pogut alliberar d’alguna d’aquestes tas-
ques i concentrar-se amb les que avui han 
de ser els nostres objectius, més projectats 
al jovent del poble i amb una tasca clara-
ment agitativa.

La Llamborda: Aquí a Caldes som un 
poble i tot i que l’independentisme és una 
realitat sociològicament és encara reduït 
en comparació a altres pobles del Vallès 
Oriental, nosaltres amb el Casal contri-
buïm a què a Caldes hi hagi un MCAN 
(Moviment Català d’Alliberament Nacio-
nal) però de moment en petit; nosaltres en-
tenem que hi ha d’haver un Casal, que hi 
ha d’haver una Assemblea de Joves, hi ha 
d’haver una CUP en un futur, hi ha d’haver 
associacions culturals,... Si en el seu mo-
ment vam començar per l’Assemblea de 
Joves, tot i que ho podríem haver fet amb  
qualsevol altra sectorial ara toca fer un pas 
i anar a més i obrir el Casal com un espai 
des d’on visibilitzar l’independentisme. I 
si d’aquí dos o tres anys podem, doncs ani-
rem a per un altre àmbit. La idea és aques-
ta, crear un moviment a nivell local on la 
gent pugui associar-s’hi des de diferents 
vessants

Quin paper creieu que han de jugar 
els Casals dins de l’Esquerra Indepen-
dentista?

La Llamborda: Des del nostre punt 
de vista els Casals bàsicament són la 
porta al carrer per a la gent que no mili-
ta, ja sigui per a adreçar-s’hi i preguntar 
com per anar a prendre’s alguna cosa. És 
l’aparador de cara a la gent per al dia a 
dia de l’independentisme. A Caldes el que 
ens passava fins ara a nosaltres és que tot 
i ser força gent i estar molt formats políti-
cament ens costava transmetre les nostres 
accions i a nivell de poble no érem prou 
visibles. Tenint un lloc podem superar-ho 
perquè partint d’un espai concret és més 
fàcil articular-se. Vaja, que el Casal ens 
ha de permetre tenir un punt de contacte 
directe amb la gent, sense intermediaris i 
sense la premsa.

Quico Sabaté: A  l’inici del projec-
te del Casal Quico Sabaté vam formar 
part del que va ser, o va intentar ser, la 
Coordinadora de Casals dels Països Ca-
talans. Ens aquells moments l’esquerra 
independentista sortia d’un fracàs (Procés 
de Vinarós), i ressorgia el moviment de 
base amb la creació de nous Casals arreu 
del país. Potser  aquesta desestructuració 
va portar al fracàs a aquella coordinado-
ra, potser calia treballar autònomament 
a nivell municipal per a crear un movi-
ment real de base. És per això que des 
de l’Assemblea vam optar per no formar 
part de cap organització a nivell nacional 
i treballar per a la creació d’aquest teixit 
social de base.

Finalment, i tot i que a Caldes esti-
gueu en un punt molt inicial, quins pro-
jectes de futur us plantegeu?

La Llamborda: Tot i que tot just co-
mencem per nosaltres la idea és començar 
a treballar amb associacions de veïns, 
anar fent una sèrie d’activitats que fins ara 
s’havien fet però sense introduir-hi un tall 
tant polititzat com tenien fins ara. O si-
gui, el Casal ens ha de servir com a canal 
per l’independentisme polític però alhora 
s’haurà de preocupar pels temes culturals. 
És a dir, veient des d’on venim ens hau-
rem de separar en part de l’Assemblea de 

Joves i crear-ne un projecte diferenciat. El 
que tenim clar però, i tot i que els inicis 
siguin difícils, és que es tracta d’un espai 
que ja té vida i que ha de perdurar. Enca-
ra que no anem tant bé de calés com ens 
agradaria la nostra idea és que tot i que 
poguéssim canviar de lloc continuarem 
mantenint-nos i obrint-ne les portes.

Quico Sabaté: Avui en dia 
l’Assemblea del Casal es troba en un pro-
cés de relleu generacional. Aquesta neces-
sitat sorgeix fa uns 2 anys, coincidint amb 
l’augment de feina dins  la CUP de Sant 
Celoni. Molta gent de l’Assemblea entra 
a militar també a la CUP i l’Assemblea 
la segueixen formant  pràcticament la ma-
teixa gent del primer dia. Amb l’aparició 
de la CUP en l’àmbit municipal,  la fun-
ció del Casal cal redefinir-la. S’entra en 
una etapa de desmotivació i es planteja 
la necessitat de començar a treballar per 
trobar un relleu, amb gent jove, amb idees 
noves i energies renovades. Actualment 
l’Assemblea del Casal està formada ín-
tegrament  per aquest relleu jove. Des de 
la nova Assemblea del Casal s’emprèn 
amb força el camí combatiu iniciat fa vuit 
anys. Seguint els passos de la generació 
anterior es pretén continuar ampliant el 
teixit social creat tan a nivell municipal 
com nacional, mitjançant actes ja conso-
lidats, i  a la vegada aportant noves idees 
presents en l’actualitat. En el present ens 
trobem davant d’una mancança de mi-
tjans per fer sentir la veu del Casal a la 
vila, però tot i així, la nostra veu serà més 
forta que mai. Com més traves ens posin, 
més ganes tindrem de superar-les. Perquè 
tenim la necessitat de continuar treballant 
contra la desigualtat de classes, la repres-
sió,  el sexisme  i les injustícies imposa-
des per l’Estat. A mesura que maduràvem, 
sentíem la necessitat de ser partícips del  
projecte del Casal. Ja que ens sentíem in-
còmodes davant les desigualtats que ens 
envoltaven i estàvem cansats de sentir-nos 
poc útils en la societat. Les idees conti-
nuen presents, però n’apareixen de noves; 
i les nostres energies es reforcen cada dia 
més. Esperem continuar tirant endavant 
aquest projecte com si  fossin els primers 
dies i des d’aquí aprofitar per agrair la 
confiança dipositada en nosaltres. 


