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L’esquerra independentista ha donat 
mitjançant múltiples accions el tret 
de sortida a una campanya en defensa 

del territori. Així,  la quarta setmana 
de gener s’esdevingué per a l’esquerra 
independentista (EI) en una setmana 
de lluita des de la qual es començà a 
donar ressó a la iniciativa. Aquesta 

campanya és la primera que s’engega 
des de la coordinadora de l’EI al Vallès 
Oriental i el Baix Montseny i segons 
la mateixa pretén iniciar una oposició 
sistemàtica i conseqüent a les agressions 

medioambientals que s’estan cometent. 
Ens trobem, per tant, davant un nou 
escenari de mobilització que segons els 
responsables té un plantejament de llarga 
durada.
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La defensa del territori entra en escena

23F,
un Cop d’Estat fracassat?

La biomassa a debat
Als efectes nocius sobre la salut del projecte de planta de bio-
massa de la Garriga ara s’hi suma una oposició vers l’especulació 
que s’hi amaga. Per a fer front a aquest conflicte, l’Assemblea 
de Joves de la Garriga convocà una xerrada explicativa.

pàgina 6

Palestina lliure
Arran dels bombardejos i la invasió terrestre perpetrada per 
Israel a la franja de Gaza, al Vallès Oriental s’han convocat 
multitud de mobilitzacions de denùncia. En aquest número 
hem inclòs un article de denùncia contra l’Estat d’Israel.
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Per entendre el present cal conèixer el passat. Partint d’aquesta premissa, des de l’Accent del Vallès Oriental i el Baix Montseny hem volgut 
iniciar el debat entorn la aquells esdeveniments que han marcat decisivament el desenvolupament del nostre poble. 
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Sergi Masó
CARDEDEU

La repressió no s’ha fet esperar per 
aquells qui han plantat cara a la crisi i així 
va quedar demostrat el passat dissabte 31 
de gener al Casino Popular de Cardedeu. 
En un acte organitzat per l’Assemblea 
de Joves de Cardedeu (CAJEI) i 
Endavant en Karim ens va explicar en 
primera persona el seu cas. Desprès de 
la manifestació anticapitalista convocada 
a Barcelona el passat 29 de novembre 
fou detingut. Durant el judici en Karim 

es declarà innocent i les mateixes 
proves fotogràfiques presentades ho 
demostraven: en Karim no hi apareixia. 
No obstant, el jutge decidí condemnar-
lo a 50 dies de presó/multa de 400 
euros per faltes de desordres públics, 
atemptat a l’autoritat i lesions i a unes 
indemnitzacions que sumen 700 euros. 
Davant les irregularitats del cas, en 
Karim ha presentat un recurs.

Cal resaltar que l’explicació del cas 
del Karim s’acompanyà amb una ponèn-
cia dels antecedents, cronologia i conse-
qüències de l’actual crisi capitalista.

Karim absolució!

Moment de la xerrada que tingué lloc al Casino Popular de Cardedeu



Mossos d’Esquadra, botiflers!
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La vinyeta 

editorial
Editorial

Pau Carnicero 

Ara fa vuit mesos, quan vam començar a 
parlar de tirar endavant aquest projecte no n’hi 
havia cap dels que n’estigués massa convençut 
sobre la seva viabilitat. Però vam ser tossuts 
i vam prendre una decisió de la que no ens 
n’arrepentim. Perquè sense ser massa conscients  
del potencial que teniem entre les mans vam crear 
una eina que s’ha demostrat efectiva a diferents 
nivells, des de la lluita ideològica a la implicació 
de persones que, com tots els que en formem 
part, hem vist en aquest projecte una manera 
més de militància. Han estat vuit mesos en què 
tot i la infinitat de dificultats que ens ha suposat 
la nostra mínima experiència, un cop pressa la 
decisió, en cap moment hem pensat de tirar-la 
enrera. Tot el contrari, lluny de conformar-nos, 
només hem buscat com anar a més.

I aquest que tens entre les mans ja és el sisé 
número. I són 6 números en què hem estat 
capaços de duplicar el número de pàgines, en què 
hem trobat la forma d’adquirir els coneixements 
que permetin millorar el contingut de la 
publicació, en què hem aconseguit implicar-
hi persones que fins fa ben poc ens miraven 
de refilada, en què inventem noves formes 
que permetin finançar aquesta publicació, en 
definitiva, han estat 6 números en què no hem 
parat de discutir com anar a més. I és que mirant 
l’avenç que hem fet, poc ens importen les nits 
que, per incloure els darrers actes del mes, no 
hem pogut ni dormir per acabar de redactar 
i ajustar les notícies, o la de quilometres fets 
amunt i avall per tan sols tirar una fotografia, 
o les factures de telèfon disparades fins a un 
límits que fins fa ben poc creiem impossibles, 
o la de carrers i carrers caminats per a fer una 
distribució que arribi a tothom; sintetitzant, no 
ens importa perquè sempre hem tingut clar que 
per fer avançar aquesta publicació calia un esforç 
superior, perquè amb un mitjà d’informació 
com el nostre hem d’oposar l’enginy al capital, 
perquè nosaltres vam decidr que voliem avançar 
mantenint la dignitat.

I avisem que aquí no s’apaguen motors 
perquè encara queda dir molt el que altres no 
s’atreveixen, alçar fins a fer-nos ensordir la veu 
d’aquells a qui mai s’escolta, silenciar tota i cada 
un de les mentides dels que no callen, sumar a 
aquest projecte als que encara no ens llegeixen, 
despertar les ganes d’organitzar-se i lluitar dels 
qui no s’atreveixen, arribar fins a cada casa del 
Vallès Oriental i el Baix Montseny,  debatre i 
entendre tots els conflictes que ens ofeguen,  
saber escoltar i aprendre de totes les crítiques 
que se’ns faci i, sobretot, continuar contribuint 
a bastir un mitjà d’informació per i des de les 
classes populars. 

Els mossos nasqueren aproximadament ara fa tres 
segles durant la guerra de successió, a la comarca de l’Alt 
Camp. El seu fundador, Pere Anton Veciana, es va carac-
teritzar per la defensa dels interessos dels partidaris de 
Felip V; aportant el seu gra de sorra als Borbons perquè 
ocupessin el nostre poble, fins al dia d’avui. 

El discurs de la classe política catalana és l’origen 
de l’actual estat d’intoxicació mediàtica: es difon arreu 
l’argument que és una policia moderna i de proximitat 
per tal de silenciar les irregularitats que aquest cos està 
duent a terme: els Mossos d’Esquadra continuen lide-
rant un any més el nombre de denúncies presentades a 

tot l’Estat espanyol per tortura. 
Els maltractaments a joves independentistes de Torà 

argumentats per fitxes mèdiques demostraven que la 
tortura és una pràctica utilitzada per aquest cos policial; 
o sense anar més lluny, els maltractaments enregistrats a 
la comissaria de les Corts, la ràpida intervenció d’aquest 
cos a castigar a tota persona que cremés retrats del mo-
narca espanyol o les contínues càrregues policials contra 
manifestacions d’immigrants, okupes o independentis-
tes són evidències de què aquest cos intervé en el nostre 
país defensant uns interessos que no són els de les classes 
populars catalanes. Avui com ahir,  són botiflers.
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Alba Dalmau

20:00h 
Era la primera vegada des que havien 

tingut els bessons que anaven a sopar de 
nit i sols. Ahir havien celebrat el ja desè 
aniversari d’ en Roc i la Guiomar. Asse-
guts al restaurant, els separava una espel-
ma i dues copes de vi, atrezzo rutinari per 
a qualsevol parella d’enamorats, però en 
el seu cas aquells objectes ara significaven 
tot un mur. Els dos van pensar que durant 
els últims anys havien oblidat estimar-
se. No és que se’ls hagués escapat l’amor, 
simplement que les circumstàncies (amb 
forma de quatre ulls, dues boques, quatre 
braços i quaranta dits) els havia obligat a 
transformar-lo. De sobte, en aquella quie-
tud, els era fàcil descobrir que els anys els 
havien doblegat una mica més la cara, ca-
bells blancs al cap de l’altre els recordaven 
que s’havien fet grans i no havien tingut 
temps ni tant sols per enriure-se’n. 

Abans, havien anat al cinema, els era 
igual la pel•lícula, de fet, cap dels dos te-
nia dubte que el millor havia sigut poder 
asseure’s en una butaca sense una maneta 
estirant-los-hi la màniga per demanar-
los que baixessin el pot de galetes de 
l’armari, o súpliques perquè exercissin el 
paper de tribunals per jutjar quin dels dos 
era l’autèntic culpable de l’última entre-
maliadura. Tot i així, fent un esforç de 
memòria, segurament recordarien que la 
pel•lícula que havien vist era de guerra, i a 
més, molt crua. Probablement havia mort 
molta gent en l’argument. El so de la sala 
era eixordador, però res a veure amb les 
batalles de crits i coixins que havien de 
silenciar cada nit abans d’anar a dormir; 
la d’aquella sala era una cridòria dife-
rent, gairebé agradable. Sabien que allò 
que veien, per molt real que el director, el 
productor i el guionista, s’havien proposat 

que fós, no tenia res a veure amb la seva 
realitat, així que fins i tot els resultava di-
vertit. Ella, en un moment de la pel•lícula 
se li van tancar els ulls, quan els va obrir 
es va adonar que els bons ja no eren tan 
bons i els dolents ara eren bons, tampoc li 
va importar. 

Durant el sopar, ni tan sols van co-
mentar la pel•lícula. Quin sentit tenia? 
Quan ell es va acabar el cafè i ella es va 
posar l’última cullerada de coulant a la 
boca, van demanar el compte i van tornar 
a casa. El millor de la nit va ser el petó 
furtiu al pàrquing, un viatge amb una 
màquina del temps.

En arribar a casa, es van trobar en Roc 
estès al terra de l’entrada, tenia el pijama 
tacat de sang, no semblava moure’s ni 
aquella distància diminuta que requereix 
la respiració més lleu. Al menjador, la 
Guiomar, jeia al sofà, igualment tenyida 
de vermell. 

20:00h 
No recordaven cap nit, a part de quan 

havien anat de colònies amb l’escola, que 
el pare o la mare no hi haguessin sigut per 
donar-los el sopar. Era una nit més que 
excepcional.  Cap a les set, havia vingut 
l’àvia i havia dit als pares que marxes-
sin tranquils, que ella es feia càrrec dels 
bessons. Els havia cuinat allò que més 
els agradava, el plat més exquisit i imagi-
nable per un paladar infantil “macarrons 
amb salsa de tomàquet”, davant d’això ja 
es podien apartar llagostes, gambes i lla-
màntols. L’àvia s’havia presentat a casa 
amb tres pots de tomàquet sofregit que 
ella mateixa havia cultivat en el seu hort 
ecològic. Després de sopar, els va acotxar 
i els va cantar tota orgullosa una nana 
desfasada que va motivar que, mentre 
ella entonava notes que recuperava d’una 
memòria que creia rovellada, els nens 
ideessin un pla per quan ella els cregués 

adormits.
Amb l’àvia somiant-se jove a 

l’habitació del costat, ells dos van baixar al 
menjador. Per la televisió, donaven la no-
tícia en directe d’una guerra que acabava 
d’esclatar aquella mateixa nit. La panta-
lla mostrava nens ensangonats en braços 
de pares que sospesaven en quilos la seva 
pena, llàgrimes transparents que corrien 
com rius enrabiats sobre els cossos morts i 
crits que semblaven estripar tràquees. Tot 
allò va donar una gran idea als bessons. 

En Roc va anar a la nevera i va aga-
far un pot de tomàquet per cadascun. Les 
regles eren veure qui era capaç d’atacar 
abans a l’altre. El sofà, blanc com un raig 
de sol als ulls, era la millor trinxera que 
qualsevol soldat hagués somiat mai. Amb 
culleres per fer palanca es van començar a 
etzibar impactes de tomàquet triturat per 
tot el cos. Els primers dispars van ser du-
res derrotes, però a mesura que passaven 
els minuts les regles havien canviat, i ara 
el vencedor era aquell qui buidés abans 
el pot. En un acte de prudència, en Roc 
es va quedar arrecerat darrera la porta 
del rebedor, per tal d’evitar que la Guio-
mar pogués acabar l’última munició. Una 
bufanda caiguda del penjador a terra, va 
presentar-se-li com el coixí que les teran-
yines dels seus ulls necessitaven, així que 
va posar-hi el cap i, sense ni tant sols vo-
ler-ho, es va adormir. La Guiomar, davant 
d’aquell armistici imposat, es va arraulir al 
sofà, aparentment en estat d’alerta, i tam-
bé, sense voler-ho, es va adormir. 

00:00 h  
L’ impacte d’aquella esgarrifosa posa-

da en escena, va ser mitigat tan aviat com 
la mare els va fer un petó al front. Alleu-
jada que tan sols fos tomàquet, va pensar 
quant els costaria la broma de jugar a fer 
la guerra,  quan demà hagués de portar les 
fundes del sofà a rentar.

Jocs que surten cars

Ramon Garcia
CARDEDEU

El Casino Popular de Cardedeu es va 
omplir de joves la vigília del dia de reis en 
un dels actes festius més multitudinaris 
de l’any. Enguany, i com ja és habitual, la 
festa es va dotar de contingut polític amb 
la denúncia de la monarquia aprofitant 
la simbologia d’aquesta data i esdevenint 
així una acte més de rebuig a aquesta ins-

titució. El motiu de que es volgués tractar 
aquest tema una vegada més, va en con-
sonància amb la multitud d’actes que des 
de l’Esquerra Independentista s’han anat 
fent per mostrar el rebuig a una monar-
quia considerada hereva directa del règim 
feixista de Franco.

L’acte va començar entorn de les onze 
de la nit un cop finalitzada la rua que es fa 
pel centre de Cardedeu i aconseguí aple-
gar prop d’unes 400 persones. Tot i que 

aquesta festa té ja una trajectòria de cinc 
anys, aquesta vegada és la primera que es 
celebrava al Casino Popular de Cardedeu, 
espai okupat per l’Assemblea de Joves des 
del juliol . 

Els organitzadors de la vetllada van 
ser el Casal Independentista La Traca, 
aDONA’t, Endavant i l’Assemblea de 
Joves de Cardedeu (CAJEI). La valoració 
de l’acte fou molt positiva ja que la massi-
va resposta de la gent ho consideren com 
una mostra més de què els espais autoges-
tionats des de la base permeten esquivar 
les tuteles i restriccions d’una adminis-
tració obsessionada pel control i incapaç 
d’oferir una alternativa a les necessitats 
reals de les classes populars, ja sigui en 
l’àmbit lúdic, cultural o polític. En aquest 
mateix sentit, cal esmentar que els quatre 
col•lectius són els organitzadors del Pol-
vorí, l’espai popular de la Festa Major del 
poble, i que actes com el de la passada nit 
de reis els serveixen per a finançar el pro-
jecte de la Festa Major Autogestionada 
que s’està gestant de cara al proper estiu. 

El Casino Popular de Cardedeu “passa dels reis”

Vista del Casino Popular de Cardedeu
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març
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Dissabte 14 
 
Mitjans de Comunicació Popular

19:00 Xerrada
21:00 Sopar de tapes

Casal Popular l’Esquerda de Granollers
         C/Enric Prat de la Riba, 31

Esquerra Independentista del 

Vallès Oriental i el Baix Montseny 

Diumenge 15
 

Calçotada Popular a Cardedeu
 14:00 Dinar
 16:00 Sorpreses
 Plaça Sant Cornelí 

Assemblea de Joves de Cardedeu i Endavant  

Dissabte 21
  

La situació de Palestina
18:00 Xerrada

Museu la Gabella (Arbúcies)
Ateneu Popular l’Arboç

Carnestoltes Popular a Cardedeu
23:00 Rua a la Pl de l’Esglèsia
24:00 Festa al Casino Popular

3:00 Concurs de disfresses
Assemblea de Joves de Cardedeu

Dissabte 7
 

Calçotada Popular a Arbúcies
 14:00 Dinar
  Plaça de la Vila 

Ateneu Popular l’Arboç



Ramon Mateu
LA GARRIGA

A La Garriga ja fa temps que el 
debat sobre la imminent construcció 
d’una planta de cogeneració amb bio-
massa als terrenys de Can Terrés està a 
l’aire. Aquests terrenys, que fins ara per-
tanyien a l’empresa Reciclatges Tamayo 
S.L., han estat adquirits per l’empresa 
Rebrot i Paisatge, S.L. per instal•lar-
hi una planta de generació combinada 
d’energia elèctrica i calor a partir de la 
incineració controlada de biomassa. La 
biomassa incinerada només podrà ser 
fusta provinent de la poda i de l’activitat 
forestal, com queda clar a l’informe de 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unifi-
cada (OGAU). Però a banda del debat 
entorn els materials que s’hi incine-
rarien,  existeix també una important 
controvèrsia entorn les possibilitats de 
negoci especulatiu que poden derivar-se 
del nou projecte. La modificació pre-
vista de l’actual PGOU (Pla General 
d’Ordenació Urbanística) implicaria un 
augment en l’edificabilitat dels terrenys 
passant del 3% al 40%.

Des d’un bon començament la plan-
ta de biomassa ha comptat amb molts 
detractors, entre els que es troba la Pla-
taforma Antiincineradora del Congost. 
Aquests han deixat constància del poc 
interès per part de l’administració local 
de conèixer la opinió de la ciutadania, i 
de totes les possibles mancances i pro-
blemàtiques que pot comportar la plan-
ta de biomassa. Les queixes que des del 
primer dia més sonen són: la proximitat 
de la planta a la localitat, i més concreta-
ment als centres educatius de la mateixa, 
l’augment de trànsit de vehicles pesants 
per les vies interiors de les rodalies i del 
mateix nucli urbà de La Garriga i sobre-
tot la manca de transparència, tant per 

part de l’ajuntament com de la empresa 
gestora, de les conseqüències ambientals 
i sobre la salut humana de l’entorn garri-
guenc davant l’augment d’emissions de 
fum. L’aparició de dos informes, el pri-
mer realitzat pel Dr. Ferris, llicenciat en 
medicina i cirurgia i especialista en pe-
diatria, que alerta, a partir d’una extensa 
bibliografia, dels efectes nocius que pot 
comportar la proximitat d’una planta de 
biomassa i un altre de dispersió atmos-
fèrica realitzat per la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya), contradictori 
amb el primer, encara incrementen més 
les veus crítiques. 

Per altra banda, des de diversos sec-
tors s’està intentant demostrar la poca 
viabilitat d’una infraestructura d’aquest 
tipus en una comarca com és la del 
Vallès Oriental, que si bé té un elevat 
potencial pel que fa a la generació de 
biomassa, forestal i de poda, l’absència 
de politiques forestals i l’alta fragmen-
tació dels propietaris forestals a la zona 
Montseny-Montnegre (a Catalunya el 
80% dels boscos són de titularitat pri-
vada), no assegura que aquest poten-
cial sigui aprofitat. És a dir, hi ha certs 
indicadors que constaten que la planta 
de biomassa de la Garriga no té a dia 
d’avui la matèria prima que requereix 
per a tenir un rendiment òptim. És per 
això que comencen a alçar-se veus que 
denuncien que la planta és tan sols un 
joc d’interessos capitalistes que pot im-
plicar que el gran gruix de la població 
vegi empitjorada la seva qualitat de vida. 
A més, també hi afegeixen que la demo-
cràcia formal que hi ha a dia d’avui els 
exclou com a ciutadans de les decisions 
que realment els afecten, doncs en cap 
moment es veu com una aposta per la 
defensa del medi ambient ni un projecte 
pensat des de la base i amb uns beneficis 
clars per a tothom.

La biomassa a debat
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La crítica creix

Davant el negoci especulatiu que està 
suposant la planta de biomassa de la 
Garriga, des de la CUP de la loca-
litat i diversos sectors populars s’està 
denunciant que la modificació del 
PGOU, no respon només a les neces-
sitats de la pròpia planta sinó a inte-
ressos per convertir en edificable sòl 
que fins ara no ho era. Això revalorit-
zarà sobre manera els terrenys a par-
tir de la venda lloguer i/o construcció 
d’aquests. Precisament per denunciar 
aquesta especulació als terrenys de 
Can Terrés, l’Assemblea de Joves de 
La  Garriga-CAJEI va organitzar 
una xerrada al bar L’Illot el passat 
divendres 6 de Febrer. Els ponents 
d’aquesta xerrada van ser membres 
de la CUP de la mateixa localitat. La 
jornada va permetre fer arribar in-
formació sobre l’especulació a Can 
Terrés a una població poc informada 
per part del consistori municipal. A la 
xerrada s’hi congregaren unes 20 per-
sones, a les que a més se’ls va intentar 
resoldre els dubtes que encara aixeca 
el projecte.

Proves en una planta de biomassa

defensa del territori

Una treballadora de 
Magrotex pateix un 
accident laboral greu

Hug Lucchetti
LLINARS DEL VALLÈS

Un nou accident de treball inau-
gura les estadístiques del 2009 pel 
que fa a la sinistralitat laboral a la 
comarca, que segons dades del De-
partament de Treball van ser més de 
90 aquest any passat, entre greus i 
mortals. L’accident en qüestió és el de 
Maria del Carme B.R, veïna de Car-
dedeu, quan manipulava una màqui-
na a l’empresa Mallas Agrotextiles, 
Magrotex, filial de Intermas Nets de 
Llinars del Vallès.

Fonts properes a la plantilla de 
treballadors de l’empresa, consulta-
des per aquest periòdic, consideren 
que l’accident era evitable i per tant 
l’empresa n’és responsable i ha de 
posar els mitjans per a que no torni a 
succeir un fet similar. Segons aquestes 
fonts, la màquina causant de l’accident 
ja tenia antecedents, i tan sols feia 6 
mesos ja va donar un altre ensurt. A 
més, aquesta màquina no disposa del 
botó d’aturada d’emergència i amb 
més de 15 anys d’antiguitat mai s’hi 
ha fet cap remodelació per tal de fer-
la més segura. Altres causes que van 
facilitar que es produís el sinistre van 
ser un espai poc il•luminat i que la 
treballadora es trobava sola, aquest 
últim fet va provocar que l’operaria 
fos auxiliada amb retard. Tot i això, 
van ser els propis companys que la van 
rescatar, fent-li els primers auxilis que 
li van salvar la vida.  

La víctima va ser traslladada a 
l’Hospital de la Vall d’Hebrón, de 
Barcelona, amb pronòstic greu. Ac-
tualment hi segueix ingressada amb 
una amputació del braç i un trauma-
tisme cranioencefàlic.

SOCIOLABORAL



Pau Cantarell
SANT CELONI

El passat diumenge 25 de gener el 
poble de Sant Celoni tenia una cita 
amb les urnes, es votava, per mitjà de 

referèndum, l’acceptació del pla ARE. 
El resultat va ser un no sense pal•.liatius 
en contra del pla ARE que afectava 
una zona d’alt interès ecològic i de 
lleure de tots els celonins, coneguda 
popularment com a “Maribaus”. 

Des del primer moment la CUP de 
Sant Celoni s’hi va mostrar en contra. 
Aquesta postura naixia d’un debat amb 
ecologistes, les entitats i associacions 
del poble i d’una ferma convicció en fer 
una política marcadament ecologista 
i que  vetlli pel benestar de tots els 
seus ciutadans per sobre d’interessos 
econòmics. La CUP va entendre 
que aquest pla no només danyava 
una de les poques zones verdes que 
queden prop del poble per gaudir de 
la natura si no que el fet de construir 
més de 500 nous habitatges feia que 
el creixement del poble fos totalment 
desmesurat i només es podia entendre 
aquesta ARE a partir de les bases del 
més pur benefici econòmic sense tenir 

en compte que Sant Celoni té més de 
1000 habitatges buits. 

Després de mesos de mobilitzacions, 
xerrades, debats, caminades per 
l’entorn amenaçat per  l’aplicació de 
l’ARE, amb gran èxit de participació 
ciutadana, el propassat 25 va el dia del 
referendum. Més de 4100 persones 
van anar a votar i d’aquestes més de 
2800 van votar-hi en contra, és a dir, 
un 69% dels vots van ser per les tesis 
que defensava la CUP. Cal recordar 
però que l’ARE es pot imposar ja que 
el referèndum no era vinculant i que 
el Conseller d’Obres Públiques, el 
senyor Nadal, ha dit, després de saber 
els resultats, que la última paraula la té 
la Generalitat. 

“A les nostres comarques 
estem patint la MAT, el TAV, 
el Quart Cinturó, camps de 
golf i AREs com a part d’un 

procés de transformació 
en una conurbació dirigida 
de dalt a baix que acabarà 

destruint el territori  “

“La intenció de la 
coordinadora de l’Esquerra 

Independentista és realitzar 
un treball transversal amb 

tots els agents possibles; és 
a dir, combinar la lluita en 

tots els fronts: al carrer, a les 
institucions,...”

La campanya de l’Esquerra Independentista al Vallès Oriental i el Baix Montseny contra les agressions al territori i per un canvi de 
model econòmic que estigui en consonància amb el medi ha engegat motors. Una setmana d’accions per les dues comarques ha 
estat la fòrmula que les Assemblees de Joves de la CAJEI, Maulets i Endavant (OSAN) decidiren per començar a treballar.

Sergi Masó
CARDEDEU

Pintades reivindicatives, cartells de 
denùncia, murals que deixen evidències 
al descobert, sabotatges contra els 
especuladors, caminades en defensa 
del territori,... La setmana del 19 al 26 
de febrer l’Esquerra Independentista 
començà la seva ofensiva vers les agressions 
al territori a les nostres comarques. 
Segons ens han informat, aquesta 
campanya sorgeix de la necessitat de fer 
front de manera organitzada als diferents 

projectes que s’estan desenvolupant: 
Tren d’Alta Velocitat (TAV), línia de 
Molt Alta Tensió (MAT), camps de 
golf, Quart Cinturó i Arees Residencials 
Estratègiques (AREs). La intenció de la 
campanya és lluitar per aturar el procés 
de transformació en una gran conurbació 
de l’àrea metropolitant que, a dia d’avui, 
es concentra en bona part a les nostres 
comarques. 

El plantejament que han fet de la 
campanya no es tancat sinó que segons 
els responsables s’anirà adaptant i revisant 
els objectius segons vagi avançant la 

lluita en el temps. I és que desprès del 
tret de sortida que suposà la jornada de 
lluita, la Coordinadora de l’Esquerra 
Independentista també està traslladant la 
campanya a les institucions. Així, el passat 
dijous 5 de febrer fou traslladada al Ple de 
Sant Pere de Vilamajor una moció  en què 
es pretenia que el municipi fos consideat 
com espai on es preserva el territori. Tot 
i que la moció fos rebutjada, la valoració 
que en va fer l’Esquerra Indepdendentista 
no fóu pas negativa, ja que en paraules 
seves “amb el resultat d’aquestes votacions 
la ciutadania podrà començar a veure les 

contradiccions d’aquells que pretenen 
salvar el territori sense adoptar cap 
mesura que ho possibiliti”. L’Esquerra 
Independentista té la intenció de 
presentar més mocions als Ajuntaments 
de la comarca i està treballant per fer-ho 
a través de les CUP,  Els Verds i grups 
d’electors independents. 

Per altra banda, la coodinadora també 
té la intenció d’eixamplar-se a partir de 
l’establiment de punts de treball en comú 
amb aquelles plataformes que s’oposin 
localment o específicament a un conflicte 
ambiental
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Clatellada a l’ARE de Sant Celoni

“Aquí i ara, defensem el territori” 

defensa del territori

La masia de Can Riera, espai on Sant Celoni ha rebutjat l’ARE 

El Tren d’Alta Velocitat (TAV), una infraestructura elitista que travessa tota la comarca de nord a sud
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internacionalisme

David Camps

Palestina pateix el genocidi més gran de 
la nostra història contemporània per part 
de l’estat jueu d’Israel. Palestina és la vícti-
ma més directa del sionisme internacional. 
El sionisme no és una ideologia moderna, 
el sionisme no és pas fruit de l’holocaust 
nazi a Alemanya, sinó que és un projecte 
polític, social i religiós molt antic.

El sionisme sorgeix a finals del s. XIX 
en el congrés jueu celebrat a Basilea el 
1893 on es va anunciar per primera vegada 
la gran del sionisme:”Un poble sense terra 
(el jueu) per una terra sense poble (Pales-
tina)”. Aquest congrés va crear les bases de 
la ideologia sionista, és a dir: el poble jueu 
és el poble escollit per déu i aquest te el 
dret diví a posseir la terra promesa, Sion.

Però no només podem culpar els con-
gressos jueus de la creació de l’estat d’Israel. 
Per exemple, la carta escrita pel ministre 
d’exteriors britànic el 2 de novembre de 
1917 al baró Rothschild, gran líder sionis-
ta, on es compromet a la creació d’una llar 
nacional jueva a Palestina.

Després de la primera guerra mundial 
i el desmembrament de l’imperi otomà, la 
societat de nacions, futura ONU, en la seva 
política de mandats colonials va atorgar al 
1922 a Gran Bretanya el protectorat del 
territori de Palestina. El poble Palestí du-
rant aquest període va patir moltíssima re-
pressió. Un exemple són les revoltes pales-
tines de l’any 1936 i 1939 contra l’entrada 
il•legal de sionistes en el seu territori, on 
varen ser penjats més de 55.000 palestins. 
Mentrestant grups terroristes sionistes 
atacaven interessos Britànics i pobles pa-
lestins. Davant d’aquesta situació on el 
Regne Unit estava entre l’espasa i la pa-
ret i deixà la situació en mans de l’ONU. 
L’ONU en el seu decret 181 de l’assemblea 
general del dia 29 de novembre de 1947, 
decideix el repartiment del territori en 
dues parts. Un 52% pels sionistes i un 46% 
pels palestins i el 2% queda sota el control 
internacional que correspon a la ciutat de 
Jerusalem.

En aquesta època els grups terroristes 
sionistes varen provocar l’èxode de més de 

300.000 palestins del territori que contro-
laven i el 14 de maig de 1948 David Ben 
Gurion va crear de manera unilateral l’estat 
d’Israel convertint-se així en el primer pre-
sident de la historia d’Israel. Aquest fet es 
anomenat pels palestins com el Nakba, “el 
desastre”. Així s’inicia de manera impara-
ble l’expansió imperialista i la neteja ètnica 
al poble palestí.

L’estat d’Israel que avui coneixem és 
fruit d’aquest procés il•legal, terrorista 
i genocida que ja controla més del 90% 
del territori històric de Palestina, l’estat 
d’Israel es considerat en molts ulls com un 
estat il•legal i terrorista per diverses raons:

- És l’únic estat del món que no té 
definides les seves fronteres i es nega a 
donar-les a la ONU, ja que el seu projecte 
polític encara no s’ha acabat.

- No té constitució, es regeix per lleis 
no escrites, ja que viu en un estat d’excepció 
i de guerra constant. D’aquesta manera la 
tortura i la pena de mort són legals donat 
l’estat d’excepció en el que viu. Actualment 
hi ha més de 11.000 presos palestins dels 

quals 750 són menors d’edat, d’un total de 
4.000.000 de ciutadans palestins a territo-
ris ocupats.

- La repressió no només es pati-
da per població àrab i palestina, molts 
intel•lectuals jueus de nacionalitat israelia-
na han patit la repressió per expressar el 
seu desacord amb les politiques portades a 
terme per Israel. El cas de Llan Pappe que 
al 2007 va haver de deixar la seva càtedra 
a la universitat de Haifa i marxar d’Israel 
cap al Regne Unit per amenaces de mort 
per part de grups armats sionistes i per por 
a ser empresonat  per part de l’estat. Un 
altre cas va ser el físic Mordechai Vanu-
nu que a conseqüència de difondre al món 
que Israel treballava en la construcció de 
bombes nuclears, va ser tancat més de 20 
anys a la presó.

- L’edat legal per a ser jutjat com un 
adult a Israel és de 13 anys, però aquesta 
mesura és només aplicada a la població 
àrab i palestina.

- La legislació laboral contempla 4 ti-
pus de contracte laboral segons l’origen i la 
religió de la gent que treballi a Israel, per 
exemple: la majoria de població palestina 
que es veu obligada a treballar a Israel (en 
el cas de Gaza trobem un 80% d’atur) no 
té cap tipus de contracte laboral , ni cap 
tipus de llei que el pugui emparar legal-
ment.

- El servei militar a Israel és obligatori 
per a tota la població jueva i dura dels 18 
als 21 anys, i dels 21 anys als 50 anys s’està 
com a reservista i s’està obligat a fer un cop 
l’any un mes de maniobres militars a terri-
toris de la franja de Gaza i Cisjordania. El 
problema de la població àrab israeliana es 
que es nega a fer el servei voluntari, ja que 
aquesta “llei” només s’aplica a ciutadans 
jueus, la població àrab no està obligada a 
fer el servei militar, això es degut a que es 
neguen a fer el servei militar per una qües-
tió de solidaritat amb els seus germans pa-
lestins o per una qüestió pacifista. El que 
això comporta és que hi ha moltes feines 
on és obligatori haver fet el servei militar 
per a poder accedir, provocant així que 
molts àrabs i palestins no puguin accedir 
a feines remunerades.

“Estic disposat a complir amb 
la feina bruta per al poble d’Israel, 
a matar els àrabs que faci falta, 
a expulsar-los, perseguir-los, cre-
mar-los a fer-los odiosos, etc. Avui 
ja podríem tenir tot això fet, po-
dríem ser un poble normal...i amb 
un passat lleument criminal i com 
tots. Com els anglesos, francesos, 
alemanys o americans, que han 
oblidat el que li van fer als indis, 
o com els australians, que han 
aniquilat a casi tota la població 
aborigen. Qui no ho ha fet? Que 
té de dolent ser un poble civilitzat 
i respectat amb un passat lleu-
gerament criminal? Això passa a 
les millors famílies.” Amos Oz, es-
criptor israelià i ex militar

Estat d’Israel, Estat il·legal

El mur de la vergonya, construcció amb la que es separà la franja de Gaza d’Israel

Martí Maspons

Les Jornades Internacionalistes de 
Palestina organitzades per l’Assemblea 
de Joves de Caldes de Montbui es van 
celebrar  els dies 17 i 31 del passat mes 
de gener. Els actes es realitzaren al Ca-
sal Popular la Llamborda i també a la 
Sala Polivalent del Centre Cívic; foren 
al voltant d’un centenar de persones 
les que es mobilitzaren durant aquests 
dos caps de setmana per assistir-hi. 

El primer dissabte es realitzaren 
dos actes. S’inauguraren les Jorna-
des Internacionalistes amb un taller 
de fones, amb la col•laboració de Pau 
Gómez, que anà seguit del passi del 
film “Paradise Now”, que tracta dels 
atemptats suïcida al territori d’Israel. 
Tots dos actes es van dur a terme al 
Casal Popular La Llamborda que obrí 
novament les portes a tots aquells cal-
derins que volgueren mostrar solidari-
tat amb el poble palestí.

La jornada del dissabte 31 s’inicià 
amb un dinar popular amb menjar tí-
pic palestí. Humus, amanida i arròs 
amb guarniment i espècies fou el 
menú que tastaren tots els que hi as-
sistiren. Havent dinat, el jove cantau-
tor de Tarragona Josep Romeu va ofe-
rir un recital de cançons  durant una 
hora ininterrompuda. El jove tarragoní 
oferí un repertori amb cançons pròpies  
i algunes versions d’altres cantautors 
importants de la cançó catalana com 
Ovidi Montllor i Feliu Ventura.

Cap a mitja tarda es va escenifi-
car una performance realitzada per 
un grup de noies calderines anomenat 
“Clamatum”. Amb un total de cinc es-
cenes van oferir un acte molt interes-
sant on quedà representat a grans trets 
el conflicte entre Israel i Palestina.

Per finalitzar la jornada, al Casal 
Popular La Llamborda tingué lloc una 
xerrada en què sindicalistes que ha-
vien estat a la Franja de Gaza parla-
ren sobre l’origen i l’evolució històrica 
del conflicte. Amb l’exemplificació de 
l’experiència amb el seu viatge a te-
rritori palestí els assistents pogueren 
entendre l’estat del conflicte i viure’l 
durant uns moments.

Amb aquesta ja són gairebé una 
desena de Jornades Internacionalis-
tes les que s’han celebrat a la vila de 
Caldes. En la propera ocasió, que se 
celebrarà aquest mes de febrer, La 
Llamborda rebrà el poble nicaragüenc 
amb un seguit d’actes per posar-nos a 
la seva pell i conèixer-ne tot allò que 
l’envolta.

Caldes es solidaritza amb 
el poble palestí



Ramon Garcia

Quan abordem un tema com el del 
23F, ens trobem davant d’un episodi 
clau per entendre els esdeveniments més 
crucials de la transició espanyola. Alhora 
veiem com és un episodi obscur, del que 
costa esbrinar l’entramat real que s’hi 
amaga darrer, per la possible implicació 
de certs personatges més enllà dels 
que ja coneixem com a protagonistes. 

Una cosa clara per tothom és qui va 
ser el veritable triomfador d’aquell es-
deveniment: El rei Joan Carles I. Totes 
les versions apunten al monarca com a 
el “salvador”, el defensor de la Constitu-
ció i el que va fer que la democràcia que 
s’estava gestant s’acabés aquell fatídic dia 
de 1981. Fins i tot reconeguts escriptors 
d’esquerres i de tradició republicana com 
Umbral o Vázquez-Montalbán entre 
d’altres, van relatar els fets amb escrits 
on donaven ple suport a l’acció del mo-
narca i l’abanderaven com el pare de la 
democràcia espanyola. Observant tot el 
procés en la distància i revisant el procés 
judicial posterior a l’intent colpista on 
van parlar els principals implicats po-
dem, si més no, qüestionar el tan heroic 
paper del Cap de l’Estat Espanyol alho-
ra que posar en tela de dubte els motius 
que envolten aquest episodi. Així doncs, 
amb dades a la mà d’aquest sumari es 
pot arribar a la conclusió de que el rei 
molt probablement tenia coneixement 
del que passaria i de com aniria. 

Cal fer èmfasi al context polític i so-
cial en que es trobava l’Estat espanyol en 
aquells temps per tal d’esbrinar el per-
què de tot plegat. El final dels 70 amb 
la mort del General Franco i l’inici de 
la mal anomenada transició democràti-
ca, era una època de inestabilitat polí-
tica total. El primer govern democràtic 
de la UCD amb Adolfo Suárez al cap-
davant, la legalització per part d’aquest 
del PCE o la mateixa aprovació del text 
constitucional el desembre de l’any 78 
són esdeveniments polítics rellevants 
del moment. Aquests i d’altres succes-
sos, com l’existència i l’acció del grup 
armat ETA, creaven un cert malestar a 

les velles glòries del franquisme agluti-
nades entorn al nou partit polític Alian-
za Popular, fundat per Manuel Fraga i 
antecessor de l’actual Partido Popular, 
i el mateix exèrcit. Així doncs, la dreta 
més dura del moment no veia amb bons 
ulls l’acció del govern Suárez del qual en 
criticava la “nul•la” actuació en matèria 

de relacions exteriors (on des dels EUA 
s’estava pressionant a l’Estat Espanyol 
per entrar a la OTAN, opció ben vista 
per part de l’aparell militar estatal però 
poc o gens treballada per l’administració 
Suárez), la poca mà dura vers ETA o 
alguns dels canvis “massa ràpids” que 
havia provocat la UCD tant en la socie-

tat com dins del propi exèrcit. No po-
dem oblidar que aquests sectors tenien 
un pes específic enorme, venint d’on es 
venia amb la dictadura i que l’amenaça 
d’un cop d’estat per evitar, en paraules 
extretes de textos escrits per importants 
càrrecs militars, “la división de la unidad 
de la pàtria e instaurar un gobierno de 
salvación nacional”, era una amenaça la-
tent al dia a dia. 

Un cop valorats aquests factors po-
dem veure que Joan Carles I es trobava 
sota una enorme pressió que li venia de 
diverses bandes, i amb una opinió públi-
ca majoritària que volia continuar amb el 
procés de transició no obstant els riscos 
existents. És enmig d’aquesta conjuntu-
ra on trobem els fets del 23 de febrer de 
1981. Dels actors principals del cop en 
si no ens hi posarem a parlar però cal 
esmentar el paper de militars com Ar-
mada, Milans del Bosch, Torres Rojas, o 
del representant de la casa reial Sabino 
Fernández Casas, personatges claus per 
entendre l’entramat. Aquests estableixen 
converses entre ells, amb líders polítics i 
amb la mateixa Casa Reial on ja des de 
l’any 1980 es parla de temes d’Estat que 
després es poden clarament relacionar 
amb els fets del 23 F.

Ens podríem fer la pregunta de com 
havent-hi un partit de dretes governant 
com era la UCD, alhora que AP s’estava 
configurant com a partit hereu de la tra-
jectòria franquista i els militars restaven 
amb total impunitat després del fran-
quisme, es va poder haver de produir 
el 23 F? Segurament no hi ha una sola 
resposta, però tampoc podem descartar 
la teoria d’un cop d’estat controlat pel 
propi rei i condemnat al fracàs que per-
metés reafirmar públicament el paper i 
la presència militar alhora que conso-
lidar el Borbó com a únic cap d’Estat 
legítim.

Insisteixo en la dificultat de treure 
l’aigua clara d’aquest episodi però reco-
mano donar un cop d’ull a treballs com 
el de Patricia Sverlo en el llibre Un rei 
cop per cop, o els realitzats pel periodis-
ta Pepe Rey  per tal d’obtenir una visió 
un tan diferent a la oficial.

Enguany farà 30 anys de les primeres eleccions del postfranquisme, 30 anys del que alguns han anomenat democràcia. I aquest 
mes de febrer també hauran passat 28 anys des de l’intent del Cop d’Estat de Tejero. Des d’aquesta publicació hem volgut introduir -hi 
valoracions que ens permetin entendre aquests esdeveniments des d’una òptica diferent a l’oficial alhora que avançar en un coneixe-
ment més profund de les causes reals que els propiciaren. Per tant, busquem realitzar una aproximació a aquest episodi des d’una 
posició crítica intentant resoldre questions que massa vegades semblen vetades.

El borbó Joan Carles I jurant els principis del “Movimiento” davant del dicatdor Franco
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aquí i ara,

defensem el territori
ni MAT, ni 4t Cinturó, ni TAV, ni golfs, ni ARE

23F, un Cop d’Estat fracassat?



Vallès Oriental i Baix Montseny

[  ]L’ENTREVISTA`

Pots explicar per què us heu oposat a 
l’Expedient de Regulació d’Ocupació 
(ERO)? 

A la meitat de l’ERO l’empresa va rebre 
un guardó del Govern de Catalunya de 
mans de Montserrat Tura, Consellera 
de Justícia, per la contribució de Claved 
S.A. a la posada en marxa d’un taller on 
treballaven a diari prop de 30 interns del 
centre penitenciari de Brians 1.
Quan es va inaugurar fa mig any, nosal-
tres vam mostrar la nostra inquietud que 
aquest programa de reinserció només era 
mà d’obra barata amb facilitat d’explotar 
per l’empresari i que generava un model 
de precarietat encara més agressiu que els 
que existeixen, que sacrificava el caràcter 
formatiu de les activitats que realitza el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
(CIRE) en benefici d’una major rendibi-
litat de l’ empresa. Vam posar demanda i 
varem proposar uns acords de seguiment 
del programa, que l’empresa no ens va 
acceptar. Vèiem clar que les intencions 
de l’empresa era el que finalment va ser: 
la presentació de l’ERO. 
Nosaltres ens oposem a l’ERO perquè 
hi veiem una clara intenció de la direc-
ció que, aprofitant la crisi,  té la intenció 
de fer una reestructuració de la empresa 
reduint la ma d’obra amb drets i salaris 
més consolidats i augmentar les subcon-
tractacions amb un model de treballador 
més precari que permeti a l’empresari 
més possibilitats per a explotar-nos. 

Finalment, la proposta d’acord de 

l’ERO va ser signada el 21 de gener. 
Com ha estat el procés?

L’ERO era de 34 afectats i 20 dies, i 
l’acord que l’assemblea a arribat ha es-
tat de 24 afectats i 40 dies; és a dir, dos 
anualitats.
Ha estat un procés totalment assem-
bleari, diàriament entre tots i totes i 
després de cada acció decidíem què i 
com actuaríem al dia següent. El co-
mitè només era una representació dels 
treballadors en les negociacions i per 
descomptat amb consulta prèvia a la as-
semblea abans de fer qualsevol proposta 
a la empresa. L’acord s’ha decidit per 
quasi la totalitat de la assemblea i amb 
la llista del afectats sense publicar. Ens 
queda una bona sensació de la lluita, 
encara que ha estat molt breu, la unió 
a estat exemplar i el procés molt cons-
tructiu i gratificant per a la majoria. No 
la considerem una victòria, la realitat es 
més dura i aquí ens toca un altre Lunes 
al sol.. 

Quins recolzaments heu rebut ?

A les grans cúpules sindicals no se’ls 
va deixar participar en les negocia-
cions per decisió de la assemblea i no 
van aparèixer en el conflicte al carrer. 
És cert que els companys i companyes 
de la IAC ens han donat suport en tot 
moment, no només acompanyant-nos 
els dies de vaga sinó també a nivell lo-
gístic d’escrits, publicacions,... que ens 
ha ajudat molt.

Quin ha estat el paper de les adminis-
tracions? 

Nosaltres creiem que ha estat una falta de 
responsabilitat per la Consellera de Justí-
cia premiar a una empresa, sense valorar 
la responsabilitat social de la mateixa i 
més encara enmig d’un ERO. La Con-
sellera ha tancat el taller CIRE de Cla-
ved, tancant també el debat públic de la 
reinserció.
La nostra lluita no es per tancar el taller 
CIRE i això ho volem recalcar, la nostra 
lluita és per la viabilitat de la empresa 
amb el CIRE i per una reinserció digna. 
No hi ha dubte que qualsevol política 
adreçada a ampliar la formació dels in-
terns o a afavorir l’adquisició de coneixe-
ments laborals mereix tot el nostre suport. 
Com ho són totes les mesures que, d’una 
forma o altra, contribueixin a dignificar 
l’existència de la població penitenciària i 
dotar els reclusos i les recluses d’eines per 
afrontar un futur que, actualment, con-
tinua sent massa incert en la major part 
dels casos.
Ara bé, mai no podrem estar d’acord ni 
aplaudir cap iniciativa que pretengui fer 
de la reinserció sociolaboral de la població 
penitenciària un instrument al servei de 
la competència deslleial o, encara pitjor, 
una mesura de pressió de la que valdre’s 
per retallar els drets de la classe treballa-
dora, com està succeint a Claved S.A.

Des de la FTC-IAC com veieu l’actitud 
submisa dels sindicats espanyols - 
CCOO i UGT- i la seva manera de ges-

tionar l’ofensiva capitalista?? 

A mi em sembla que aquesta “crisi” la 
pagarem els treballadors. Aquesta fase, si 
no es fa res, marcarà una nova era amb 
moltes retallades de drets laborals pel fu-
tur; no es lògic que ens venguin la crisi 
com un factor mediambiental per evitar 
exigir la responsabilitat dels culpables de 
tot plegat.
Les cúpules sindicals de CCOO i UGT 
estan mostrant quin es el seu treball des 
de fa temps: el de fer d’assessories jurí-
diques que formen part de l’engranatge 
del sistema capitalista i no com organit-
zacions de lluita per els drets de la classe 
treballadora. Fa temps que això es mereix 
una vaga general i lluita obrera. Cal fer 
front al programa del govern de salvar als 
rics sense garanties pels treballadores i les 
treballadores.

Quin és el model sindical de la FTC-
IAC per afrontar la lluita de classes del 
s.XXI? 

El nostre objectiu és fomentar i potenciar 
persones i col•lectius capaços de construir 
el seu propi destí i un món sense domina-
ció, explotació, ni desigualtat.
Nosaltres continuarem recolzant movi-
ments que proposin el canvi  del sistema 
capitalista a un que garanteixi la justícia 
social, i continuarem treballant i dinamit-
zant alternatives per la construcció d’un 
altre món, com l’autogestió, l’economia 
solidària,... Creiem que el sistema actual 
no s’ha d’arreglar, s’ha de canviar.  

http://eivallesmontseny.wordpress.com
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“La nostra lluita no és per tancar el taller CIRE”
Els treballadors de CLAVED SA a Lliça de Vall han estat 
aquestes darreres setmanes lluitant per fer front a un 
ERO (Expedient de Regulacio d’Ocupació). Tot i que els 
mitjans d’informació oficials han intentat distorsionar 
la seva lluita vinculant-la a l’existència d’un taller  per a 
la reinserció de recluses, els treballadors de CLAVED SA 
tenen molt clar que l’enemic és la gestió empresarial i el 
sistema d’explotació al que estan sotmesos. En aquesta 
entrevista els hem volgut donar veu perquè aportin la 
seva visió del conflicte en primera persona.

Acció de protesta dels treballadors de CLAVED SA enfront l’ERO que els afecta

Entrevista a Mario Santos, membre del comitè d’empresa de CLAVED 
per la FTC-IAC, i membre de la permanent de la FTC-IAC.


