
Des de l’Accent del Vallès Oriental i el Baix Montseny reclamem el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, com una data 
des d’on defensar les expressions escrites des i per a les majòries oprimides, la data on expressar una cultura popular 
antagònica a la dominant.

Arbùcies ha volgut commemorar la lluita que el poble de Nicaragua 
va realitzar ara fa 30 anys contra la dictadura somocista i l’inici d’uns 
canvis socials profunds en la seva societat.

DEL VALLÈS ORIENTAL I EL BAIX MONTSENY
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L’atur de les comarques es multiplica

Raons per oposar-se al Tren 
d’Alta Velocitat (TAV)
Un breu argumentari, senzill però coherent, on 
s’hi exposen els principals arguments per oposar-
se al TAV.
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La defensa del territori, un exemple de 
lluites populars
Lemoiz, Leizaran i Itoiz són per a molts exemples de com vertebrar 
veritables lluites anticapitalistes junt amb la defensa del territori. 
Així ens ho van explicar el 14 de març a Granollers.
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En aquest número, com a eina contra la crisi, receptem el moviment “piquetero” existent a 
l’Argentina. Aquest moviment es gestà arran de la crisi que patí el país l’any 2001 amb els 
“corralitos” provocats per la debacle financera.

Els “piqueteros” argentins

pàgina 4

1000 acomiadament cada dia a Catalunya, 

amb aquestes xifres dramàtiques  es 

convocà una manifestació unitària 

anticapitalista el passat 28 de març a 

Barcelona. A València i Alacant també 

s’hi celebraren convocatòries  apostant 

per una solució fruit de la pròpia classe 

treballadora.

Des de l’Accent del Vallès Oriental i el 

Baix Montseny hem volgut fer un cop 

d’ull a les dades de l’atur que publiquen 

cada mes des del departament de treball 

de la Generalitat. Unes dades que, tot 

i ser molt deficitàries, ens permeten 

aproximar-nos mínimament a la realitat 

que estem vivint a nivell social a la 

comarca. 
pàgina 5

Actuació de música popular de Nicaragua a càrriec de Beto

Capçalera de la manifestació a València

Solidaritat nica

Manifestació de “Piqueteros” a Buenos Aires el passat mes de març             Fotogràfia: Hug Lucchetti
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La vinyeta 

editorial
Editorial

Pau Carnicero 

“L’important és llegir”. Aquesta afirmació s’ha 
convertit en lema de tot aquell i aquella que tingui 
una mica a veure amb la lectura i els llibres, donant 
per suposada una bondat intrínseca en el fet de llegir: 
llibreters, editors, escriptors, educadors, pedagogs, 
etc., i fins i tot aquells i aquelles que s’han sumat a les 
files lectores. Ja... sí, pot ser que sigui cert, l’important 
és llegir, però llegir què? I com? 

La majoria d’agents culturals i polítics coincideixen 
que actualment es llegeix més que mai, i en 
conseqüència, s’escriu i s’edita en quantitats industrials, 
i això no és una metàfora. És com si es volgués deixar 
enrere els anys foscs en els quals la majoria de la 
societat era pràcticament analfabeta. Per aquesta regla 
de tres la societat actual hauria d’estar més informada, 
tenir un alt nivell cultural i un sentit crític de la realitat 
superior al d’anteriors generacions i èpoques. Vista la 
situació que actualment s’està vivint, sembla que no. 
Si mirem enrere, aquells analfabets sembla que tenien 
un sentit de la vida i de la seva dignitat com éssers 
humans i treballadors molt més alta i conseqüent que 
ara. 

La mercantilització de la cultura com un instrument 
més del sistema capitalista en mans d’institucions i 
multinacionals respon a aquestes qüestions. Sempre 
ha succeït, és veritat, però mai com actualment. La 
situació és la d’una cultura de l’estètica sense contingut 
i de la consecució de l’èxit immediat, una cultura 
immersa en un pou desideologitzat i acrític. És la 
cultura acultural, folklòrica i tradicional, reaccionària 
i amorfa. I gens més perillós quan aquesta tendència, 
per a la consecució de les seves fins d’alienació i 
amoltonització social, entre altres actuacions, acudeix 
a la defensa de la Cultura, aquesta vegada amb 
majúscules, nacional. Això és, quan ens trobem amb 
actes, estratègies, programes que permeten al sistema 
erigir-se en el seu capdavanter escudant-se en senyes 
d’identitat i en símbols nacionals. Quan la cultura 
es converteix en negoci, aquest i aquella reverteixen 
en instruments del poder per a la desestructuració, 
desmobilització i agonia dels individus com éssers 
humans. Cap cortina de fum per molts senyes 
d’identitat nacionals que porti pot ser admesa. 

En breu tindrem de nou la Diada de Sant Jordi, dia 
Internacional del Llibre, amb una significació especial 
a Catalunya tant pel que fa a lo cultural com a lo 
nacional. De nou s’escoltarà parlar i es veuran boques 
plenes amb la importància de la lectura, amb el gran 
valor del llibre com font de coneixement i formació. 
Paraules com tolerància, llibertat, solidaritat, que 
sempre queden bé en qualsevol circumstància, 
tornaran a sobrevolar places i carrers units a la defensa 
de la llengua i cultura catalana i la potenciació de les 
senyes d’identitat catalanes de les quals la Diada n’és 
referent. El fet cultural una vegada més ofegat per la 
voràgine mercantilista i consumista. I el lector? Pot 
seguir deixant-se seduir pels cants de sirena de la 
literatura escrita en els departaments de màrqueting 
de les multinacionals o bé pot començar a exercitar 
això que es diu criteri propi i llibertat d’elecció, acció 
i pensament.

Les comarques del Baix Llobregat, el Penedès i el 
Vallès han patit les conseqüències d’un planejament 
territorial amb visió barcelonina, absolutament miop 
davant el gravíssim impacte i la gran pèrdua de 
qualitat que suposaria el Quart Cinturó. 

Tenim, encara avui, un notable patrimoni natural, 
cultural, ecològic i paisatgístic. Un patrimoni que ens 
dóna identitat i que és el nostre principal llegat a les 
generacions futures. L’impacte inevitable que produiria 
el Quart Cinturó degradaria irreversiblement i faria 
del tot insostenibles les nostres comarques.

es vol vendre el Quart Cinturó com la solució als 
embussos de trànsit, quan tècnicament és claríssim 

que només contribuiria a empitjorar-los. Els estudis 
favorables al Quart Cinturó, tot i pecar de defectes 
importants, demostren que encara que es construís, la 
congestió metropolitana continuaria i empitjoraria. 
Per tant, això demostra que l’objectiu real del Quart 
Cinturó és facilitar la urbanització del territori a les 
zones encara avui resistents a l’especulació.

Davant les resistències que genera aquest projecte, 
les administracions estan optant ara per fer-nos-el 
empassar de mica en mica. La supeditació al Quart 
Cinturó de la Ronda Nord de Granollers n’és un clar 
exemple. Socialment i ambientalment ens cal un 
Vallès sense el Quart Cinturó. Exigim-ho!
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La Ronda Nord és Quart Cinturó!



ABOLIM LA BANCA. Enric Duran

Editorial Ara Llibres / 216 pàg / 16,95 €

«Escric en aquestes pàgines per fer 

públic que he expropiat 492.000 euros a 39 

entitats bancàries a través de 68 operacions 

de crèdits. Incloent els interessos de 

demora, la xifra actual del deute és de més 

de 500.000 euros, que no pagaré.»

Dia 17 de setembre de 2008. Un diari 

inundava la ciutat de Barcelona: Crisi. 

Enric Duran, revelava en aquesta 

publicació com havia expropiat 492.000€ 

a diverses entitats bancàries del país.
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MATERIA PRIMA. Francesc Serés         Editorial Caballo de Troya / 318 pàg / 16,90 €

En aquest llibre parla la matèria primera de la qual està feta la Catalunya actual , la matèria primera 

dels somnis trencats, les il•lusions vanes, la resistència davant el present sumada a la ràbia pel passat i per 

l’esperança d’un futur. Un llibre de narracions-testimonis en el qual la vida normal, quotidiana, la dels 

treballadors precaris, la dels acomiadats, els desocupats, els buscavides, la vida dels que van pujar i van 

caure i la dels que encara es mantenen dalt amb la por a no saber quan cauran, es converteixen en un 

retrat calidoscòpic de la nostra societat.

EL SOCIALISME DEL SEGLE XXI. Heinz Dieterich Steffan 

 
  Edicions el Jonc / 243 pàg / 13 €

El Socialisme del Segle XXI inicia el procés d’actualització del 

pensament d’esquerres per adaptar-lo al paradigma del nou segle. A partir d’un posicionament crític 

amb les experiències i teories emancipadores –sobretot del socialisme realment existent-, l’obra 

realitza un repàs dels avanços i errors comesos per l’esquerra històrica i va desestimant i entrelligant, 

segons el cas, les propostes propugnades per diferents corrents de pensament fins donar a llum una 

primera aproximació a les exigències econòmiques, polítiques i ètiques que ha de garantir el projecte 

de l’esquerra mundial contemporània.La conclusió d’aquesta revisió serà l’inici d’un procés en el que es tracen els eixos irrenunciables 

que han de possibilitar el canvi social mundial, on la participació i el valor de canvi igualitari no seran 

sinó, el punt de partida necessari.

Des de l’Accent recomanem...

LA CIUTADELLA. 
Manuel Pérez Nespereira Editorial Base / 128 pàg / 14 €

Aquest llibre constitueix una crònica fidel del que va ser i va representar la Ciutadella durant més de cent cinquanta anys, els que s’emmarquen entre dues dates simbòliques de signe oposat: 1714, any de la colossal desfeta nacional, i 1868, quan la revolució antiborbònica obria les portes a una esperança col•lectiva que no es va fer realitat.

TXEVENGUR. Andrei Platónov 
Edicions de 1984 / 486 pàg / 20 €

A Txevengur hi han fet la revolució. Pagesos pobres, delegats del Partit, 

milicians i rodamons, fascinats per les notícies que els arriben, s’hi acosten 

per comprovar de primera mà com és el comunisme. Els personatges que hi 

apareixen —homes sencers, tendres i valents— són arquetips d’una realitat 

nova, contradictòria i difícil. Concentren els sentiments d’un poble esgotat pel 

sofriment de segles i que de sobte es veu empès com una locomotora imparable 

cap al socialisme. 
Amb una passió que s’encomana, els protagonistes es precipiten cap a tot 

allò que encarna el progrés —la ciència, la tècnica, les màquines— i recorren les 

estepes per estendre la revolució. És la seva única raó de viure. Els paisatges de 

la immensa Rússia, barrejats amb els desolats interiors dels homes que hi viuen, 

donen a aquesta obra un poder magnètic.

¿REPÚBLICA SÍ O NO?. José Iglesias Fernández 
Editorial Virus / Pàgines 88 / 7 €

S’acostuma a presentar la República com única alternativa 
possible a la Monarquia, tenint sempre com a referència una imatge 
edulcorada del passat recent republicà. Les crides darrere d’una 
Tercera República espanyola i altres projectes republicans no deixen 
de ser, en el fonamental, intents de constituir un règim similar a les 
democràcies parlamentàries europees, és a dir, un règim com el que 
ja patim però sense la figura del rei. En cap d’aquests projectes es 
qüestionen les estructures de propietat i de repartiment de la riquesa, 
ni els mecanismes de decisió, per la qual cosa no poden ser alternativa 
per a ningú que aspiri a un canvi radical respecte a les bases del sistema 
actual. L’autor, membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa, apunta 
en l’adreça del municipalisme com horitzó immediat de transformació 
cap a una societat descentralitzada, amb formes de democràcia directa i 
on s’afavoreixi l’economia local, per a poder superar la crisi econòmica i 
ecològica cap a la qual ens arrossega el capitalisme.

Juanjo Nora

EL RATOLINET  ROQUEFORT. Santiago Alba Rico

Editorial Virus / 28 pàg / 13,50 €

Després de passar-se deu dies sense menjar, el 

ratolinet Roquefort té una gana que l’alça. Es    fica en 

una casa i va devorant, insaciable, tot el que arreplega en 

un recorregut que el porta fins a l’últim pis. No hauria 

valgut més deixar-ho córrer a temps?



Assemblea de Joves Cardedeu
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Hug Lucchetti
BUENOS AIRES

El moviment “piquetero” va 
apareixer amb força a Argentina a 
partir de la greu crisi de l’any 2001, 
després del famós “corralito”. Aquest 
va suposar el punt i final a un fals 
creixement econòmic sustentat a partir 
de l’aliança entre el govern argentí 
i el Fons Monetari Internacional 
(FMI), on es van aplicar les receptes 
econòmiques d’aquest últim, fent 
d’Argentina el camp de prova 
mundial de les polítiques neoliberals: 
privatitzacions, venent el país al capital 
internacional, augmentant la deuta 
externa, etc.

La mostra de que les receptes 
neoliberals han fracasat és que 
Argentina mostra unes taxes d’atur 
elevades, entre un 15 i un 20%, i que 
augmenten encara més si parlem 
també de subocupació, situant-se 
entre el 30 i el 40%. A més, es calcula 
que el 54,7% de la població viu en 
la pobresa i d’aquest el 26,3 son 
directament indigents. Aquestes xifres 
varien segons la zona del país, però és 
en las “villas” de la connurbació del 
gran Buenos Aires on són encara més 
dramàtiques. 

Les figures polítiques tradicionals a 

Argentina no eren pas una opció per a 
la gran massa de desocupats que existia 
al país. És en aquest context general 
on els piquets es van constituir com un 
instrument de protesta eminentment 
argentí, on les reivindicacions populars 
trobaven la possibilitat de fer-se sentir 
de manera rotunda, de no resignar-se 
a morir de gana i misèria. Les seves 
demandes bàsiques van ser i són: 
Treball, dignitat i canvi social. 

Els “piqueteros” s’han consolidat, a 
força d’exposició física i directa contra 
el poder, com un nou subjecte polític. 
Tot i la seva diversitat de propostes, 
es caracteritzen per les seves formes 
de lluita, especialment els talls de 
vies per tal d’aturar la producció i fer 
sentir les seves demandes, però també 
els saquejos de grans supermercats, 
ocupacions de fàbriques i edificis 
públics, accions al carrer, assemblees...
Per altra banda, han sapigut construïr 
projectes d’autogestió molt diversos i 
que suposen una proposta d’econòmia 
alternativa, a més de creació de llocs de 
treball, en forma d’horts i menjadors 
comunitaris, fàbriques recuperades, 
cooperatives diverses, construcció 
d’habitatge assequible, tallers d’educació 
popular, consultes mèdiques, entre 
moltes d’altres experiències similars 
que avui segueixen funcionant.

Eines contra la crisi:
ELS “PIQUETEROS” A L’ARGENTINA

Vallès Oriental i Baix Montseny

aquí i ara,

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

L’atur del Vallès Oriental i el Baix Montseny 
frega les 30.000 persones

Sergi Masó
CARDEDEU

Les dades de l’atur deixen palès que els 
treballadors i les treballadores som qui estem 
patint la crisi. Les dades que s’adjunten en aquest 
article fan referència a l’atur registrat des del mes 
de febrer del 2008 al febrer del 2009. Es tracta 
de dades oficials i, per tant, no inclouen ni els 
immigrants sense papers ni aquells que havent 
perdut la feina no s’han registrat a les oficines de 
treball. Per a fer-ne un anàlisi més detallat s’han 
desglossat entre grups d’edat i sexe, tot copsant-ne 
els comportaments diferencials i conseqüències a 
partir d’aquestes variables.  Cal esmentar que 
les dades de l’atur registrat al Vallès Oriental i 
el Baix Montseny són compararivament majors 
que a les de la resta del Principat de Catalunya. 
Així, mentre que el Principat presenta una relació 
d’augment del 1, 65 (en un any hem passat de 
290912 aturats a 479487 aturats) a les nostres 
comarques la relació és del 1,82 (com podeu 
observar a la taula, hem passat de 16257 aturats 
a 29567)

L’evolució en aquest darrer any de les dades 
de l’atur registrat ens permeten veure que si 
desglossem entre grups d’edat, els efectes en 
l’atur de la crisi econòmica estan afectant més a la 
població entre 16 i 49 anys (la relació d’augment 
dels dos grups que la integren es d’un factor de 2, 
mentre que la població entre 50 i 64 anys té un 
factor de 1,5. Tot i que la seva relació d’augment 
sigui menor, l’atur per a aquest grup d’edat és 
especialment preocupant, doncs és molt possible 
que donada l’estructura del mercat de treball acabi 
convertint-se en un atur de llarga durada. Aquesta 
situació pot explicar-se per diferents motius. En 
primer lloc els joves, entre 16 i 29 anys, estan 
situats en els llocs més precaris del mercat de 
treball, amb el que el seu acomiadament és el més 
rentable per als empresaris.  Per altra banda, la 
població amb edats compreses entre els 50 i 64 anys 
també es troba subjecte a pressions empresarials 
per a prejubilar-se tot i que es malmeti així la seva 
pensió de jubilació i que, normalment, el lloc de 
treball que queda vacant serà ocupat amb unes 
condicions laborals molt inferiors.

Seguint amb la comparació de dades hi 
trobem la variable gènere. En aquest punt ens 
trobem que, si bé a dia d’avui el nombre d’aturats 
i aturades són pràcticament iguals (14964 aturats 
enfront 14603 aturades), la relació d’augment ha 
estat molt major en els homes que en les dones. 

Mentre que les dones han patit un un factor 
d’augment proper a l’1,56, els homes l’han patit 
del 2,18. Aquestes dades, que mostren un major 
extremisme que les del Principat, on les dones 
presenten un factor de l’1,41 i els homes de l’1,95, 
estan subjectes a diferents elemenets. En primer 
lloc, les nostres comarques han estat sotmeses 
durant els darrers anys a una forta pressió 
urbanística i immobiliària donada la proximitat 
amb Barcelona i l’extensió i consolidació de 
la seva conurbació. Amb la retirada de fons 
del mercat i la congelació del crèdit donada la 
incapacitat de continuar produïnt béns ficticis per 
part dels agents financers, la construcció quedà 
paralitzada. Així, tot i que a la construcció tan 
sols hi hagin 1806 persones aturades, la forta 
masculinització d’aquest sector atorga als homes 
un agument relatiu major.  En segon lloc, també 
podem observar que el sector serveis és el que 
ha augmentat amb més contundència el nombre 
d’aturats i aturades. Tot i que les institucions no 
desglossin les dades referents als sectors d’ocupació 
per sexes, el major augment de l’atur dels homes 
fa suposar que en aquest cas l’estructura salarial ha 
estat un factor determinant per a discriminar els 
homes, mantenint a les dones per fer la mateixa 
feina a canvi d’un salari inferior.  Hem de tenir en 
compte que a les nostres comarques, aquest sector 
ha estat el que ha augmentat més, tan en termes 
relatius com absoluts, ja que amb un augment 
de 7875 persones i 17379 aturats representa el 
58,8% del total de l’atur.Finalment, la indústria, 
amb un augment de 3042 persones i representant 
un 10,3% de l’atur, és també responsable d’aquest 
major augment de l’atur masculí. És en aquest 
augment on veiem els efectes dels Expedients de 
Regulació d’Ocupació (EROs), un mecanisme 
que molts empresaris han aprofitat per a portar 
a terme unes reestructuracions empresarials 
dubtoses tot i el benaplàcit de la Generalitat. Cal 
esmentar que, en aquest cas de manera especial, 
l’atur que es genera pot acabar derivant en un atur 
de llarga durada.

Des de la redacció de l’Accent al Vallès 
Oriental i el Baix Montseny lamentem que 
les institucions no donguin accés públic a un 
major desglossament  i detall de les dades que 
ens permetessin captar a fons la realitat que 
estem patint la classe treballadora. Ens referim 
al creuament amb la variable del gènere a totes 
les variables, composicions familiars on tots els 
membres estan a l’atur, quantitats pecebudes en 
les prestacions o temps que es porta a l’atur.

El moviment “piquetero” s’ha esdevingut una força social a l’Argentina
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llès Oriental i Baix Montseny

L’atur del Vallès Oriental i el Baix Montseny 
frega les 30.000 persones

Taula comparativa de l’atur el darrer any separada per sexe i grups d’edat

Font: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Mentre que les dones han patit un un factor 
d’augment proper a l’1,56, els homes l’han patit 
del 2,18. Aquestes dades, que mostren un major 
extremisme que les del Principat, on les dones 
presenten un factor de l’1,41 i els homes de l’1,95, 
estan subjectes a diferents elemenets. En primer 
lloc, les nostres comarques han estat sotmeses 
durant els darrers anys a una forta pressió 
urbanística i immobiliària donada la proximitat 
amb Barcelona i l’extensió i consolidació de 
la seva conurbació. Amb la retirada de fons 
del mercat i la congelació del crèdit donada la 
incapacitat de continuar produïnt béns ficticis per 
part dels agents financers, la construcció quedà 
paralitzada. Així, tot i que a la construcció tan 
sols hi hagin 1806 persones aturades, la forta 
masculinització d’aquest sector atorga als homes 
un agument relatiu major.  En segon lloc, també 
podem observar que el sector serveis és el que 
ha augmentat amb més contundència el nombre 
d’aturats i aturades. Tot i que les institucions no 
desglossin les dades referents als sectors d’ocupació 
per sexes, el major augment de l’atur dels homes 
fa suposar que en aquest cas l’estructura salarial ha 
estat un factor determinant per a discriminar els 
homes, mantenint a les dones per fer la mateixa 
feina a canvi d’un salari inferior.  Hem de tenir en 
compte que a les nostres comarques, aquest sector 
ha estat el que ha augmentat més, tan en termes 
relatius com absoluts, ja que amb un augment 
de 7875 persones i 17379 aturats representa el 
58,8% del total de l’atur.Finalment, la indústria, 
amb un augment de 3042 persones i representant 
un 10,3% de l’atur, és també responsable d’aquest 
major augment de l’atur masculí. És en aquest 
augment on veiem els efectes dels Expedients de 
Regulació d’Ocupació (EROs), un mecanisme 
que molts empresaris han aprofitat per a portar 
a terme unes reestructuracions empresarials 
dubtoses tot i el benaplàcit de la Generalitat. Cal 
esmentar que, en aquest cas de manera especial, 
l’atur que es genera pot acabar derivant en un atur 
de llarga durada.

Des de la redacció de l’Accent al Vallès 
Oriental i el Baix Montseny lamentem que 
les institucions no donguin accés públic a un 
major desglossament  i detall de les dades que 
ens permetessin captar a fons la realitat que 
estem patint la classe treballadora. Ens referim 
al creuament amb la variable del gènere a totes 
les variables, composicions familiars on tots els 
membres estan a l’atur, quantitats pecebudes en 
les prestacions o temps que es porta a l’atur.

     número d'aturats registrats el febrer de 2008    nombre d'aturats registrats el febrer de 2009
Municipi   H16-29 H30-49 H50-64 D16-29 D30-49 D50-64    TOTALS H16-29 H30-49 H50-64 D16-29 D30-49 D50-64  TOTALS
Ametlla del Vallès       12      31     25     16     72     49        205      26     68     34     29    123     60     340
Aiguafreda         8      12     10      6     27     16         79      15     27     18     19     45     30     154
Arbúcies        16      40     20     13     33     24        146      44          102     29     20     65     32     292
Bigues i Riells         31      45     37     32    103     40        288      72    117     53     57    164     52     515
Breda         18      22     14     10     38     20        122      40     62     28      7     51     26     214
Caldes de Montbui       55      98     60     51    182    107        553     144    294    121     90    316    143    1108
Campins          0       2      1      0      3      0          6       1      3      3      2      3      1      13
Canovelles       116     202     90     90    177    134        809     240    455    208    163    294    183    1543
Cànoves i Samalús       12      10     11     10     36     13         92      29     38     12     14     59     21     173
Cardedeu        45     112     60     51    187    120        575     114    269    100     99    305    144    1031
Castellcir         0       4      3      2      4      2         15       2      6      6      0     10      6      30
Castellterçol         8      11      8      6     18     16         67      14     27     11      4     23     16      95
Fogars de la Selva        8      17      5      7     24      8         69      12     36     17      9     46     16     136
Fogars de Montclús        1       3      1      2      5      1         13       1      3      2      0      5      3      14
les Franqueses del Vallès       89     147     69     76    202    134        717     175    374    110    150    355    178    1342
la Garriga         32      89     63     50    139     91        464      92    179    113     72    232    112     800
Granera          0       0      0      0      0      1          1       0      0      1      0      1      1       3
Granollers       305     553    285    245    645    499       2532     685   1321    531    448   1002    647    4634
Gualba          4      10      4      3     12      5         38       9     19      8      2     23      5      66
Hostalric        19      37     25     18     29     25        153      40     77     47     28     63     40     295
la Llagosta        83     134     80     65    197    120        679     160    304    136    100    329    158    1187
Llinars del Vallès        34      60     57     37     93     88        369      96    137     88     61    165     97     644
Lliçà d'Amunt        45      97     55     56    167    101        521     124    208     93     83    281    148     937
Lliçà de Vall        37      20     29     18     68     48        220      63     70     42     42     93     71     381
Martorelles        23      32     35     21     61     28        200        58     77     38     35     96     60     364
Mollet del Vallès       283     514    314    273    800    443       2627     617   1294    447    482   1212    534    4586
Figaró-Montmany        6      10      8      3      8      6         41      12     25     12      6     13      6      74
Massanes         3       7      5      4     14      7         40         3     14      6      2     20     10      55
Montmeló        41      70     73     35     94     74        387      88    152     88     64    171     94     657
Montornès del Vallès       90     139     76     78    177    137        697     190    391    132    154    346    175    1388
Montseny              0       5      1      2      4      1         13       1      1      1      1      6      1      11
Parets del Vallès            61      99     68     66    221    129        644     158    285        122    117    351    174    1207
Riells i Viabrea           9      34     17     18     57     25        160      36     63     33     31     97     33     293
la Roca del Vallès        33      44      34     29    109     68        317       69    120     74     55    169     89     576
Sant Antoni de Vilamajor       18      40     22     13     49     30        172      43     71     38     22     84     44     302
Sant Celoni        65     124     82     58    157    136        622     188    327    133    125    274    164    1211
Sant Esteve de Palautordera       6      17     10      3     20     10         66      11     30     12      4     34     15     106
Sant Fost de Campsentelles      25      43     34     24     76     62        264      56     80     55     40    139     77     447
Sant Feliu de Buixalleu        1       5     11      1     10      2         30       6     13      8      3     14      7      51
Sant Feliu de Codines       20      49     12     16     55     34        186      42    118     28     43     77     37     345
Sant Pere de Vilamajor       11      25     22     11     46     24        139      28     64     29     21     83     31     256
Sant Quirze Safaja        0       3      2      1      5       1         12       3      8      1      1     10      2      25
Santa Eulàlia de Ronçana       17      31     23     25     67     38        201      53     81     42     43    145     58     422
Santa Maria de Martorelles       3       7      1      3     19      4         37       9     15      4      4     18     10      60
Santa Maria de Palautordera      28      67     34     29    105     77        340      69    175     67     45    163     89     608
Tagamanent         1       1      0      0      2      1          5       2      6      1      2      4      3      18
Vallgorguina         5      22      7      9     32     12         87      17     54      9     19     59          17     175
Vallromanes         5      16      8      1     21     15         66       4     20     10      5     35     17      91
Vilalba Sasserra         1       8      1      6      7      3         26       6     24      3      7     15      2      57
Vilanova del Vallès       12      21     19     10     60     23        145      21     39     29     25     95     26     235
TOTALS      1745    3189   1931   1603   4737   3052      16257   3988    7743   3233   2855   7783   3965   29567



Pau Cantarell
CARDEDEU

Hi ha arguments que mostren d’una 
forma clara que l’anomenat TAV que 
s’imposa, cada vegada més, d’una forma 
agressiva en el nostre paisatge ha de poder 

ser rebutjat per tots i totes les catalanes: 
1.- No vertebra el territori. No dóna 

un servei, sinó que tan sols pretén unir la 
capital espanyola amb la francesa.

2.- Beneficia a una minoria, 
perjudicant a una gran majoria que 
utilitza la xarxa de rodalies, actualment 

Lemoiz, Leizaran i Itoiz 
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Les Raons per dir no al Tren d’Alta Velocitat (TAV)

El TAV al seu pas per Llinars del Vallès

abandonada per l ’estat espanyol.
3.- Danya el medi ambient, 

produint grans destrosses ja sigui en el 
paisatge, a nivell sonor, en la destrucció 
d’aqüífers i en la producció de l ’efecte 
barrera.

4.- Promou el desequilibri social, 
augmentant la potenciació de les grans 
poblacions i les seves àrees d’inf luència, 
en detriment dels territoris més 
apartats i rurals.

5.- Sent una infraestructura molt 
cara, la resta d’àrees amb major 
necessitat social quedaran desateses per 
la desigual redistribució de la renda.

6.-Fomenta la precarietat laboral i 
la deslocalització industrial potenciant, 
així, la comunicació econòmica 
i de mercaderies i fomentant la 
globalització. Com a conseqüència, 
hi haurà un desenvolupament 
desequilibrat de la economia ja que es 

fomenta el sector serveis en detriment 
del primari i industrial. L’economia de 
l ’àrea d’inf luència serà més dependent 
respecte d’altres més allunyades del 
territori.

7.- No resol el problema de la 
mobilitat dins del Principat, desatenent 
l ’àrea de major mobilitat que és la 
intercomarcal. Té com a objectiu el 
transport de mercaderies com a negoci 
i forma part d’un pla d’infraestructures 
de transport que inclou autopistes, 
ports, plataformes logístiques i un 
llarg etc.

8.- Aquest reforçament del 
desequilibri social i econòmic fa 
que el Tren d’Alta Velocitat sigui un 
potenciador del neoliberalisme.

9.- El desenvolupament del projecte 
s’està duent a terme amb un rebuig 
social considerable, donant lloc a una 
imposició. 

Moviments populars que lluiten pel territori a Euskal Herria

Miquel Amorós, a l’esquerra, i Juantxo Estebaranz, a la dreta, durant la presentació del llibre “Los pulsos de la intrasigencia”  

Pau Cantarell
CARDEDEU

A Euskal Herria existeix un veritable 
moviment popular capaç de posar contra 
les cordes els projectes que amenacen el 
territori basc. Així va quedar reflectit 
en la xerrada-debat i la presentació del 
llibre Los pulsos de la intransigencia 
que tingué lloc a Granollers el dia 27 de 
febrer al restaurant llibreria l’Anònims a 
càrrec de Juantxo Estebaranz, autor del 
llibre, i Miquel Amorós. La presentació 
versà sobre els conflictes viscuts a Euskal 
Herria els darrers quaranta anys entorn 
a la construcció de la central nuclear de 
Lemoiz, l’autovia de Leizaran i el pantà 
d’Itoiz. Unes lluites que començaren 
a finals dels anys setanta contra la 
central nuclear, arrel de les cultures de 
resistència de la classe obrera organitzada 
i d’unes assemblees de veïns fortament 
polititzades. Durant aquells anys de gran 
conflictivitat social, es va aconseguir 
-mitjançant la presència als carrers, els 
sabotatges i la lluita armada- que, a 
principis dels vuitanta, el projecte de la 
central nuclear finalment es paralitzés. 

Tot seguit, es presenta les lluites 
en contra de les agressions que pateix 
el territori basc a través de la creació 
d’assemblees per aturar l’autovia de 
Leizaran. Un traçat que unint Nafarroa 
i Donostia  destrossava contrades de 
gran valor ecològic i sentimental pel 
poble basc. En aquest cas, però, l’autor 
del llibre considera que es va caure en 
l’error d’acceptar pactes polítics sense

aconseguir aturar les obres a canvi de 
reduir tan sols mínimament l ’impacte 
ambiental.

A més de les experiències dels 
anys setanta i vuitanta, els ponents 
van fer referència a les lluites i als 
sabotatges sistemàtics en contra del 
pantà d’Itoiz que, des de fa més de 

deu anys, s’estan duent a terme. Així 
mateix, també varen parlar de com 
els mitjans de comunicació de masses 
silencien aquestes lluites a partir del 
moment en què aquesta lluita supera 
la simple salvació d’uns paratges i 
pobles rurals i també s’esdevé en una 
lluita anticapitalista.

La xerrada va f inalitzar amb 
un debat amb aportacions dels i les 
presents entorn a les diferents lluites 
als Països Catalans i Euskal Herria 
i les diverses apostes polítiques i 
estratègiques que s’han seguit al llarg 
dels anys. 
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Quico Castanyer
Arbúcies

Més de 150 persones d’arreu dels Països 
Catalans es varen aplegar a Arbúcies el 
dia 28 de març per tal de commemorar 
que aquest any es compleixen 30 anys 
de la Revolució Popular Sandinista, 
i 29 de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización, ambdós fets cabdals en 
la lluita d’alliberament nacional i social 
protagonitzada pel poble de Nicaragua 
durant el transcurs del segle XX.

L’acte va ésser convocat per Amigues 

del Alba, Casa de Nicaragua i SOARPAL 
(Solidaritat Arbúcies-Palacagüina)  amb 
l’ànim de rememorar els avenços socials, 
polítics i econòmics que va significar la 
implementació del “Programa Histórico” 
del FSLN en aspectes cabdals per al 
progrés de les majories populars. Educació 
i  sanitat universals i gratuïtes, reforma 
agrària i implantació d’un model econòmic 
mixte basat en un model de planificació 
econòmica estatal amb participació 
d’organitzacions cooperatives i iniciatives 
privades en són els més clars exponents. 
Tot això va permetre importants avenços 

en la redistribució del PIB que tan sols 
van poder ser frenats mitjançant la 
intervenció militar finançada i dirigida per 
l”Imperi del Nord”. Una “guerra de baixa 
intensitat” protagonitzada pels exguardies 
somocistes de la “Contrarevolució” que 
va durar des de el 1981 fins el 1990 i 
va  suposar la mort de més de 30.000 
persones.

Un dinar popular va iniciar l’acte i 
permetent que es retrobessinpersones 
vinculades a la solidaritat amb el poble de 
Nicaragua que, al llarg dels últims trenta 
anys, han estat treballant en projectes de

“Nicaragua fue un saber”
XXX aniversari de la Revolució Popular Sandinista - XXIX aniversari de la Cruzada Nacional de Alfabetización

Imatge de la Revolució Sandinista
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actes

cooperació en el marc dels agermanaments 
entre pobles i institucions d’arreu 
del país amb pobles i institucions 
nicaragüenques. 

Tot seguit, es va visionar un documental 
repassant els fets més notoris de la lluita 
insurgent del poble nica fins arribar al 19 
de juliol de 1979, dia de l’enderrocament 
de la dictadura somocista, el procés 
constitucional promogut per el FSLN i 
la implantació d’un regim Democràtic.

Després es va fer lectura de 
textos d’Eduardo Galeano referents a 
moments transcendents de la revolució, 
seguit del comentari d’una quinzena 
de fotografies per part de brigadistes 
vinculats a l’acompanyament que, des 
de la solidaritat catalana, s’ha fet de 
l’evolució de Nicaragua des del triomf de 
la Revolució Sandinista.

També es va fer un recordatori a la 
mobilització que va realitzar la joventut 
nicaragüenca quan, entre 1981 i 1982, 
més de 150.000 joves de tot el país varen 
anar fins l’últim racó de les muntanyes 
més allunyades per dur l’alfabetització a 
totes i tots els camperols de Nicaragua.

La trobada es va tancar amb un 
recital de música popular i cançons 
revolucionàries de Nicaragua per part de 
l’Hector i en Beto, dos niques que des de 
fa anys viuen entre nosaltres.

Segons els organitzadors, l’acte va ser 
més que un recordatori, ja que va servir 
per posar de manifest que avui, en plena 
crisi no sols econòmica, sinó,  sobretot, 
de valors, hi ha un camí per recórrer cap 
a la superació de les contradiccions del 
capitalisme, un sistema que s’ha demostrat 
incapaç de resoldre les necessitats de la 
majoria de la població per una vida digna, 
lliure i feliç.

Pors
Sergi Masó

Noto com el cor se m’estreny, és una sensació que m’ofega alhora que em 
paralitza. Penso que no estic preparat, que és un risc massa gran pel que podem 
arribar a aconseguir, que no té massa sentit. Em desmunto veient la incoherència 
de les meves emocions. I és en aquests moments quan entenc perquè ben sovint, 
encara que ho tinguem tot de cara per avançar, només som capaces d’estar a 
l’espera. M’odio, em faig fàstic de mi mateix però almenys durant aquests instants 
és quan puc tornar a aixecar els ulls. I intento treure-m’ho del cap, però se’m fa 
massa gran, realment se’m fa impossible no voler veure cap a on estic anant. Em 
concentro i repenso per enèsima vegada totes les opcions, recordo les converses 
de quan ho hem planejat, de com fugir si la història es posa lletja. I els nervis 
m’ataquen de nou, bufo i els trec. Ja queda poc. Intento reflexionar en si van 
mal dades, en com d’humiliat intentaran fer-me sentir si m’atrapen, en com 
pots arribar a no entendre que allò s’acaba. I les respostes que busco estan en les 
mateixes reflexions. Només podrien intentar-ho perquè els humiliats serien ells 
i a cada segon que passés la fi del malson estaria més a prop. I torno a aixecar als 
ulls, però ara, a més, ja són capaços de mirar. I ho veig clar, tot i que preferiria no 

haver-ho de fer, que la realitat ja fos una altra, que ja no tingués aquesta obligació.  
Una barreja de soledat i estranyesa se m’apodera. I l’únic que em permet trobar-
li el sentit és la direcció. El silenci que ens governa és asfixiant. Intento parlar 
però cada paraula que pronuncio és una quimera, com si tot sobrés i alhora fos 
necessari dir-ho. Però la conversa absurda que acabem de tenir ens serveix. 

Continuem avançant i al mirar al meu voltant veig que ja no estic sol, que tots 
els que estem aquí compartim molt més que un temps i un espai, que estem vivint 
amb les mateixes emocions, que busquem aconseguir els mateixos objectius. I ja 
ho tenim davant, els dubtes s’esvaeixen i les pors s’han transformat. La seguretat 
que tenim es sustenta en els altres, la confiança s’ha fet mútua i la unió amb la 
resta ens dóna unes forces que fins fa res no coneixíem. El que més m’aterra ara 
és fallar, no ser capaços de fer-ho, no estar a l’altura de les circumstàncies. El 
major perill que ens assetja és anar enrere. Hi som i el nostre cap té clar cada 
pas. I d’un cop ens enclastem amb tota l’energia que podem alliberar, nascuda 
d’una ràbia i una impotència que a cada volta es fa més petita. La última mirada 
no pot evitar fer-nos sentir orgullosos, no pel que és, sinó pel que representa. I 
marxem.

espai literari
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[  ]L’ENTREVISTA`

Quin és el panorama laboral en 
aquest període de crisi al Principat?

Força desmoralitzador. La crisi ha 
començat relativament fa poc i, 
malauradament, les capacitats de fer-
li front tot just s’estan forjant. Partim 
d’una mínima experiència i d’un 
panorama en què CCOO i UGT 
tenen l’hegemonia quasi absoluta 
del moviment obrer a Catalunya. 
Una hegemonia sustentada per dos 
sindicats que no estan en condicions 
per a fer cap resistència real a les 
conseqüències de la crisi, donada la 
dependència en termes de subvencions 
i a la seva línia ideològica. Tan CCOO 
com UGT, no poden tenir opinions 
discrepants al sistema perquè són 
totalment dependents d’ells. 
D’altra banda, hi ha un conjunt gran 
de nuclis de sindicats alternatius 
amb força a diferents empreses que 
treballen per trencar amb aquesta 
hegemonia construint alternatives. 
Val a dir, però, que estem molt al 
principi de la constitució d’òrgans de 
resistència en l’àmbit laboral.

Creus, aleshores, elemental que, 
en aquest context de crisi actual 
en què hi ha precarietat i amenaces 
de desocupació, els treballadors 
s’organitzin per exercir pressió 
envers l’empresari?

És bàsic. Actualment, el que patim en 

major grau és la desorganització de 
la classe treballadora. A l’hegemonia 
sindical compartida entre CCOO i 
UGT, s’ha aconseguit abandonar, en 
gran part, la idea d’organitzar a la 
classe treballadora i l’han substituït 
per uns aparells burocràtics de 
negociació però que no tenen cap 
força real. Els treballadors han 
acabat delegant la seva representació. 
Aquesta estratègia ha debilitat molt 
la classe treballadora. 

Quins mecanismes hi ha per 
organitzar-se?

Ja fa anys que existeix la Xarxa contra 
els Tancaments i la Precarietat que ha 
intentat aglutinar a tots aquells sectors 
que volen resistir a les conseqüències 
d’un sistema que propicia les 
desigualtats i la precarietat entre els 
treballadors. Arran de la crisi, s’ha 
creat la Plataforma Que la Crisi la 
Paguin els Rics que, de moment, s’està 
constituint estructuralment però que 
promet exercir la funció de columna 
vertebral per tal d’aglutinar a tota 
aquella gent que vulgui fer front a 
la crisi. A més a més d’aquest òrgan, 
s’han convocat assemblees d’aturats 
com, per exemple, a Barcelona. La 
idea és poder crear un moviment 
permanent d’aturats per poder 
tenir una xarxa estable que pugui 
tenir presència a diferents nuclis de 
Catalunya. 

Quina és la situació sindical a la 
comarca?

La veritat és que força pobra. L’últim 
que recordo d’acció sindical col•lectiva 
és la vaga general de l’any 82. És cert 
que, ara per ara, hi ha molta intenció 
de crear un moviment estable a 
la comarca, així com iniciatives 
d’assemblees d’aturats. Tot i així, 
estem molt a l’inici de les respostes 
organitzades i, de moment, s’està 
força a l’espera que tirin endavant els 
projectes que s’han engegat. 

En el cas d’una persona aturada, 
l’exclusió del món laboral, sovint, 
crea desimplicació. Per què és 
important no deixar de lluitar?
 
Només cal mirar algunes experiències. 
Durant els anys vuitanta, es varen 
aglutinar un centenar de treballadors 
a Granollers que varen exercir formes 
de pressió, ocupant, per exemple, 
l’Ajuntament i la Oficina de l’INEM. 
En aquell moment, varen aconseguir 
pràcticament trobar feina per gairebé 
tots i totes elles. Va ser un element 
fonamental de consciència social que 
va posar de manifest com el sistema 
econòmic i social entra en contradicció 
amb les necessitats més bàsiques de 
qualsevol treballador. 

Quines són les principals pors que té 
un treballador a l’hora de fer front a 

l’empresari?

El perill més real és l’acomiadament. A 
més a més, actualment l’acomiadament 
és percebut com la mort social. 
Passaran anys fins que ens podem riure 
de la cantarella de “si perds un lloc de 
treball, no en podràs aconseguir un 
altre en les mateixes condicions”. 

Creus que estem en un moment en 
què, constatant les contradiccions 
del sistema capitalista, cal que els 
treballadors promoguin una ruptura 
amb la situació econòmica i laboral 
d’avui en dia?

És molt necessari. Des de finals dels 
anys setanta, les condicions dels 
treballadors han estat cada vegada 
pitjors. És cert que durant la crisi s’han 
vist clares aquestes contradiccions, 
però durant l’època de creixement 
les evidències han estat més 
pronunciades. Les diferències de renta 
entre els treballadors i empresaris, per 
exemple, no han parat d’incrementar. 
La reducció del temps de treball, 
que semblava un objectiu assequible 
a finals dels anys setanta, s’ha anat 
allargant. Els treballadors tenen tot 
a fer. L’èxit de la lluita contra la crisi 
i del sistema dependrà, en gran part, 
de la creació d’assemblees d’aturats 
fortes que tinguin presència en tots 
els nuclis de població important.      

http://eivallesmontseny.wordpress.com

[  ]L’ACCENT DEL VALLÈS ORIENTAL I EL BAIX MONTSENY`
REDACCIÓ Anna Melguizo, Ramon Mateu, Roser Rifà, Jordi Babiano, Juanjo Nora, Hug Lucchetti, 

Ramon Garcia, David Camps, Sergi Masó, Ferran Calvet, Roger Castellanos, Irene Ramentol, Pau 

Cantarell i Jan Solé MAQUETACIÓ Sergi Masó i Joan Gorchs IL·LUSTRACIONS Pau Carnicero 

DISTRIBUCIÓ Assemblea de Joves de la Garriga - La República (CAJEI), Endavant (OSAN) Cardedeu, 

Ateneu Popular l’Esbarçer de Palautordera, Assemblea de Joves de Granollers (CAJEI), Casal Popular 

l’Esquerda de Granollers, Endavant (OSAN) V allès Oriental, Maulets Vall del Tenes, Assemblea de 

Joves de Caldes (CAJEI), PSAN Vallès Oriental i Assemblea de Joves de Cardedeu (CAJEI)

“L’èxit de la lluita contra la crisi capitalista dependrà 
de la creació d’assemblees d’aturats fortes”

Xosé Lombago Otero viu a Granollers 
i és delegat sindical de Telefònica. 
Fa cinc anys que és afiliat de COBAS 
(Sindicat de Comissions de Base), un 
sindicat que va sorgir fa set anys de 
CCOO, fruit de persones amb posicions 
molt crítiques i alternatives a la línia 
que s’estava duent a terme. La funció 
de COBAS és contribuir a crear una 
alternativa al sindicalisme homogeni 
basada en l’autoorganització dels i les 
treballadores, procurant ser el menys 
burocràtics possibles. Amb prop d’unes 
dues mil persones afiliades, pretén ser 
una força d’enfrontament a la situació 
actual del sistema capitalista.

Les cues de les oficines de treball no paran de crèixer... 


