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La vinyeta 

editorial
Editorial

Pau Carnicero 

2240 ERO durant l’any 2008, més de 2000 
acomiadaments diaris, centenars d’ERO en marxa, 
milions d’euros entregats a les mans que han provocat 
aquesta crisi a canvi de no res, directives europees 
d’expulsió de treballadors i treballadores immigrants, 
preparació per part de sindicats grocs i empresaris 
de propostes que portaran a l’abaratiment dels 
acomiadaments i a l’augment de l’edat de jubilació són 
algunes de les moltes agressions que, amb l’excusa de 
la crisi, està patint la classe treballadora.

    Per tal de construir una alternativa pròpia de 
la classe treballadora capaç d’oposar-se a les opcions 
neoliberals és necessària l’acció col·lectiva. Cal 
demostrar el nostre rebuig a les polítiques antiobreres 
destinades a salvar uns pocs de la crisi i condemnar la 
majoria; cal deixar clar que no ens empassarem que es 
tracta d’un procés democràtic si no té en consideració 
la majoria de treballadors i treballadores, per molt que 
tingui el suport de les corruptes cúpules dels sindicats 
grocs (CCOO, UGT, USO, etc.).  No aconseguiran 
que ens unim a la seva croada per salvar el capitalisme: 
nosaltres sortirem a mostrar tant el nostre rebuig a les 
seves propostes com les nostres alternatives basades 
en l’interés de la majoria. Davant les polítiques 
econòmiques dels estats espanyols i francés, cal que 
sortim al carrer no únicament el 1r de maig.

Sortim al carrer contra els processos de privatització 
dels serveis públics. En especial contra els processos 
de privatització de l’ensenyament encetats amb les 
aplicacions del Pla Bolonya i la propera aplicació de 
la LEC, i en suport dels companys i les companyes 
que defensen la implantació d’un ensenyament públic, 
català i de qualitat.

Sortim al carrer contra l’aprovació per part dels 
governs d’ERO presentats per empreses que han 
obtingut grans marges de benefici en els últims anys, 
i en favor de l’ocupació i posterior control popular de 
les empreses que plantegin tancaments, així com dels 
sectors estratègics de l’economia.

Sortim al carrer contra les polítiques d’expulsió dels 
treballadores i les treballadores immigrants, i en favor 
de la regularització sense condicions i la disminució de 
la jornada laboral per tal de garantir el dret de tothom 
a treballar en unes condicions dignes.

Sortim al carrer per reclamar el control democràtic 
de la banca, per exigir més i millors serveis públics i 
per reivindicar el dret a un treball digne i no alienant.

Sortim al carrer perquè creiem en l’autoorganització 
de la classe obrera, en el seu paper protagònic, en el 
seu esperit i en les seves pràctiques diàries de lluita, 
resistència i solidaritat.

Sortim al carrer, en definitiva, per exigir un canvi 
de model socioeconòmic, per substituir un model 
basat en l’explotació de molts en favor d’uns pocs per 
un model basat en l’interés general, en el benefici de la 
majoria, en la solidaritat i en el treball.

Contra el capitalisme i les seves crisi, per una 
alternativa socialista. 

SORTIM AL CARRER!

La setmana passada, el govern de la Generalitat 
de Catalunya, forma pels partits mal anomenats 
d’esquerra (PSC, ERC i IC-V) van aprovar el nou pla 
d’infraestructures, que inclou l’acceptació per part de 
tots de la creació del quart cinturó. Finalment, després 
d’anys jugant a la puta i a la ramoneta, és a dir, des dels 
ajuntaments dient que no i des del govern dient que 
si, tan des d’Esquerra Republicana de Catalunya com 
des d’Inicitiva per Catalunya- Els Verds, s’han tret la 
màscara i han quedat retratats davant de la societat. 
Arribant a un acord amb el PSC, que ara enviaran a 
Madrid, ja que aquesta nova infraestructura dèpen 
del govern de l’estat espanyol.

El debat en que ens han volgut fer partíceps als 
ciutadans afectats directament per la seva construcció, 
tan des dels partits polítics, com des d’alguna que 

altra associació de defensa de la natura, no era altra 
què per on havia de passar el quart cinturó, és a dir, 
buscar els paratges on “menys danys ambientals i 
paisatgistics” podia causar aquesta autovia. Quan 
el debat clau no és aquest, si no, que si l’esmentada 
autovia és per a qui és necessaria i quins interessos 
economics s’hi amaguen al darrera

Des de l’Esquerra Independentista, en canvi,  
sempre hem tingut clar la opció i els arguments 
per estar en contra d’aquesta obra. I més en aquests 
moments de crisi econòmica, on s’han de bastir 
alternatives a la destrucció del medi ambient, al 
problema de la mobilitat, a l’economia capitalista 
globalitzada, entent aquestes alternatives com a una 
preservació no només del medi ambient si no amb un 
canvi total en les relacions economiques i laborals. 
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El tripartit dóna llum verda al traçat del Quart Cinturó



Ramon Mateu
CARDEDEU

A Cardedeu des de fa uns mesos s’està 
llaurant la llavor d’un nou casal popular. 
Amb aquest nou espai es vol aconseguir 
agrupar gent amb diverses sensibilitats i 
inquietuds. Des de l’assemblea del casal 
es té clar però, que el marc territorial de 
referència són els Països Catalans, i que 
aquesta tasca s’ha de fer des d’un punt 
de vista d’esquerres.

Per començar a finançar aquest 
nou projecte, el passat 3 de maig, es va 
celebrar la primera fideuà popular a la 
plaça St. Corneli de la vil•la. La jornada 
incoïa, a part del dinar, un espectacle 
musical a càrrec del cantautor Cesk 
Freixas. Previ a l’actuació, des de 
l’assemblea de casal, es va llegir un 
manifest en el que, a més de presentar 
el projecte als assistens, es convidava a 
tothom qui volgués a participar-hi.

Durant l’actuació musical el 
mateix cantautor, posava èmfasi en 
la importància que té per a l’esquerra 
independentista la creació d’espais on 

la autoorganització permeti crèixer al 
moviment.

A l’acte hi assitiren una seixantena 
de persones, que a part de gaudir d’un 
àpat a l’aire lliure, van poder relaxar-se 
amb una actuació musical en directa

Aquest però, segons els membres del 
casal, no és sinó l’inici d’una sèrie d’actes 
que s’organitzaran per tal de poder obrir 
el més aviat possible aquest nou espai, 
el Casal Popular Els Escorrelots.

+
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Recitals de poesia catalana actual 
a Granollers.

Agenda

maig
Dijous 7
  

Conferència: Salvador 
Casanova, l’home i el compromís

20:00 Sala Francesc de Tarafa
Carrer de Corró, 47 (Granollers)

Plataforma Salvador Casanova

Dissabte 9
9 aniversari de 

l’Assemblea de Joves de Caldes
17:30 Xerrada sobre la crisi!

21:00 Sopar popular i festa per la terra
Casal Popular la Llamborda de Caldes

C/ Bellit, 18

Diumenge 10
9 aniversari de 

l’Assemblea de Joves de Caldes
17:00 Tallers de pancartes, fones i 

bitlles catalanes
Plaça de la font del lleó

Divendres 15
Fira de Sant Isidre 

al Casino Popular de Cardedeu
17:00 Portes obertes

18:00 Exhibició Break-Dance
20:00 Jazz en directe

C/Mestre Pau Casals, 15

Dissabte 16
Fira de Sant Isidre 

al Casino Popular de Cardedeu
10:00 Portes obertes

11:00 3x3 de bàsquet i futbito
13:00 Taller de ball de bastons

14:00 Dinar popular: paella
16:00 Espectacle “Xò fred no val re”

19:00 Taula rodona sobre l’okupació
C/Mestre Pau Casals, 15

Diumenge 17
Fira de Sant Isidre 

al Casino Popular de Cardedeu
10:00 Portes obertes

11:00 Sardanes i ball de gitanes
17:00 Quinto i xocolatada

21:00 Sopar popular i 
actuació musical del “Rauxo de Rauxa”

C/Mestre Pau Casals, 15

Dijous 28
  

Taula rodona: Salvador 
Casanova. Independència, 

cultura, tradicions i socialisme
 20:00 Sala Francesc de Tarafa
Carrer de Corró, 47 (Granollers)

Plataforma Salvador Casanova

Joan Gener Barbany
GRANOLLERS

Aquest mes d’abril, el Casal Popular 
l’Esquerda ha organitzat, per primera 
vegada, Versos LLiures, les trobades 
poètiques de l’Esquerda. Versos Lliures és 
una iniciativa del mateix casal per potenciar 
l’esperit popular de la poesia catalana i així, 
enfortir-ne el seu caràcter identitàri.  

El dijous 2 d’abril a dos quarts de 8 
del vespre, es van iniciar les trobades amb 
el conegut i reconegut Josep Pedrals. Un 
poeta multidisciplinar que, a través de 
la sonoritat cercada de les paraules, va 

divertir a més de 30 persones. Pedrals va 
demostrar perquè és un dels poetes de 
referència en un recital on va desplegar el 
seu potencial humorístic i memorístic, 
recitant els poemes com si fossin un joc 
per a nens grans.

El següent dijous, 9 d’abril, també 
a dos quarts de 8,  va tenir lloc el segon 
recital a càrrec de Núria Martinez, també 
barcelonina. L’exaltació de la reflexió interior 
i l’esquerdament de la subjectivitat són les 
línies de presentació d’aquesta jove, però 
experimentada, poeta. Els poemes que van 
vestir el recital, amb una empatia sincera, 
van repicar a l’interior d’una vintena de 

persones. Núria Martinez va mostrar la 
seva singularitat al llarg del recital.

El dijous 16 d’abril era el torn de la 
poesia comarcal. Pau Gener Gallin de 
Sant Celoni, poeta i artista incansable, 
i el jove prometedor Misael Alerm de la 
Garriga, van oferir un recital a dues veus. 
Alternant i jugant amb els seus poemes, 
Misael Alerm va recitar al voltant de 
la vida i Pau Gener va oferir poemes 
publicats i també inèdits. Una connexió 
especial entre els dos vallesans i l’atrevit 
numero de Pau Gener amb l’scrable, van 
captivar i divertir a més de 40 persones en 
el penúltim recital dels Versos Lliures.

L’últim recital va ser el 30 d’abril. Pau 
Vadell i Jaume Pons, mallorquins afincats 
a Barcelona, i Blancallum Vidal van 
demostrar que la poesia més jove té coses 
a dir. 

El despit reivindicatiu de Pau Vadell, 
carregant contra l’especulació i llençant-se 
un got d’aigua per sobre, i l’excentricitat 
poètica de Jaume Pons, que fis i tot va 
pujar a la barra del casal, van encaixar amb 
la dolça timidesa de Blancallum Vidal 
davant una trentena de persones.

Durant els recitals hi havia la 
possibilitat de comprar diferents llibres 
publicats pels poetes que han passat per 
l’Esquerda. Versos Lliures ha servit per 
acostar la poesia catalana actual a la capital 
del Vallès Oriental i així, poder gaudir 
d’un ambient tranquil i d’un oci cultural 
popular i de qualitat.

Posant fil a l’agulla
L’assemblea del Casal Popular “Els Escorrelots”, inicia una sèrie d’actes per poder, quan abans 

millor, obrir les seves portes.



Assemblea de Joves Cardedeu

4

Sergi Masó
CARDEDEU

Els sindicats són l’eina per 
excel•lència de la lluita de classes 
en les societats capitalistes. 
L’antagonisme que denosta la seva 
pròpia idiosincràsia possibilita 
l’avenç en les condicions de vida 
dels i les treballadores. A les seves 
lluites devem els principals triomfs 
pels treballadors dels darrers 
segles: la successives reduccions de 
la jornada laboral, l’establiment del 
salari mínim, el progrés dels serveis 
públics i socials, les pensions 
públiques,... Per tant, tot i que, 
actualment, l’activitat sindical 
combativa no estigui passant pels 
seus millors moments hem de ser 
ben conscients que per avançar en 
els drets dels i les treballadores 
ens cal recuperar aquest f ront de 
lluita.

El sindicalisme permet una acció 
conjunta i organitzada, democràtica 
i lliure, al servei dels treballadors i 
treballadores per a la defensa dels 
drets laborals, socioeconòmics 
i nacionals. Així, des del nostre 
punt de vista considerem que els 
sindicats poden ser també un espai 
on les reivindicacions laborals vagin 

vinculades també a un projecte 
emancipador dels Països Catalans, 
possibilitant la transformació de 
l’actual estructura social en una 
altra més justa, lliure i solidària. 
La lluita sindical té com a fi 
eliminar tota situació d’opressió 
d’uns individus i/o col•lectius 
sobre d’altres i aconseguir que 
els interessos col•lectius estiguin 
per damunt de qualsevol minoria 
privilegiada. A més, la seva 
activitat contribueix a possibilitar 
un nou marc on els treballadors i 
treballadores puguin arribar a ser 
la veritables força de les decisions 
socioeconòmiques. Per assolir 
aquests objectius, els sindicats 
emprenen diferents instruments de 
lluita contra els abusos de poder, 
sent la vaga i la mobilització unes 
de les armes més necessàries.

Des dels sindicats nacionals i de 
classe també existeix el compromís 
de treballar solidàriament amb 
tots els treballadors i treballadores 
i sindicats de les altres nacions 
i pobles d’arreu del món, doncs 
tan sols des d’aquesta perspectiva 
serà possible fer el camí cap a 
la transformació de les actuals 
estructures dels estats i la propietat 
dels mitjans de producció.

Eines contra la crisi:
EL SINDICALISME

Vallès Oriental i Baix Montseny

aquí i ara,

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

3 anys d’aDONA’t,
3 voltes rebel

Alba Dalmau
CARDEDEU

Vestit de lila, el Casino Popular de 
Cardedeu, va obrir les seves portes el 
dissabte 18 d’abril. A les 14h va començar  
el  dinar popular, amb una trentena de 
persones, que van poder provar una 
dotzena de pastissos diferents, adients 
per l’ ocasió. A continuació, l’ actuació de 
la Ceba i la Carxofa va fer tirar avall el 
menjar amb un repertori de cançons de 
cantautors catalans, així com accedint a 
totes les propostes musicals que els feia 
el públic.

A la tarda, dues integrants del 
col•lectiu van fer de ponents de l’ acte 
polític. Aquest va consistir en un recull d’ 
informació sobre la trajectòria d’ aDONA’t: 
els seus orígens, l’evolució, la forma de 
funcionament, les línies de treball, les 
activitats fetes, el futur... La xerrada va 
acabar amb un torn de preguntes on es va 
ajudar a clarificar conceptes i desvetllar 
futures propostes com el futur cicle sobre 
la sexualitats o l’acostament al jovent 
dels instituts. Segons el propi col•lectiu, 
aquest tipus de campanyes permeten 
incidir en les persones i fan canviar 
l’imaginari col•lectiu entorn temes com 
la transexualitat, l’homosexualitat, la 

desmitificació dels models de relacions 
sexuals... A la nit, la festa va continuar 
amb una col•laboració col•lectiva de 
punxa discs locals, amb música i barra 
fins a les 5 de la matinada. 

Després d’ aquesta jornada de 
celebració, diumenge 19,  l’ aniversari va 
continuar amb un cinefòrum organitzat 
a l’ Esbarjo-Verdi de Cardedeu. La 
pel•lícula que encetava el debat era “La 
Teta Asustada”, una història sobre la por 
transmesa de mares violades a filles, i 
com aquesta por condiciona l’existència 
d’ una jove que viu aterrida pel temor que 
la història de la seva mare es repeteixi. 
El debat, presentat i moderat, també, 
pel col•lectiu aDONA’t va donar peu a 
reflexions sobre la por infligida per la 
societat, sobretot, en les dones; així com 
el cos d’ aquestes com a terreny vulnerable 
en temps de guerra. A la sortida del 
cinema, es va concloure l’ aniversari amb 
un pica-pica i copes de xampany per a 
tothom. 

I  amb tanta festa,i més d’ un ja lluint 
la nova samarreta de l’ aniversari, amb una 
gallina dibuixada al pit -referència directa 
a la cançó de Llach “La Gallineta”- 
s’acabava  la celebració: conscients que 
tota meta no és un final, sinó un inici per 
seguir endavant.

Sota el leivmotive del poema revolucionari de Maria-Mercè 
Marçal, aDONA’t ha cel•lebrat el seu tercer aniversari com a 
assamblea antipatriarcal que lluita per destruir els gèneres i assolir 
una societat igualitària.

A l’atzar agreixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida,
i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel

Maria-Mercè Marçal
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Ametlla del Vallès  
Aiguafreda        
Arbúcies        
Bigues i Riells         
Breda         
Caldes de Montbui       
Campins          
Canovelles       
Cànoves i Samalús      
Cardedeu        
Castellcir        
Castellterçol         
Fogars de la Selva       

Fogars de Montclús        
les Franqueses del Vallès       
la Garriga         
Granera          
Granollers      
Gualba          
Hostalric        
la Llagosta       
Llinars del Vallès        
Lliçà d'Amunt       
Lliçà de Vall       
Martorelles
Massanes        

Mollet del Vallès       
Figaró-Montmany        
Montmeló        
Montornès del Vallès       
Montseny            
Parets del Vallès            
Riells i Viabrea
Riudarenes          
la Roca del Vallès       
Sant Antoni de Vilamajor       
Sant Celoni       
Sant Esteve de Palautordera      
Sant Fost de Campsentelles      

Sant Feliu de Buixalleu        
Sant Feliu de Codines       
Sant Pere de Vilamajor       
Sant Quirze Safaja        
Santa Eulàlia de Ronçana      
Santa Maria de Martorelles      
Santa Maria de Palautordera     
Tagamanent        
Vallgorguina         
Vallromanes         
Vilalba Sasserra         
Vilanova del Vallès      

Totals    

185
142
78
261
128
610
10
951
76
517
14
52
65

4
717
409
1

2651
31
171
615
331
440
191
170
20

2428
55
346
726
5

594
143
51
272
167
697
53
204

29
202
119
13
188
26
335
6
79
35
28
101
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Darreres dades estadístiques de l’atur al Baix Montseny i el Vallès Oriental

Font: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Sergi Masó
CARDEDEU

L’augment de l’atur que està sacsejant 
la classe treballadora està també 
comportant que emergeixin marcs 
de lluita i reivindicació específics 
del col•lectiu d’aturats i aturades. A 
Cardedeu la iniciativa està quallant a 
partir de la creació d’una assemblea 
d’aturats i aturades de Cardedeu. 

Els promotors d’aquest nou 
col•lectiu van deixar clar que aquesta 
és una proposta que pretén treballar a 
partir de dos vies complementàries: 
mobilitzar-se per aconseguir llocs de 
treball mitjançant la denúncia i oposició 

directa a les empreses que imposen hores 
extres als seus treballadors tot forçant-
los a eliminar aquestes pràctiques i 
contractar persones de l’assemblea i, 
per altra banda, propiciar un avenç en 
les condicions dels aturats i aturades 
a partir d’una taula reivindicativa que 
els permeti dirigir-se a les institucions 
polítiques. 

Entre les reivindicacions que 
han començat a alçar-se hi figuren 
l’establiment d’una jornada laboral de 30 
hores o la paralització dels desnonaments 
i l’atur indefinit davant la situació actual 
de recessió. Les assemblees són cada 
dimecres a les 19h al local que té l’esplai 
a la plaça de l’Església de Cardedeu. 

Aturats que s’ho curren

Sergi Masó
CARDEDEU

Els darrers mesos estem assistint a una 
de les majors crisis econòmiques del 
capitalisme. El neoliberalisme impulsat 
des dels anys 70 ha comportat per 
a la clase treballadora una situació 
d’atur massiu, expedients de regulació 
d’ocupació (EROs), deslocalitzacions 
d’empreses i retrocessos en els serveis 
públics i socials. La tarda del dijous 16 
d’abril Endavant i l’Assemblea de Joves 
de Cardedeu van fer una concentració a la 
plaça de l’Església denunciant els bancs i 
les caixes com als veritables responsables 
de la crisi. Amb una pancarta just davant 
de la porta de la Caixa Penedès els 
assistents repartiren comunicats entre 
les persones que estaven passejant. En 

el comunicat s’afirmava que la crisi 
“ha demostrat la fal•làcia del discurs 
neoliberal quan, un cop esdevinguda, 
s’ha exigit la intervenció dels estats per 
a arreglar un sistema que no funciona”. 
En paraules dels convocants, s’ha de fer 
palès que la classe treballadora conscient 
no té cap intenció de seguir acceptant 
que el govern segueixi estant al servei 
d’uns paràsits com els bancs i els seus 
accionistes. 

Cal destacar que aquesta acció estava 
enquadrada dins una jornada de lluita 
descentralitzada a tota la geografia dels 
Països Catalans mitjançant l’Esquerra 
Independentista. Barcelona, València, 
Tarragona, Girona, Alacant, Vilafranca 
o Sabadell, entre moltes altres viles i 
ciutats es sumaren a aquesta convocatòria 
de denúncia del sistema capitalista.

Assenyalant els culpables

 homes         dones               total homes            dones              total homes             dones             total

Crida al 1r de maig
En motiu del dia dels treballadors i les treballadores, el Partit 

Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) i Endavant (OSAN) 
van convocar conjuntament una concentració a la Porxada de 
Granollers.

Sergi Masó
CARDEDEU

Les organitzacions polítiques de 
l ’esquerra independentista presents al 
Vallès Oriental, PSAN i Endavant, 
compartiren la voluntat de fer present 
als carrers de Granollers un  discurs 
que s’oposés al tipus de solucions que 
s’estan desplegant des dels diferents 
governs alhora que una aposta per la 
lluita dels treballadors i treballadores 
dels Països Catalans. És per això que 
el passat 30 d’abril, altrament Dia 
Internacional del Sabotatge donades les 
accions que contribueixen a tenir un 1r 
de maig propi de la classe treballadora, 
s’aprofita per desplegar una pancarta a 
la Porxada i es repartí el manifest per 
a l ’ocasió entre els vianants entremig 
d’estelades i banderes rojes.  

En el manifest, f irmat per 
ambdues organitzacions, es denuncià 
el liberalisme econòmic imposat per 
tots els governs des de la crisi de 
sobreproducció dels anys 70 com la 
causa directa de la crisi actual. A 
més, també es criticà les injeccions de 
liquiditat que s’han realitzat des de les 
arques de les administracions doncs, 
en paraules dels convocants, equival 
a donar el primer premi als principals 

responsables de la derrota. I és que 
tot i la quantitat ingent de diners 
donats per a ref lotar empreses i bancs 
la situació no ha parat d’empitjorar. 
Finalment, també s’assenyalà el paper 
que han jugat les cúpules dels sindicats 
de CCOO i UGT, reivindicant la 
pèrdua de drets mitjançant l ’apretada 
de cinturons i mostrant-se inalterables 
davant la urgència d’una vaga general. 

L’alternativa que es propugnà 
fou la mobilització i la lluita a 
partir del reforçament dels sindicats 
nacionals i de classe que defensen de 
manera conseqüent als treballadors i 
treballadores alhora que, com a mínim, 
el no retrocés dels serveis públics i 
socials. Els Mossos d’Esquadra no 
aparegueren i no hi hagué cap incident 
durant la concentració.

Òbviament, en el pla més immediat, 
també es convocà a la manifestació 
que l ’endemà a la tarda transcorreria 
pels carrers de Barcelona. Aquesta 
manifestació estava convocada per 
la plataforma anticapitalista “Que la 
crisi la paguin els rics”. Segons hem 
pogut saber, al Vallès Oriental hi ha 
diferents veus que també proposen 
crear un espai de treball on hi puguin 
participar  totes les organitzacions 
anticapitalistes.
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Jordi Babiano
LLINARS DEL VALLÈS

Fa unes setmanes que per gairebé tot arreu 
ens han omplert el país amb uns immensos 
plafons- de 3 metres d’ample per 4 d’alçada, 
i que tenen un cost d’entre 1.200 i 1.600 €-, 
situats estratègicament, que comuniquen 
que estem involucrats en un pla, el “Plan 
E”. Ens allunyem una mica del plafó, per 
agafar una mica de perspectiva a l’hora de 
poder-ho llegir correctament, ja que l’únic 
que hi podem evidenciar amb clarividència 
és “Plan E”. En un primer moment, se 
m’acudeix tot un reguitzell de maneres 
de donar un sentit a aquesta imponent 
“E” - així, en majúscula-; serà la “E”, 
d’enganyifa, d’estafa, o serà la “E” d’escarni, 
d’ensarronada, potser només es tracta, en 
definitiva, “E” d’Espanya i d’espanyolada. 
Com que la primera intuïció apunta cap 
a uns conceptes similars, el millor serà 
agafar una mica de perspectiva i sortir-ne 
de dubtes. Amb la perspectiva agafada, hi 
llegim: “Plan Español para el Estímulo 
de la Economía y el Empleo” en aquest 
moment, comencem a creure’ns l’increïble, 
i a provar d’explicar-nos l’inexplicable. Els 
dubtes inicials, esdevenen certeses.

Anem a pams. Aquest Plan E, o el que 
vindria a ser el mateix, el Pla d’en ZP, és un 
pla finançat pel Fondo Estatal de Inversión 
Local (FEIL), organisme vinculat al 
Ministeri espanyol d’Administracions 
Públiques. Aquest Pla comprèn un conjunt 
d’iniciatives, de les quals, el foment de 
l’ocupació n’és un dels eixos centrals. Si 
no anem errats, vindria a ser un dels eixos 
estratègics del govern espanyol per fer-nos 
sortir de “la crisi capitalista”. Al marge dels 
evidents defectes del Plan E, que qualsevol 
ciutadà conscient podria posar de manifest, 
el Plan E, consisteix en col•locar cartells 
gegants que transmetin als ciutadans que 
el govern espanyol està fent alguna cosa 
per pal•liar parcialment la desocupació i la 

crisi econòmica. Es tracta d’executar obres 
amb el simple objectiu de poder plantificar 
un plafó enorme al costat. Vindria a ser la 
versió barroera del Pla Marshall, ja que 
el que més ens sorprèn – al marge de la 
grandària dels plafons – és la inutilitat de 
la major part de les obres: rebentar una 
vorera per fer-ne una de nova, aixecar un 
parc infantil i construir-ne un de similar, 
arrencar bancs de fusta i plantar-ne de 
ciment, etc. Aquesta és l’essència del Plan 
E.

Dels 945 ajuntaments de la Catalunya 
central, s’han arribat a presentar 3.927 
projectes, dels quals gairebé tots han estat 
aprovats. Un dels punts de crítica és que 
els municipis no van tenir gaire temps 
per preparar els projectes; el període per 
presentar les iniciatives municipals va 
començar el 10 de desembre i va durar només 
45 dies (fins el 23 de gener), amb tots els 
festius nadalencs pel mig. Un dels requisits 
per ser aprovats pel Ministeri d’Obres 
Públiques espanyol era que l’obra fos de nova 
planificació (no inclusa als pressupostos del 
2009) i d’execució immediata (totes les 

obres han d’estar començades abans del 
13 d’abril i finalitzades durant el primer 
trimestre de 2010). Per aquest motiu, molts 
d’aquests projectes no són prou definits, ni 
s’adeqüen a les necessitats dels ciutadans 
i ciutadanes. Si el que el govern del PsoE 
volia era gastar diner públic per generar 
ocupació a base de centenars de petits nyaps 
repartits arreu del territori català, el mínim 
que se’ls hauria d’exigir és que les obres 
tinguin algun sentit, o com a mínim, una 
certa originalitat. Aquest fet, no deixa de 
ser una mostra més de la prepotència, del 
xantatgisme, i exemple de la mala gestió 
amb la que s’administra aquest país. 

Un dels objectius del Plan E contra 
“la crisi” és la creació de llocs de treball. 
És cert que amb els diners del Plan E - o 
Pla Zapatero, com preferiu - es preveu a la 
Catalunya central una ocupació de 40.441 
persones, segons els projectes que van 
presentar els municipis. Xifres que després 
no ha de perquè correspondre’s amb 
l’ocupació que s’acabi creant o utilitzant. 
Pa d’avui és gana per demà. O potser és 
propaganda d’avui, vots a les eleccions 

europees del mes de juny? És cert que el 
Plan E genera milers de llocs de treball – 
temporals, clar- amb uns diners, que sortits 
del fons comú – o de l’espoli sistemàtic 
contra la classe treballadora catalana-, amb 
projectes d’execució curts i no situats en un 
pla de desenvolupament econòmic en un 
futur a mig termini. 

Davant d’aquest fet, no podem fer altra 
cosa que denunciar la maniobra populista 
del govern espanyol, que té com a finalitat 
consolidar la seva hegemonia en vista a 
les eleccions europees per donar el cop de 
gràcia a la ja incipient oposició catalana. 
Nosaltres, independentistes d’esquerra 
entenem que s’han de denunciar tots i 
cadascun dels enganys d’aquells qui s’estan 
aprofitant de l’esforç i les esperances de la 
classe treballadora catalana, per després 
llençar-los com un drap brut que els fa nosa. 
I amb més raó quan això està succeïnt en 
un moment i en una terra martiritzada per 
la desocupació, l’explotació i la precarietat 
laboral. 

El poble català necessita drets socials 
i plena sobirania, i no haver-se d’acollir 
a mesures assistencialistes com el Plan 
E,  en el que hi segueixen participant els 
exponents responsables de la crisi financera 
global. El veritable problema rau en el fet 
que fins que el nostre poble segueixi privat 
de la sobirania nacional haurem d’acotar els 
bons i els mals temps dels diversos governs 
espanyols, esperant que ens caigui el blat 
del cel o les engrunes dels afartapobres, 
com en aquest cas. 

Haurem d’esperar només uns mesos 
per poder donar resposta a les preguntes 
que ens suscita el Pla d’en ZP, del que avui 
només en veiem uns immensos plafons, i 
moltes voreres rebentades. Suposarà una 
millora pels municipis? Reactivarà la seva 
economia? Generarà un volum considerable 
d’ocupació? Consolidarà aquests llocs de 
treball, seran llocs de treball temporals i 
precaritzats? En parlarem més endavant.

Ramon Garcia
CARDEDEU

El 16 de febrer de 2008 el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i el de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya va presentar el Pla d’àrees 
residencials estratègiques aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

Aquestes àrees són, segons el govern, 
un instrument per obtenir sòl de forma 
immediata i facilitar la construcció 
d’habitatge assequible. Segons el document 
aprovat inicialment, es desenvoluparan 100 
àrees en un total de 86 municipis catalans, 
amb un total de 90.157 nous habitatges, cosa 
que suposarà la construcció de més de 1.598 
hectàrees de sòl amb una densitat mínima de 
50 habitatges per hectàrea. Les ARE s’han 
d’establir a partir de la redacció de 12 plans 
directors urbanístics, l’aprovació definitiva 
dels quals es preveu pel primer trimestre 
d’aquest 2009.

A l’àmbit del Vallès Oriental són 7 els 
municipis on inicialment s’havien de dur a 
terme aquestes àrees: Cardedeu, Granollers, 
la Roca del Vallès, la Llagosta, Montmeló, 
Parets del Vallès i Sant Celoni.

El Tripartit ha volgut dotar aquest projecte 
de contingut alegant que això comportaria 
una millora en l’accés a l’Habitatge Protegit 
per a la ciutadania, ja que segons el document 
es diu que com a mínim la meitat dels nous 
habitatges seran de protecció oficial. Amb 
aquest discurs s’han venut les ARE com la 
solució a la mala situació en que es trobava 
l’accés a aquest tipus de vivenda, quan és 
innegable que aquesta situació ve provocada 
per la inoperativitat dels anteriors governs 
convergents i socialistes. En l’article publicat 
a la revista Illacrua per la regidor de la 
CUP de Sant Celoni, Montserrat Vinyets, 
s’argumenta que “les veritables raons de 
l’aparició d’aquests projectes urbanístics 
a finals de l’any 2007, no és més que la 
inminència d’unes eleccions autonòmiques 

i la necessitat del Govern d’aparèixer als 
mitjans de comunicació amb astronòmiques 
xifres d’habitatges de protecció oficial 
projectats i, per l’altra, la necessitat de salvar 
els mobles a les grans immobiliàries del sector 
que començaven a detectar un alentiment 
del mercat immobiliari i començaven a 
interessar-se per la construcció d’habitatge 
protegit –pel qual mai abans, cal dir-ho,no 
havien mostrat cap interès– i els ajuts públics 
existents per a la seva construcció”. No sorprèn 
a ningú que l’actual govern del Tripartit, 
com tots els altres, busqui guanyar vots amb 
iniciatives com aquesta a les portes d’uns 
comicis electorals, però en l’actual context 
de crisi econòmica del sistema capitalista 
aquesta actuació és una mostra més de com 
els governs destinen quantioses sumes de 
diners a agents - com són les immobiliàries, 
juntament amb bancs i caixes - que són 
sense cap dubte els principals culpables de la 
situació econòmica que vivim els treballadors 
i treballadores. Així doncs, un cop més, els 

governs primen els interessos dels adinerats 
en detriment dels qui més patim la crisi – i 
que som els qui l’acabem pagant també – i a 
sobre es disfressa tot com si fos un “projecte 
social” pel bé comú, sobretot dels qui no tenen 
facilitats per accedir a una vivenda digne. És 
també una contradicció que després dels anys 
de la febre de la construcció i després de la 
eclosió de la famosa bombolla immobiliària, 
d’on se’n ha derivat un excedent de vivendes 
difícil de que es vengui en el mermat mercat 
immobiliari, sigui ara quan els governs volen 
potenciar la construcció massiva i ràpida 
de macrocomplexes urbanístics (que per 
ser construïts amb poc temps han de ser 
adjudicats a macroempreses del sector de la 
construcció, discriminant així a les petites 
empreses locals del sector) sent també una 
realitat la gran quantitat d’habitatges buits i 
en desús que hi ha a les nostres viles i ciutats. 
Pel que fa a aquest últim punt, val a dir 
que el Congrés espanyol va rebutjar aplicar 
gravàmens fiscals als habitatges desocupats.

I ara les AREs

maig 2009 - L’Accent del Vallès Oriental i el Baix Montseny
territori

«Plan E ». E d’estafa, d’engany i d’espanyolada



Joan Gener
GRANOLLERS

El Casal Popular L’Esquerda i 
l’Assemblea de Joves de Granollers (AJG) 
es van fer presents per la Diada de Sant 
Jordi organitzant una tarda d’activitats a 
la Plaça de les Olles.

Durant tota la tarda, hi va haver una 
parada on es venia material dels països 
catalans i es distribuïa, de forma gratuïta, 
una edició especial de Sant Jordi feta per 
l’Esquerda, així com l’accent o l’espurna, 

altres publicacions de l’esquerra 
independentista. Les roses que es venien 
tenien un embolcall fet de paper de 
diari com a símbol de sostenibilitat i 
singularitat. 

A més, és va fer el I Mercat d’Intercanvi 
de Llibres, amb la reivindicació de frenar 
el consumisme imperant que cada vegada 
impregna més les festes populars. Tot i 
la sorpresa de la iniciativa, l’intercanvi va 
ser constant.

Les activitats van començar vora les 5 
de la tarda, amb un taller de pintura on 

la canalla podia pintar tant el Drac com 
el cavaller Sant Jordi. Cap a 300 infants 
i les seves famílies, van participar en la 
primera activitat que es va allargar durant 
tota la tarda i que va tenir un final dolç 
amb una xocolata desfeta que es repartia 
de forma gratuïta. 

Paral•lelament, es va dur a terme 
un grafit en motiu de la diada, on es 
podia veure un home amb barret i hèlice 
d’helicòpter incorporada treient lletres 
d’un llibre amb el logotip del Casal 
Popular de Granollers, realitzat per en 
Xavi, alias Ren, artista comarcal. 

Mentre continuava la venda de roses 
i l’intercanvi de llibres, es va celebrar 
un torneig del Savi, joc de taula on es 
demostra la saviesa respecte cultura 
general dels Països Catalans. Hi van 
haver un total de 10 participants, formant 
parelles, i el guanyador es va endur un 
exemplar del llibre Olor de colònia, 
gràcies a la col•laboració de la Gralla. 

El torneig del savi va acabar cap 
a les 10 de la nit i va ser el punt i final 
de la celebració de la Diada de Sant 
Jordi que organitzen l’Esquerda i l’AJG 
sortint al carrer per convertir una plaça 
de Granollers en un espai popular, 
reivindicatiu i participatiu.

23 d’abril, recuperant la 
cultura popular

7

Monarquia o República?
... Espanya ni en pintura!

Juanma Rojas
La Garriga

La Festa de la Resistència, esdeveniment 
que any rere any es va consolidant entre 
el jovent garriguenc, va arribar a la quarta 
edició. El passat dissabte 2 de maig, 
l’Assemblea de Joves de La Garriga 
(CAJEI) tornà de nou a organitzar-la al 
pavelló de Can Violí.

Com no podia ser d’altra manera, 

el tema d’aquesta festa va ser la crisi 
provocada pel capitalisme en el que 
vivim. Com l’any passat, els assistents 
van tenir la visita del Porc Especulador 
fent gala de ser el màxim representant de 
la classe opressora del poble treballador 
català; per aquest motiu se’l va reduïr i 
posteriorment es va llegir el manifest de 
l’Assemblea denunciant aquesta mena 
d’estat d’emergència amb acomiadaments 
diaris, amb  la privatització dels serveis i de 

l’ensenyament... però des de l’Assemblea 
de Joves no es queia en el catastrofisme 
i s’encoratjà “al jovent a plantar-hi cara 
lluitant amb les Assemblees de Joves. 
Una lluita que permeti tombar l’actual 
sistema que empresona a les qui lluiten 
i premia a qui obeeix.”

Els grups convidats enguany foren: 
Demencials, un grup amb un potent 
Oi des de les terres de Vic; en Pau, en 
Rodrigo i en DJ Singu que van fer pujar 

a l’escensari uns Atversaris capaços de 
posar-se el poble a la butxaca amb els 
ritmes de sempre i amb els del nou disc “A 
cada passa”; Alatak ens recordava els seus 
orígens amb el hardcore de Vilafranca 
del Penedès i, finalment, per tancar la nit 
vam poder veure el millor de Kamarada 
Bond, un grup d’ska garriguenc que 
tot just acaba de començar, amb una 
presentación d’algunes de les seves noves 
cançons.
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Sandra Redondo

Novament, el 14 d’abril es torna a 
homenatjar l’aniversari de la 2ª República 
Espanyola, i em pregunto: Què hem de 
celebrar?

Quan recordem ens sembla que els 
temps passats foren millors però si ens hi 
parem a pensar, trobem que el passat no 
queda tant allunyat de l’actualitat. Durant 
l’època de la República, també el govern 
(“nomenat” d’esquerres) va retallar l’ Estatut 
de Núria, i qualsevol forma d’autogovern 
català va ser reprimida; així la proclamació 
de l’ Estat Català de la República Federal 
Espanyola va provocar l’empresonament 
del President Lluís Companys i la resta de 
membres del govern català l’any 1934. I 
aquest fets només són exemples.

República no és sinònim de 
federalisme ni de major llibertat, és una 
forma més d’organització de l’estat que, 
amb rei o sense, segueix reprimint al 
poble català. Les úniques a qui podem 
homenatjar són aquelles persones que han 
lluitat en favor de la llibertat, i no aquells 
que afirmaven coses com: “una persona 
de mi conocimiento asegura que es una 
ley de la historia de España la necesidad 
de bombardear Barcelona cada cincuenta 
años. El sistema de Felipe V era injusto y 
duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para 
dos siglos” Manuel Azaña, president de la 
2ª República Espanyola “suposadament” 
d’esquerres.

La Garriga resisteix



Vallès Oriental i Baix Montseny

[  ]L’ENTREVISTA`

La gent del seu entorn el defineixen 
com una persona compromesa amb els 
seus ideals. Quins van ser els ideals que 
van guiar la seva vida?

Principalment l’ideal de llibertat, tant 
individual com col•lectiva. Salvador 
venia d’una família treballadora. És per 
això que, a més a més de la seva vesant 
independentista, va sentir-se molt 
identificat amb els ideals de l’esquerra i, en 
definitiva, amb el concepte de llibertat. 

Casanova va dedicar part de la seva 
vida a conèixer a peu de carrer tota la 
geografia catalana. Què varen suposar 
aquests viatges per la seva personalitat 
política?

A Salvador li agradava molt viatjar fruit, 
en gran part, de la seva preocupació per 
a la unitat dels Països Catalans. En els 
viatges, coneixia i contactava amb molta 
gent, fet que el va permetre establir molts 
llaços de comunicació cultural, política i 
social. Així, per exemple, durant un temps 
va estar viatjant arreu del Montseny per 
tal d’arreglar les fonts. Amb aquesta tasca 
va aconseguir acontentar i apropar-se a 
gent del país molt diversa políticament. 
En els seus viatges, Casanova feia 
coincidir la seva il•lusió per conèixer la 
geografia catalana amb una necessitat pel 
país.

Molts historiadors catalans consideren 
que el període que va viure va ser dels 
més tràgics i convulsos des de l’any 

1714. Casanova no només els va viure 
sinó que els va lluitar. Com?

Casanova va ser un home que va lluitar 
a la guerra civil i la va perdre. Aquestes 
circumstàncies el van dur a viure, al llarg 
de la seva vida, una lluita constant, tant 
personal com col•lectiva. Salvador era 
una persona tan vital que era capaç de 
sacsejar al jovent i a la gent gran. Aquesta 
característica inherent a la seva naturalesa, 
el va dur a lluitar a tots els àmbits en què 
es va moure: obrer, nacional, cultural i 
ecologista.   

Algunes persones del seu entorn afirmen 
que va ser una peça clau el novembre 
del 1971 amb la promesa de “llibertat, 
amnistia, Estatut d’Autonomia i 
autodeterminació”. Quin va ser el seu 
pes polític en aquell període?

La seva preocupació per a la unitat del 
país i la  bel•ligerància amb què s’apropava 
a gent allunyada ideològicament a la seva 
manera d’entendre l’independentisme, el 
van convertir en una persona que exercia 
la funció de pont a l’Assemblea de 
Catalunya. Casanova va tenir un paper 
clau a l’hora d’apropar postures, sense 
renunciar mai als seus plantejaments 
polítics. Després, als anys 75-76 ja va 
perdre protagonisme perquè era una 
persona que no encaixava dintre de la 
situació política que es va crear en aquell 
moment.
  
Salvador Casanova va iniciar la 

seva militància a través de la cultura 
popular. Més endavant, va formar 
part d’organitzacions polítiques com 
el Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional (PSAN). Què el va empènyer 
a l’evolució de la seva implicació 
política?

Als anys 60 el PSUC tenia una 
implantació molt gran però no responia 
a les necessitats d’independència tal 
com Casanova les entenia. Ell venia del 
Front Nacional de Catalunya (FNC) i 
el PSAN era, per ell, la única formació 
política que tenia un component clar del 
que significava els seus Països Catalans. 
Val a dir que Casanova era una persona 
més partidària de l’acció política que de 
discussions ideològiques. A més a més, 
i relacionat també amb què tenia una 
edat major a la de la resta de militants 
del PSAN, va ser un referent a nivell 
formatiu i d’iniciativa. 

Ricard Lobo, filòsof i company seu, 
escriu: “deixà petjada no sols a la 
Badalona que el va veure néixer, sinó 
també en els vora trenta anys viscuts 
– i de quina manera! – a Granollers.” 
Què va significar Casanova al Vallès 
Oriental?

Casanova va ser una peça incòmode per 
a la gent del règim. En qualsevol moguda 
de tipus cultural o política hi havia sempre 
Salvador Casanova al voltant. Això el va 
apropar molt a un seguit de gent que el 
considerava un referent cultural i polític. 

D’altra banda, però, també provocava cert 
respecte per a un sector de la població 
que estava atemorida per la situació 
política d’aquell moment. Al Vallès 
Oriental, era una persona de referència 
de qualsevol activitat que tingués un 
contingut catalanista o independentista. 
Salvador va ser, per exemple, un dels 
principals impulsors del primer concert 
en català a Granollers en una època 
difícil per aquest tipus d’acte.  

Com es pot transmetre a la gent la 
importància que té una personalitat 
política com la de Casanova a la 
comarca?

Cal donar a conèixer la seva trajectòria 
política ja que durant els darrers vint-
i-cinc anys hi ha hagut un silenci 
absolut al respecte. Quan es va plantar 
la olivera i es va penjar una placa a la 
plaça de la porxada de Granollers en 
commemoració a la seva figura, va ser 
gràcies a un seguit de persones que ho 
varen estar reclamant. Un personatge 
com va ser Salvador, incòmode per al 
poder, no era gaire susceptible de tenir 
un racó a la ciutat. És per aquest motiu 
que és més que necessari fer difusió 
dels ideals que ell predicava, com el 
concepte de llibertat, independència 
i el doble concepte que en el PSAN 
anomenàvem nacionalisme d’esquerres. 
L’exemple d’en Casanovas ha de servir 
per a transmetre a les noves generacions 
que la lluita continua i que encara està 
tot per fer. 

http://eivallesmontseny.wordpress.com

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

Ramon Garcia, Sandra Redondo, Sergi Masó, Ferran Calvet, Juanma Rojas, Irene Ramentol, Pau 

Cantarell i Joan Gener 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)

“Cal donar a conèixer el concepte de llibertat i 
independència que Salvador Casanova defensava”

Fa tot just un any es va constituir la comissió Salvador 
Casanova de Granollers per tal de commemorar 
la vida d’un dels referents polítics i culturals de la 
comarca. Salvador Casanova i Grané va néixer l’any 
1918 a Badalona on desenvolupà un gran interès per 
la cultura catalana. Més endavant, es va traslladar 
a Granollers on va implicar-se políticament en 
formacions com el Front Nacional Català (FNC) i el 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional. Amadeu 
Saurí compartí espais polítics amb Casanova, i 
recorda la seva petjada política en un període difícil 
per a l’esquerra independentista. Amadeu Sauri, 
ens ha parlat de les experiències que compartí amb 
en Salvador a partir de la seva militància política al 
Vallès Oriental dels anys 60 i 70.

Salvador Casanova, referent polític al Vallès Oriental dels anys 70


