
En aquest número de juny des de l’Accent del Vallès Oriental i el Baix Montseny continuem fent-nos ressó de 
les iniciatives que ens permetin a la classe treballadora oposar-nos a les deplorables condicions de vida que està 
abocant el sistema capitalista. Aquest mes hi exposarem les plataformes anticapitalistes unitàries.

El Casino Popular de Cardedeu va obrir les seves portes de bat a bat 
en motiu de la Fira de Sant Isidre: jornades de portes obertes, àpats 
populars, taller de balls de gitanes, contacontes, ...
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Les relacions entre treball i 
economia a Llinars
Jordi Moners i David Fernández  realitzaren una 
jornada de la ma del PSAN en què s’analitzà la 
crisi actual alhora que possibles alternatives.

pàgina 5

Els mossos d’esquadra s’exhibeixen pel 
Casino Popular
L’Assemblea de Joves de Cardedeu es va despertar el passat dimarts 
26 de maig amb un bon esglai. La incertesa davant la presència dels 
antiavalots al Casino Popular els feia preveure el pitjor.

pàgina 7
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Tot i l’intent d’il•legalització per part 

de l’Estat espanyol i l’assetjament 

dels grans mitjans de comunicació, 

Iniciativa Internacionalista - la 

solidaritat entre els pobles ha pogut 

desenvolupar la seva campanya 

electoral de cara a les eleccions 

europees. Els grups de suport que han 

aparegut a la candidatura al Vallès 

Oriental i al Baix Montseny han 

treballat de valent per superar així les 

debilitats econòmiques pròpies de la 

seva coherència política. Els resultats 

obtinguts als pobles i ciutats, tot i que 

finalment no s’hagi obtingut l’acta 

d’eurodiputat, han  permés avançar 

entre diferents persones compromeses 

amb la llibertat.
pàgina 6

Exhibició de break dance al Casino Popular durant la Fira de Sant Isidre

Com cada mes us oferim el darrer recull estadístic 
entorn l’atur. Un atur que respecte les darreres dades 
disponibles ha augmentat en 800 persones.

Una de les interminables cues de l’atur

L’Assemblea Llibertària continua 
les explicacions entorn la crisi 
capitalista.

Intervenció dels ponents de TAIFA i ICEA

pàgina 4 pàgina 5

Iniciativa Internacionalista: 
l’opció rupturista a Europa
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La vinyeta 

editorial
Editorial

Pau Carnicero 

Ja fa més de 5 anys que l’Estat Espanyol, va aprovar 
la comuntment anomenada llei de partits, una 
llei feta a mesura per il•legalitzar el conjunt de 
candidatures polítques institucionals de l’esquerra 
independentista vasca. Aquesta llei, criminalitza a 
qualsevol partit polític que lluita per la independència 
i per una societat més justa, ja que se’l iguala a una 
organització de caire terrorista pel sol fet de tenir una 
veu pròpia en tots els camps de lluita, però sobretot 
en els més controvertits com poden ser l’auto defensa 
o la independència política i econòmica i no caure 
en el pensament únic de la resta de partits de l’arc 
parlamentari.

Davant d’aquests fets l’esquerra independentista 
no hem restat callats, hem donat espai als nostres 
mitjans de difusió i als nostres locals per mitjà de 
xerrades, passis de video... per que la veu dels sense 
veu d’Euskal Herria arribès com més lluny millor. Ja 
que entenem que la lluita de qualsevol poble oprimit 
cap a la seva llibertat política social i econòmica, 
també és la nostra lluita. 

Sabem que lluitem contra estats capitalistes 
imperalistes i que si a la nostra nació encara no 
havia patit cap il•legalització política també era per 
que encara no tenim candidatures prou fortes per 
representar un problema polític per l’estat, just al 
revés del que passa a a les Comunitats del País Basc 
i Navarra. En aquestes comunitats és on l’esquerra 
abertzale ha arribat a ser la 3era força política i per 
tant un greu perill per  la sacrosanta unitat de l’estat.

Però, en aquestes últimes setmanes l’estat 
espanyol, el seu braç judicial i la premsa és quan 
s’han tret la careta demòcrata i ens han ensenyat que 
no accepten cap tipus de dissidència política dins els 
seus territoris il•legalitzant una plataforma formada 
per comunistes i independentistes de les diferents 
nacions que romanen encara sota l’estat espanyol. 
Gràcies a la implicació de gran part de la població i 
d’intel•lectuals i que la llei de partits no s’aguanta amb 
cap tipus de base de dret, el tribunal constitucional 
ha hagut de tirar  enrera  la disposció del Tribuanl 
Superior espanyol d’il•legalitzar la candidatura.

Hem de tenir clar que aquesta només ha estat 
una petita victoria i que la lluita és díficil i dura, 
però hem de tenir en compte que l’estat espanyol 
ha usat traves legals i il•legals (només cal recordar el 
GAL o la desparació fa unes setmanes d’un militant 
abertzale just abans de reunir-se amb un membre de 
la organització ETA) 

 Primer van agafar els comunistes,
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.
Després es van endur els jueus,
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.
Després, van venir a buscar els obrers;
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni         
sindicalista.
Més tard es van ficar amb els catòlics,
i no vaig dir res perquè jo era protestant.
I quan, finalment, em van agafar a mi,
ja no quedava ningú per protestar.

Els fils del Quart Cinturó han començat a 
moure’s. El govern tripartit, mitjançant el Pacte  
Nacional d’Infraestructures, està tornant a l’atac 
per a la construcció d’una via que, malgrat el canvi 
de noms, continuaria en la seva perseverança de 
destrucció del territori i afavoriment de l’especulació 
urbanística. I és que cal tenir en compte que l’àrea 
metropolitant de barcelona es troba a dia d’avui en 
un 20% per sobre de la dotació mitjana d’autopistes 
i autovies de les regions metropolitanes europees de 
mes de tres milions d’habitants, i un 50% per sota de 
lesdotacions en ferrocarrils; una mostra clara que no 
es prioritzen els avenços socials iambientals.

És per això que des de la redacció de l’Accent del 
Vallès Oriental i el Baix Montseny donem el nostre 
suport a les iniciatives que sorgeixin per fer front a 
l’agressió que suposa el Quart Cinturó. En aquest 
sentit considerem important l’assistència a l’aplec 
contra el Quart Cinturó que tindrà lloc el proper 
diumenge 14 de juny a les 12 del migdia a Sant Justa 
(Lliça d’Avall). L’aplec contarà amb diferents punts 
de sortida per assistir-hi pel propi peu o en bicicleta 
i amb un servei d’autocar per retornar als punts 
d’origen. Per a saber-ne més podeu visitar la pàgina 
web de la campanya:

www.pangea.org/ccqc/cinturo.htm
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Núria Garcia
CARDEDEU

Durant el mes de Maig a Cardedeu té 
lloc la Fira de sant Isidre, coneguda ja 
com el segon acte més festiu i multitu-
dinari de la vila. És tracta d’un cap de 
setmana al voltant del dia 15 del mateix 
mes en el qual s’hi apleguen tot de pro-
ductes i activitats ramaderes que avui dia 
no són gaire reconegudes A part d’això 
també hi ha actes nocturns realitzats en 

un espai creat per diverses entitats juve-
nils del poble, tan autogestionades com 
subvencionades, sota el nom de “El Pati 
d’en Sidru”. Aquest recinte, de caire més 
festiu, amenitza les nits del cap de set-
mana amb música diversa. Tot i que en 
les edicions precedents s’havia aprofitat 
la festivitat local del dilluns per oferir-
hi una nit, aquest any l’Ajuntament no 
permeté que en aquest espai s’hi des-
envolupés cap activitat. La resposta a 
aquesta situació fou el trasllat la nit del 

diumenge del “Pati den Sidru” al Casino 
Popular.

Aquest any, l’AJC ha col•laborat de 
manera activa en la realització d’activitats 
diürnes durant el cap de setmana. Apro-
fitant el C.S.A. Casino Popular i la bona 
situació d’aquest envers la fira, s’han 
realitzat una sèrie d’activitats lúdico-
festives al llarg de totes les jornades. Des 
d’actes esportius;  musicals com cantau-
tors o música a la fresca; teatrals amb la 
presentació d’espectacles com “Xò fred 

no val re” per part de la companyia lo-
cal les Malalties de la cabra; exhibicions 
d’entitats que utilitzen el mateix espai 
com el grup de joves que fa break dance;  
activitats participatives i tradicionals 
com les sardanes, gitanes,..; jornades 
de portes obertes per la finca;  diferents 
actes gastronòmics a preu popular; ser-
vei de barra... L’oferiment d’alternatives 
gratuïtes i autogestionades a les típiques 
realitzades cada any per l’administració 
permeteren que gent que perdés el res-
pecte a entrar a un lloc okupat tot aju-
dant a normalitzar-ne la situació. Tot i 
que l’equip de govern intenta bloquejar 
els accessos al Casino Popular amb la 
col•locació de barraques i tanques en les 
entrades, el Casino s’omplí durant totes 
les activitats programades i va gaudir 
d’un públic divers, encuriosit pel pro-
jecte que l’assemblea esta duent a terme 
i cada vegada més engrescat en partici-
par i enriquir el centre social alliberat.

A part dels actes al Casino Popular, 
tan l’Assemblea de Joves com Enda-
vant i aDONA’t participaren també de 
les barraques del “Pati den Sidru”. En 
aquest espai de caire festiu compartit 
amb altres entitats juvenils que reben 
subvencions s’amenitza les  nits del cap 
de setmana amb música diversa. Aquest 
any es va poder gaudir de grups com 
“Les Absentes”, “Skalivada” o “At Ver-
saris”. Tot i que en les edicions prece-
dents s’havia aprofitat la festivitat local 
del dilluns per oferir-hi una altra nit de 
concerts, aquest any l’Ajuntament no 
permeté que en aquest espai s’hi des-
envolupés cap activitat. La resposta a 
aquesta situació fou el trasllat la nit del 
diumenge del “Pati den Sidru” al Casi-
no Popular on la rumba del “Rauxo” i 
diferents Punxa Discs s’encarregaren 
d’animar als que s’hi acostaren.
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El Casino Popular de Cardedeu ple de 
vida per Sant Isidre

Imatge del Casino Popular durant la paella popular que es celebrà el dissabte de la Fira de Sant Isidre
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Dos presents i un futur
Anna Gurgui

El Miquel es vesteix ràpid, agafa el sac i alguna cosa per menjar. I tot respirant 
fort li diu adéu a la seva mare. Vindràs a dormir? No. Estàs segur del que faràs? Sí 
mama ja hem parlat, va fins demà que faig tard. 

Arriba a l’Institut i s’espera a que vingui el Joan i la resta de companys. S’encén 
un cigar i les mans li suen sense control. Ei Joan que tal? Bé tio, com la liarem avui, ja 
veuràs que serà la hòstia! Són les sis de la tarda i tots els estudiants que s’havien citat 
ja han arribat. Entren al pati i s’asseuen en rotllana. El Miquel es queda admirat pel 
Joan, no sap d’on treu tants collons i tantes ganes de fer el que s’ha de fer. Però Joan, 
el director ho sap? Sí, li hem dit en el consell d’estudiants, ens ha intentat convèncer 
de que no ho féssim però ens la bufa. El Miquel es queda mirant el ciment del 
terra, quina merda, em tindran putejat per tot el curs i no em donaran la beca. Els 
estudiants s’aixequen i agafant les seves motxilles. El Joan es dirigeix cap al Miquel, 
ei tio estàs bé? Sí però és que si suspenc aquest curs ja saps que passarà. Tranquil 
Miquel. Confies amb mi? 

El Director surt al pati, ja sabeu que a quarts de deu heu d’abandonar al centre. 
Els alumnes es miren entre ells. És el moment. Ara o mai. Despengen una pancarta. 
Empenyen els professors. Entren a l’edifici i els vint alumnes okupen la recepció de 

l’institut. El Miquel està absent, només veu com des de fora el director està apuntant 
els noms dels alumnes, ja està ja ens han clitxat per tot el curs i jo sense beca, sense 
mare i sense universitat. 

Al cap de dues hores entren deu mossos a l’institut per ordre del director. 
Procedeixen a les identificacions. El Miquel mira fixament al Mosso. Va xaval ves 
cap a casa i deixa de fer el gamberro que per avui ja has tingut prou li diu el Mosso 
agafant-lo de l’espatlla.

- A mi no em tornis a tocar - li diu el Miquel. De sobte dins del seu cos sent un 
foc que li bull tota la sang. Els seus ulls es desvien cap al Joan. És sent sol però amb 
el cor encès. No té por de no saber com pagar-se la universitat, almenys amb això ja 
hi trobarà alguna solució. Ara la seva lluita, és que el dia d’avui es converteixi en el 
seu dia a dia, perquè hi han molts objectius per fer i desfer. 

Veus que bé anat i que no t’ha passat res! Va tio m’has deixat tirat a la que el 
director ha vingut i ha dit que qui volgués marxar abans de què vinguessin els mossos 
que ho fes ara. Ets un cagat Joan! Ei Miquel, no et passis que jo em jugo entrar a la 
universitat privada, tu en canvi aniràs a una merda de pública. Va no t’enfadis! Ja que 
no ens hem pogut quedar a dormir aprofitem per anar de festa o què? li pregunta el 
Joan agafant-lo de l’espatlla.

- A mi no em tornis a tocar - li diu el Miquel

espai literari
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aquí i ara,

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

Joan Gener
GRANOLLERS

El 31 de Maig de l’any 1938, Granollers va 
ser objecte d’un bombardeig, protagonitzat 
per l’aviació italiana, on es van provar les 
estratègies i les bombes que més endavant 
s’utilitzarien a la 2ona Guerra Mundial. 
Aquest bombardeig, dels més sanguinaris 
durant la Guerra Civil, va causar la mort 
de més de 200 ciutadans. 

L’any 1931 s’iniciava un procés de 
canvi que obria moltes expectatives arreu 
del territori Català i de l’Estat Espanyol. 
L’alçament militar de l’exèrcit espanyol, 
amb el suport dels seus aliats politics, socials 
i religiosos, van provocar l’anomenada 
Guerra Civil. La classe dirigent de la 2na 
República va anar desapareixent i les classes 
populars mostraven resistència i lluita. 
Després de 3 anys, la victòria de les tropes 
franquistes va troncar les expectatives 
socials de la II República i totes aquelles 
accions que les classes populars van dur 
a terme, especialment durant el període 
revolucionari. A Granollers les tropes van 
entrar el 28 de Gener de 1939.

Enguany fa 71 anys del bombardeig 
i 70 anys de la derrota de les classes 
populars i de l’entrada de les tropes 
franquistes. L’Assemblea Llibertària, 
l’Assemblea de Joves de Granollers, el 
Casal Popular l’Esquerda i el grup de 
Trobades Anònimes han decidit continuar 
mantenint viva la memòria popular durant 
el darrer mes de maig. És per això que han 
organitzat unes xerrades-debat que s’han 
emmarcat al voltant del context històric, 
polític i social de la Guerra Civil, destacant 
fets remarcables de la història concreta de 
Granollers, i també, una jornada unitària 
per recordar el bombardeig. 

La primera xerrada, a càrrec de 

Mariano Fernandez, va servir per conèixer 
la Unió Liberal, una entitat que entre 
el 1881 i el 1936 va comptar amb la 
presència d’un ampli i divers sector de la 
població granollerina. Va arribar a assolir 
pressupostos superiors al de l’ajuntament de 
Granollers, i la seva tasca anava orientada 
tant a la beneficència com a la organització 
d’activitats culturals i politiques.

La segona xerrada, a càrrec d’Agustí 
Coromines i Ferran Aisa, va traçar les 
línies teòriques de la pedagogia d’abans 
i durant la República. Les innovacions 
anaven destinades a fer possible l’accés 
a l’educació per les classes populars i es 
basaven en metodologies participatives. 

La darrera xerrada va ser un exemple 
del resultat de la lluita sindical durant el 
període revolucionari. El professor Joaquin 
Ledesma, va mostrar la rellevància dels 
processos de col•lectivització duts a terme 
en moltes de les fabriques, comerços i 
oficis que hi havia a Granollers.  

El diumenge 31 de Maig es va dur 
a terme la jornada unitària. La primera 
acció va ser l’ofrena floral realitzada al 
monument de les víctimes del bombardeig 
que hi ha al cementiri de Granollers. Més 
tard, es va celebrar un dinar popular a la 
plaça dels Porcs. El sobretaula va anar a 
càrrec del trobador Jaume Arnella, i després 
de la lectura del manifest unitari, va tenir 
lloc una performance. Aquesta va suposar 
el darrer acte de la jornada i gràcies a un 
grup amateur que utilitza la tècnica del 
teatre de l’oprimit, les persones assistents 
van poder connectar amb el moment del 
bombardeig. 

La pluja va ser el punt i final a un mes 
de maig que s’ha farcit d’actes on poder 
conèixer, debatre i reivindicar fets històrics 
que són oblidats per la maquinaria que 
mou la memòria històrica institucional.

Les alternatives
a la crisi a debat

Granollers commemora 
el 31 de maig
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Hug Lucchetti
GRANOLLERS

La crisi és present a la premsa, la 
televisió i les converses de les persones a 
diari, però entenem quines són les causes 
d’aquesta? Ens plantegem quines poden 
ser les possibles alternatives? Per a 
respondre a aquestes preguntes i debatre 
entorn de la crisi del sistema capitalista, 
l’Assemblea Llibertària del Vallès 
Oriental va organitzar el dissabte 6 de 
juny al restaurant anònims de Granollers 
una xerrada debat a càrrec de dos 
economistes, un membre del Seminari 
d’economia crítica Taifa i un altre de 
l’Institut de Ciències Econòmiques i de 
l’Autogestió (ICEA).

Els ponents van explicar quines son 
les causes d’aquesta crisi per a després 
poder proposar una sèrie d’alternatives 
des d’una perspectiva anticapitalista. 
Ambdós partien de la base que aquesta 
crisi no l’han de pagar les classes 
populars, com està succeint, sinó 
aquells que l’han provocada: bancs, 
caixes i transnacionals. Les propostes 
per part del membre de Taifa eren una 
reestructuració financera  articulada 
a partir de la nacionalització de la 
banca i la substitució d’aquesta per un 
banc públic, així com l’apropiació 
del capital social de les empreses. Per 
altra banda, una ajuda immediata i 
indefinida als aturats, la gratuïtat dels 
elements essencials, un subsidi indefinit 
materialitzat a partir d’una renda bàsica 
i la reducció del temps de treball, a més 

d’una redefinició de l’estat a partir de 
la generació d’ocupació pública directa 
i reformes fiscals que augmentin els 
impostos directes als rics i permetin 
estimular l’economia.

Les alternatives que el membre de 
ICEA proposava partien de la premissa de 
la importància de reforçar l’organització 
de la classe treballadora. També va 
plantejar un pla de xoc englobat en sis 
àmbits: llibertat sindical, atur, inflació, 
redistribució de la renta, recuperació 
econòmica i despesa pública i impostos. 
Dins d’aquest àmbits les propostes eren 
tan diverses com: el increment del salari 
mínim a 1300€, l’eliminació de les 
empreses de treball temporal, l’ocupació 
i autogestió per part del treballadors de les 
empreses que tanquen, la reducció de la 
jornada laboral, que la contractació sigui 
sempre fixa, crear assemblees d’aturats, 
actualitzar els salaris segons l’IPC 
real, el control dels preus, el increment 
de la despesa pública en sectors com 
l’educació, el transport col•lectiu, la 
sanitat o l’assistència social, reduir els 
salaris dels polítics, cap d’estat, així 
com la despesa militar, incrementar els 
impostos pels rics, entre d’altres.

En el debat es va poder aprofundir 
sobre les propostes de les dues ponències, 
així com d’altres que van sorgir del 
públic assistent. També es va remarcar 
en diverses intervencions la importància 
que des de les diferents expressions de 
l’esquerra anticapitalista de la comarca 
es treballi colze a colze per tal de fer 
front a la crisi.



Jordi Babiano
LLINARS DEL VALLÈS

MLa Jornada d’enguany va 
voler aprofundir en la qüestió de 
la crisi econòmica i financera del 
capitalisme, de la que al llarg dels 
darrers mesos n’hem vist la cara i la 
creu. La cara – ben dura, per cert – 
de bancs i caixes que aconsegueixen 
enormes beneficis econòmics malgrat 
la “recessió econòmica mundial”; i la 
dels empresaris que es queixen de 
no tenir finançament, però que en 
els darrers 15 anys – segons l’INE 
-, l’import net de la xifra de negocis 
ha crescut en un 244%, i la massa 
salarial només ho ha fet en un 72%. 
La creu és doncs pels treballadors, 
pels qui la OCDE reconeix que el 
salari real ha caigut un 1% de mitja 
anual. Els treballadors som els més 
perjudicats per aquesta “recessió 
econòmica mundial”, diguem-ne 
“crisi del capitalisme”. Ni s’ha assolit 
millorar els salaris en els darrers 
anys de creixement descontrolat, ni 
s’ha millorat la qualitat de la feina, 
ja que la precarietat està instal•lada 
en el mercat de treball català. Ben 
contràriament, bancs i caixes estan 
presentant beneficis enormes i en 
moltes empreses s’estan produint 
resultats espectaculars. Es compleix 
la màxima que el model econòmic 
neoliberal sempre beneficia als 
mateixos: als més poderosos. La cara 
i la creu. L’enorme enriquiment de les 
“noves” i “velles” fraccions burgeses, i 
l’empobriment – en termes econòmics 
i humans - de la resta de la humanitat 
treballadora.  

L’encarregat d’obrir la jornada va 
ser Jordi Moners, membre fundador 
del PSAN i traductor d’algunes de 
les principals obres de Marx al català 
com “El Capital”, “La ideologia 
alemanya”, i “El Manifest del partit 
comunista”, entre altres. Moners, en 
un llenguatge senzill i pedagògic, 
va incidir en la necessitat del 
coneixement i l’estudi permanent de la 
teoria marxista com a teoria científica 
per guiar la praxi revolucionària cap a 
la independència. 

Moners va insistir en que les 
crisis en el capitalisme són recorrents, 
inevitables i necessàries. No s’ha 
d’oblidar que les crisis capitalistes, a 
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El passat 16 de maig va tenir lloc la 5a Jornada sobre Treball i Economia organitzada pel Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN) a Llinars del Vallès. 
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5a Jornada sobre Treball i Economia a Llinars
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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    

Darreres dades estadístiques de l’atur al Baix Montseny i el Vallès Oriental

Font: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

 homes         dones               total homes            dones              total homes             dones             total  homes         dones               total

David Fernández durant la seva intervenció en favor de les cooperatives

diferència de les que havien succeït 
en etapes anteriors, són crisis per 
excés de producció, excés de riquesa. 
En el mode de producció capitalista la 
multiplicació il•limitada de la riquesa 
generada pel progrés tecnològic i la 
circulació constant de capitals, són 
conceptes que es troben íntimament 
vinculats amb d’altres com la 
sobreexplotació i deshumanització 
de la classe treballadora. El capital 
augmenta gràcies al creixement de la 
plusvàlua, com ho fan paral•lelament 
l’explotació, la desocupació i la 
competitivitat entre els treballadors. 

Alhora, va defensar que 
naturalesa del socialisme resideix en 
la recuperació de la subjectivitat per 
part de l’oprimit. Moners, va afirmar 
que l’alienació d’avui és la condició 
per l’alliberament futur, i se superarà 
quan l’home es trobi amb el seu propi 
ésser i tingui el domini sobre la seva 
pròpia consciència per reconèixer-
se en el producte del seu treball, 
recuperant-ne la seva dimensió 
humana. Així, la recomposició de la 
consciència com a conseqüència de 
l’ofensiva capitalista, es manifesta de 
manera encara més determinant en 
els pobles oprimits, com el català, 

ja que són els treballadors els qui 
estan portant endavant aquesta lluita 
implacable d’alliberament com a 
poble.

Posteriorment prengué la paraula 
en David Fernández que va parlar de 
la funció de la banca en el sistema 
capitalista i de les alternatives a la crisi 
financera. Fernández és representant 
de Coop57, la única cooperativa 
de crèdit solidari existent a l’estat 
espanyol. Coop57 és una entitat 
que compta amb gairebé 1000 socis 
col•laboradors i agrupa més de 300 
cooperatives que generen uns 18.000 
llocs de treball. En els darrers 4 anys 
han finançat més de 300 projectes per 
un valor de 10 milions d’euros.

Segons Fernández, el deixar les 
mans lliures a la burgesia capitalista 
ha portat a una economia rendista, 
de parasitaris, enlloc d’una economia 
innovadora i productiva. És per 
això que Fernández va defensar el 
model cooperativista com una de les 
eines que han de servir per bastir la 
construcció d’alternatives, si més no, 
a petita i mitjana escala. Actualment, 
les cooperatives representen un 6% 
del PIB de la Catalunya central, 
i apleguen més de 40.000 socis. 

Per Fernández, cal tenir present la 
concepció gramsciana de “la guerra de 
posicions” en la que s’ha de  “concebre 
l’economia com una disputa de models 
sobre el territori”. Va citar el cas del 
Quebec, on un 40% de l’economia 
productiva és cooperativista.

A la Jornada sobre Economia 
i Treball del PSAN d’enguany es 
va parlar de la vigència de la base 
del pensament marxista com a 
element indispensable per analitzar 
els mecanismes i processos del 
desenvolupament capitalista, i per 
assenyalar-ne en cada moment els 
seus responsables. Alhora, va servir 
per donar a conèixer iniciatives – 
econòmiques i polítiques – que ben 
segur ens permetran fer camí vers 
una nova fase del desenvolupament 
de la humanitat. Cal tenir la capacitat 
ideològica i política per recuperar els 
conceptes fonamentals del marxisme 
clàssic, renovar-ne el discurs i 
adaptar-lo a les circumstàncies del 
futur. És fonamental que l’esquerra 
independentista aprengui que el 
mètode usat per Marx segueix 
essent vàlid per l’anàlisi social i la 
transformació radical de la societat. 
L’únic vàlid.



Sergi Masó
CARDEDEU

La candidatura encapçala pel 
dramaturg Alfonso Sastre va aconseguir 
arribar a les eleccions europees. Tot i 
l’intent d’il·legalització que tingué per 
part de l’Estat espanyol i l’assetjament 
mediàitc que va patir durant tota la 
campanya electoral, al Vallès Oriental i 
al Baix  Montseny aparegueren diversos 
grups de suport que oferiren el discurs 
de la candidatura sense intermediaris. Un 
discurs que reivindica la retirada de la llei 
de partits, el dret a l’autodeterminació, 
la no discriminació de gènere, l’oposició 
a l’Europa del capital i la implantació 
d’un sistema social just. Així es dóna a la 
Garriga i a Caldes amb la instal·lació d’una 
paradeta informativa o a Cardedeu amb 
una roda de premsa pública. Aquests grups 
de suport han permés que la propaganda 
arribés a la  majoria dels carrers dels pobles 
del Vallès Oriental.  Al Baix Montseny la 
campanya va ser més modesta. Tot i així, a 
Arbúcies la Candidatura d’Unitat Popular 
d’Arbúcies (CUPA) junt amb el Casal 
Popular l’Arboç signaren conjuntament 
un manifest demanant el vot per Iniciativa 
Internacionalista. L’acte central del Vallès 
Oriental tingué lloc al restaurant-llibreria 

Anònims de Granollers. En aquest hi 
assistiren Felip Alegria i Joan Sebastià 
Colomer com a membres de la candidatura 
per exposar-ne els principals punts alhora 
que respondre els possibles dubtes dels 
assistents. Amb el local ple de gom a gom, 
les successives intervencions aplaudiren la 
iniciativa pel seu caràcter rupturista amb el 

caràcter imperialista i capitalista de l’Estat 
espanyol.  

Tot i l’esforç bolcat en la campanya pels 
grups de suport, la manca de temps per fer 
arribar el discurs a sectors més amplis de la 
societat, la candidatura s’ha desenvolupat 
en menys de dos mesos, la il·legalització 
frustrada i la difamació de la premsa han 

dificultat molt assolir l’objectiu de l’acta 
d’eurodiputat. 

Amb tot, al conjunt del Vallès Oriental 
i el Baix Montseny s’han reunit un total de 
847 vots. Especialment destacables són la 
superació del 4% del percentatge respecte 
el total a les poblacions d’Arbúcies i Sant 
Esteve de Palautordera.

Ramon Mateu
CARDEDEU

S’apropa l’Assemblea Nacional de la CUP. Aquesta se celebrarà el proper dia 27 
de juny a Girona i, en ella es definiran els objectius de futur i quina ha de ser la 
tàctica i l’estratègia a seguir per assolir-los. Si tenim en compte el moment de crisi 
social, institucional i política en que ens trobem, es fàcil veure que és un moment 
molt propici per a que la CUP agafi el paper d’alternativa institucional que hauria 
de tenir.

Però també està clar que la CUP per si sola no té la capacitat per a ser aquesta 
alternativa tan necessària. Per a consolidar el projecte cal la participació de tots 
els agents implicats. Cal crear  un entramat de relacions amb el conjunt de les 
organitzacions de l’Esquerra Independentista i els moviments socials combatius. 
Amb aquestes relacions la CUP podrà enfortir l’EI i els moviments socials, 
enfortint-se també com a organització, passant a ser el seu referent institucional, 
alhora que passarà a ser la veu d’aquests moviments als consistoris en que aquesta 
candidatura estigui representada. 

Cal tenir en compte que, ara per ara, la implantació territorial de la CUP és 
bastant escassa, si bé hi ha bastants nuclis al Principat, aquests no representen un 
percentatge gaire elevat en el còmput total de municipis. I això sense parlar de la 
situació de la CUP a nivell del País Valencià on la implantació es podria definir 
de testimonial. A nivell de Països Catalans està molt clar que a la CUP li manca 
un desplegament ampli per a ser referent de la lluita municipalista. La CUP no 
ha de perdre de vista quin és el seu marc d’actuació, de Salses a Guardamar i 

de Fraga a Maó. Ara no ens podem aturar i hem d’aconseguir que fins a l’últim 
racó del territori sigui coneguda i reconeguda. No podem caure en dinàmiques 
electoralistes, ni podem permetre que conjuntures concretes ens portin a fer 
passos en fals. Sense un moviment popular arrelat que ens dugui a gaudir d’una 
correlació de forces que ens sigui favorable, sembla difícil pensar que la CUP 
pugui suportar l’enfrontament constant amb la resta de forces polítiques. És més 
intentar-lo assumir pot dur-la a allunyar-se d’aquest moviment, i a diluir també la 
importantíssima lluita als municipis. 

Cal potenciar els nuclis ja existents, dotant-los del suport, formació i 
assessorament, per a que aquests es consolidin, però també cal treballar per que 
n’apareguin de nous allà on la conjuntura política ho permeti, mai perquè sí. 
Cal tenir en compte que la experiència en la feina institucional de la majoria de 
militants de la CUP no pot estar al nivell de polítics de professió, i la burocràcia 
a la que s’ha d’afrontar requereix d’un aprenentatge previ, i d’una dedicació plena. 
És capaç la CUP d’assumir, a dia d’avui, la responsabilitat que suposa el treball en 
un parlament com el de la Comunitat Autònoma de Catalunya? Sota el meu punt 
de vista, no.

Per tot això l’horitzó que crec que s’ha d’albirar és el de les properes eleccions 
municipals de 2011. En elles és on hem de consolidar el projecte de la CUP. Però 
per arribar a consolidar-la cal que la CUP no s’allunyi de l’EI, dels moviments 
socials i de la classe obrera, i hi treballi colze a colze per a trenar les aliances que 
la facin créixer com a referent institucional d’aquesta gran base social convertint-
los en els seus aliats fidels en les lluites que, als diversos consistoris, es decideixi 
emprendre. 
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Iniciativa Internacionalista permet el vot 
independentista i d’esquerres



7juny 2009          L’Accent del Vallès Oriental i el Baix Montseny
Repressió

Falsa Alarma

Els Mossos d’Esquadra a les portes del Casino Popular, espai okupat per l’Assemblea de Joves de Cardedeu

Núria Garcia
CARDEDEU

Sense ordre de desallotjament i sense 
donar cap mena d’explicació a la gent 
que està duent a terme el projecte del 
centre social okupat. Davant aquests fets 
l’Assemblea de Joves s’adreçà al jutjat 
d’instrucció número 2 de Granollers, 
jutjat en què hi ha el procés penal obert 
per l’okupació, i on el secretari els 
confirmà que no hi havia cap ordre de 
desallotjament notificada. 

Segons declaracions de l’Assemblea 
de Joves, l’actuació és una clar intent 
per part dels membres de la Junta de 
propietaris del Casino, els jutjats de 
Granollers, els Mossos d’Esquadra, la 
Policia local de Cardedeu i l’Ajuntament 
per criminalitzar al jovent organitzat del 
poble, intimidant-los i perseguint-los. 
En realitat, el desplegament realitzat no 
tingué res a veure amb el procés judicial 
obert per usurpació contra l’Assemblea 
de Joves, sinó que forma part d’un procés 
civil precedent completament desvinculat 
de l’okupació del Casino Popular.

L’actuació però, fou aprofitada pels 
mossos d’esquadra per intentar requisar 
informació interna de l’Assemblea de 
Joves i una quantitat important del seu 

material alhora que fer destrosses 
en l ’ immoble. Un material que fou 
retirat per la brigada municipal i que 
segons ens ha fet saber l ’Assemblea 
de Joves han estat robats de les 
dependències municipals els objectes 
de més valor. Davant aquests 

esdeveniments, l ’Assemblea de Joves 
està cercant l ’ inventari realitzat pels 
mossos d ’esquadra el en moment del 
desnonament i poder així reclamar les 
seves pertinences a l ’Ajuntament. Per 
altra banda, l ’Assemblea de Joves ha 
estat arreglant les destrosses contra 

els vidres i portes que tingueren 
lloc durant l ’actuació policial. 
L’Assemblea de Joves ha manifestat 
que tot i les intimidacions, el centre 
social segueix sent del poble i per 
al poble, i que no el prendran tan 
fàcilment.

Rodejat per sis furgonetes dels antiavalots dels mossos d’esquadra, una ambulància i un manyà contractat pels mateixos mossos 
fou com es despertà el passat dimarts 26 de Maig el Casino Popular de Cardedeu.

Sergi Masó
CARDEDEU

Les Plataformes Anticapitalistes  
són espais de trobada entre els 
diferents agents que plantegen 
com a necessària una sortida del 
sistema capitalista. Es tracta d’una 
aposta pel treball colze a colze entre 
organitzacions i col·lectius que, si bé 
díficilment seran capaços d’articular 
una estratègia comuna, si que poden 
articular respostes per a conflictes 
concrets. Per a ser operatives, el 
seu funcionament acostuma a ser 
local o comarcal ja que, junt a les 
concepcions anticapitalistes, la 
proximitat territorial materialitza 
lògicament els conflictes en 
problemàtiques comunes. Per tant, és 
precisament aquesta unió territorial 
enlloc d’un plantejament basat en 
l’aliança orgànica el que permet 
superar debats i concentrar-se en els 
aspectes pràctics.

Per citar un clar exemple de 
quina és la seva idiosincràcia i 
funcionament exposarem com es va 
formar la plataforma anticapitalista 
de barcelona. A l’estiu del 2008 
davant l’amenaça de la directiva 
de les 65 h provinent de la Unió 
Europea diversos sindicats, 
moviments socials, seccions 
sindicals i organitzacions polítiques 

anticapitalistes bàsicament de 
l’àmbit metropolità van unir-se per 
tal d’oferir una resposta unitària de 
la classe treballadora contra aquesta 
nova agressió de l’Europa del Capital 
vers la població.

Passats uns mesos, a aquesta 
lluita se li va unir una altra: la Crisi 
capitalista. Aquesta va evidenciar-
se amb característiques ben 
marcades. La gran velocitat en la 
seva progressió i l’esfondrament dels 
diferents paradigmes del capitalisme, 
ofereixen fins i tot la probabilitat 
d’un escenari de col.lapse. És a 
partir d’aquest punt que la campanya 
evoluciona, doncs és passa de tenir 
un objectiu molt delimitat, la lluita 
contra la implantació per les 65h,  a 
fer front a un plantejament de crítica 
al conjunt del sistema capitalista que 
propiciï un marc de mobilització 
vers el patiment generalitzat.

Així, un cop constituïdes i 
consolidades, les plataformes 
anticapitalistes poden assumir nous 
reptes i avançar en la unió amb 
altres plataformes anticapitalistes. 
En essència, les plataformes 
anticapitalistes són el primer pas 
cap a la consolidació i expansió 
d’una xarxa obrera amb implantació 
en tot un àmbit territorial i capaç 
d’impulsar i protagonitzar les lluites 
de la classe treballadora.

Eines contra la crisi:
LES PLATAFORMES ANTICAPITALISTES

Mobilització a Alacant convocada per l’Assemblea contra el capital i la crisi



[  ]L’ENTREVISTA`

D’on sorgeix la necessitat de presentar 
una candidatura amb aquestes 
característiques?

Iniciativa Internacionalista – La 
Solidaritat entre els Pobles és un projecte 
que trenca amb totes les iniciatives 
polítiques i electorals que han existit fins 
ara: no és una coalició de partits polítics, 
sinó una candidatura supranacional que 
busca representar al poble treballador de 
totes les nacions oprimides per l’Estat 
espanyol. És a dir, una veritable iniciativa 
internacionalista. 
Per això, penso que l’interès del projecte rau 
en la superació de les aliances nacionalistes 
burgeses que promouen la dicotomia entre 
“catalans i espanyols”, “bascos i espanyols”, 
etc. De “la nostra nació contra la seva”: 
una segmentació social pròpiament 
interclassista i, per tant, que promou la 
divisió de la classe treballadora en una 
suposada confrontació entre nacions.  
Iniciativa Internacionalista, pel contrari, és 
la negació d’Espanya i la seva delació com 
a projecte imperialista i capitalista, posant 
sobre la taula un conflicte que fa trontollar 
els fonaments que la sustenten: Espanya 
com a presó de nacions i Espanya com a 
Estat capitalista. 
En aquest sentit, la nostra proposta 
representa la unificació de la lluita social 
i nacional, entenent el poble treballador 
com un de sol que, a la vegada agrupat en 
diferents nacions, en diferents comunitats 
humanes amb peculiaritats culturals, 
lingüístiques i històriques pròpies, s’uneix 
contra l’enemic comú: l’Estat espanyol, 
com a garant de l’opressió nacional i de 
classe.

Des de l’aprovació de la llei de partits 
per part del PSOE i el PP, l’esquerra 
abertzale ha patit una il•legalització rere 
altra. L’estat espanyol ha mostrat ara les 
urpes en tot l’àmbit estatal però davant 
d’unes acusacions sense fonament s’ha 
acabat fent enrere. Quin consideres que 
és el veritable objectiu d’aquesta llei?

La Llei de Partits és un deliri 
antidemocràtic, un insult a totes aquelles 
persones que considerem que la llibertat 
d’associació, de participació i d’expressió 
són drets fonamentals i inalienables. La 
perversitat d’aquesta llei és tant exagerada 
que fins i tot a la classe política europea li 
costa d’entendre, ja que és massa evident la 
seva finalitat de destruir aquells moviments 
populars que puguin posar en perill l’ordre 
establert, i això la fa totalment inútil, des 
del punt de vista de solucionar un conflicte 
polític com el basc. 
Un exemple especialment preocupant és 
l’article 9.3a, on els legisladors es treuen 
de la màniga la categoria del “suport tàcit” 
que, segons ells, implica “minimitzar o 
exculpar” el que anomenen terrorisme. És 
a dir, que la Llei de Partits rebaixa al mínim 
comú denominador a qualsevol persona 
o organització que pugui tenir una visió 
crítica del conflicte i no caure a la fal•làcia 
sil•logística del PSOE i el PP: “ETA és 
terrorisme, ETA és independentista; per 
tant, l’independentisme és terrorisme”. 
Això, sens dubte, ens porta a una conclusió 
força evident: aquesta llei busca evitar que 
l’independentisme d’esquerres assoleixi la 
majoria social i que, en tot cas, aquesta 
no es pugui expressar ni a les urnes ni al 
carrer.

Tot i que el referent institucional de 
l’esquerra independentista siguin les 
CUP, la majoria de les organitzacions 
hi han donat suport. Com explicaries 
que ara s’hagi apostat per Iniciativa 
Internacionalista quan en les anteriors 
eleccions europees la discòrdia entorn 
la idoneïtat de presentar-s’hi va generar 
intensos debats?

Com he dit al principi, Iniciativa 
Internacionalista és un projecte totalment 
nou, i no es tracta ni d’una coalició 
de candidatures ja existents, ni d’una 
iniciativa aliena a molts moviments socials 
i d’alliberament nacional que ja fa anys 
que treballen per tirar endavant els seus 

projectes polítics. Per això, aquesta vegada, 
el debat no és si l’esquerra independentista 
dels Països Catalans concorre o no a les 
eleccions europees, sinó si el nostre 
moviment dóna suport a una proposta 
internacionalista a Europa. 
Cada moviment té les seves pròpies 
dinàmiques, i el nostre, actualment 
encara ha d’afrontar molts debats de 
caràcter estratègic que condicionen 
les apostes unitàries del conjunt de les 
forces polítiques i sectorials de l’esquerra 
independentista. A més, a nivell 
institucional, ara tot just hem començat a 
experimentar un creixement important en 
l’àmbit municipal que, a més, cal tenir en 
compte que ha estat posterior a les últimes 
eleccions al Parlament Europeu.
Per tant, penso que és normal la postura 
de la CUP de no presentar-se i alhora 
de no donar suport explícit a Iniciativa 
Internacionalista, ja que, actualment, 
està en un procés de debat intern de 
gran rellevància pel moviment, buscant 
el consens entre les diferents apostes 
estratègiques. 

Independentment del resultat del 7 
de juny, com creus que haurà influït 
Iniciativa Internacionalista en les lluites 
que protagonitzem als Països Catalans?

En el cas que no aconseguim representació 
a l’Eurocambra, Iniciativa Internacionalista 
haurà esdevingut un important precedent 
de coordinació política entre els diferents 
moviments socials i d’alliberament 
nacional que lluiten contra l’opressió 
capitalista i imperialista espanyola. Per 
això mateix, i en la línia del que deia a la 
primera pregunta, haurà ajudat a encetar 
un debat molt profund sobre la necessitat 
de superar el nacionalisme burgès que 
divideix els treballadors i les treballadores 
entre nacions enfrontades i, per sobre 
de tot, una aposta honesta de solidaritat 
internacionalista entre els pobles. 
Però si aconseguim un eurodiputat, aquest 
projecte podrà consolidar-se molt més 

fàcilment, primer esdevenint la pedra a 
la sabata de la classe política europea i 
espanyola, per més endavant poder créixer 
i estrènyer els vincles entre col•lectius, per 
poder representar una alternativa forta al 
capitalisme espanyol. 

El número tres de la llista és en 
Josep Garganté, un dels conductors 
d’autobusos de TMB que ha 
protagonitzat la lluita pels dos dies de 
descans. Quina és la teva lectura davant 
de què sigui precisament un sindicalista 
el primer català en aparèixer a la llista de 
la candidatura?

Penso que la presència de Josep 
Garganté com a primer català a la llista 
de la candidatura, no només demostra 
la positiva heterogeneïtat d’Iniciativa 
Internacionalista, quant a l’ampli ventall 
de moviments que agrupa, sinó sobretot 
una clara declaració d’intencions, pel 
què fa a la voluntat de portar una veu 
a Europa que sigui representativa del 
poble treballador català, més en l’actual 
conjuntura de crisi capitalista.
A més, també és un bon símptoma, ja 
que l’assignatura pendent de l’esquerra 
independentista dels Països Catalans, 
sempre ha estat i segueix sent el 
moviment sindical. Sí bé, la COS i la 
Intersindical que, actualment estan 
experimentant un fort creixement, són 
sindicats molt propers al moviment 
independentista, Garganté, com a delegat 
de la CGT, mostra una tendència actual 
d’apropament de sectors més amplis del 
món sindical català cap a les postures 
pròpies de l’esquerra independentista dels 
Països Catalans. 
Per això dic que és un bon símptoma, 
perquè penso que la unitat popular no 
es pot concebre sense un sindicat unitari 
dels treballadors i treballadores dels Països 
Catalans que esdevingui l’alternativa 
a l’actual sindicalisme corporativista i 
pactista que representen els sindicats 
grocs com CCOO i UGT.

“Iniciativa Internacionalista és la negació d’Espanya i la seva 
delació com a projecte imperialista i capitalista”

Roger Castellanos viu a Tagamanent i és 
militant de l’esquerra independentista. 
La seva implicació política és admirable: 
militant de l’Assemblea de Joves i de la CUP 
de la Garriga i col·laborador d’Endavant 
(OSAN) al Vallès Oriental.  Però per si no 
fos prou, aquestes darreres setmanes 
encara ha trobat temps per implicar-se 
en el grup de suport a la Garriga per la 
candidatura Iniciativa Internacionalista 
- la solidadritat entre els pobles. El seu 
punt de vista lúcid ens permetrà entendre 
quines són les característiques que han 
permés a aquesta candidatura fer-se un 
forat en l’agenda política de multitud de 
militants de les forces rupturistes

Els grups de suport, eines imprescindibles durant la campanya electoral


