
MArc DEL 2015 · LA REVISTA QUE SURT L’11 PERQUÈ COBREM EL 10

es va declarar la Independència de la 
República de Crimea de la República de 
Ucraïna , annexionant-se a la Federació 
Russa el dia següent, després d’un 
referèndum i l’aprovació del parlament per 
una àmplia majoria. Aquest fet es donà 
dins el movimen anomenat “Euromaidán” 
en el què Ucraïna estigué immersa a finals 
de l’any 2013, on els sectors més nacional-
istes i europeistes del país, juntament 
amb partits feixistes i l’ajuda de l’ 
imperialisme dels EE.UU  I UE van enderro-
car el govern i obriren un nou front en la 
confrontació geopolítica de la zona.

L’11 de Març de 2014 
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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No prete-
nem relatar una veritat tancada i inqües-
tionable. No la tenim. No prometem res més 

que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna de 
nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, aturats i aturades, marginats i marginades 
del sistema, som aquells i aquelles descontentes 
amb els mitjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en 
la humitat però fugim del paper mullat, preferim 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que re-
sisteix ser arrencada, oblidada, desnonada de la 
Història.

Pier Paolo Pasolini va ser un escriptor i director de cine Italià de mitjans del segle XX. Artista prolífic i polifacètic, la seva vida estigué 
plena de llums i ombres, des de la seva expulsió del Partit Comunista Italià fins la seva mort, avui encara sense resoldre totalment, passant 
per les dificultats que patí per la seva condició d’homosexual i la seva obra, que sempre treballà sobre temes controvertits. La seva creació 
comença amb escrits en furlà, llengua romànica del nord-est d’Itàlia, creant més tard l’acadèmia furlana de la 
llengua. Després de la Segona Guerra Mundial treballà de professor de batxillerat i seguí la seva obra, aquest 
cop centrant-se en la creació de pel•lícules, la majoria d’estil neorealista que reflectien les condicions socials 
dels més desfavorits i temàtiques allunyades del gran públic, com ara l’adaptació de clàssics de la literatura o 
l’adaptació de novel·les, com ho fou un dels seus films més criticats, Els 120 de Sodoma, d’alt contingut eròtic 
i sàdic.  Apart de la filmografia, no podem oblidar les obres d’assaig i poemes que també va escriure, sempre 
punyent contra l’església però també contra certs corrents del marxisme.
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

EDITORIAL

Han transformat la política 
en això. Això, banal, ab-
surd, fals. Un show de ca-

retes que la televisió retransmet 
en viu. No és d’estranyar davant 
d’un fenomen d’abast global: 
candidats i notícies inventades o 
conscientment distorsionades per 
grans mitjans, discussions absents, 
idees buides, quasi al llindar d’una 
closca. No sorprèn, és la veritat.

Ahir van mentir sobre Líbia, sobre 
Iraq, sobre Afganistan i sobre Síria; 
a cada invasió l’adequada mentida 
“particular” per part dels grans mi-
tjans tractant de justificar el mili-
tarisme criminal de l‘imperialisme 
i la seva OTAN. Avui sense vergon-
ya ens diuen a la cara que aspiren 
abordar Ucraïna i Veneçuela de 
la mateixa manera. Saquejaran 
els seus territoris i doblegaran 
els seus pobles. Ja ho veurem.

El correlat i complement d’aques-
ta política pels pobles d’Europa i 
la resta del món és implementant 
polítiques també “particulars” 
que tenen un denominador comú: 
coartar els drets polítics, socials i 
individuals, com passa als pobles 
oprimits per l’estat espanyol, amb 
la llei Mordassa i la detenció dels 
vuit companys internacionalistes 
als qui sense proves concloents, 
excepte la seva manifesta solida-
ritat pels combatents antifeixistes 
ucraïnesos, gest solidari a imitar 
per tots els europeus disposats a 
enfrontar l’avanç del feixisme a la 
regió. Només per aquesta digna 

predisposició de defensar la de-
mocràcia conseqüentment se’ls ha 
empresonat i encausat. Fets que 
ens mostren la coherència entre el 
que pensa i fa la burgesia quan trac-
ta de protegir els seus privilegis. 

En canvi...El que ahir va fer Syri-
za mostra blanc sobre negre per 
Grècia –la Troika, la reducció del 
deute, parar les privatitzacions, 
etc... versus sobirania i bon viure 
dels seus treballadors i treballa-
dores- és avui, per a ells i el poble 
treballador (tot i que els sofistes 
socialdemòcrates de tot l’espectre 
possible s’esforcin en disfressar 
mitjançant pura dialèctica discursi-
va), la mateixa realitat i idèntic fu-
tur que els preparava, amb matisos 
més semàntics que reals, l’anterior 
govern de dretes. Es que la gover-
nabilitat guiada per la lògica del ca-
pital, és considerat un despropòsit 
per aquestes esquerres institucio-
nalistes. La veritat és que Syriza i 
el club de Partits de l’Esquerra Eu-

ropea (PEE), del que és part, tenen 
més per ocultar que per ensenyar. 
Allí queden en l’aire sectors que els 
voten que entenen perquè els que 
legitimen la burocràcia sindical, la 
màfia policial, l’extorsió patronal, 
avui hagin d’aparèixer en les seves 
banderes, i que s’hagi de practicar 
la gimnàstica de la hipocresia per 
no perdre votants pel camí.

Pel que fa a l’estat espanyol en 
el mateix sac podríem incloure 
també a PSOE, IU i Podemos (i les 
seves sucursals catalanes, PSC, 
ICV-EUiA, l’híbrid Guanyem i els 
no tan sobiranistes ERC i CiU). Tres 
formacions polítiques que dispu-
taran electoralment el 22 de març 
la presidència de la Junta d’Anda-
lusia i que, segons qui hagi pagat 
l’enquesta del cas, qualsevol pot 
resultar-ne el vencedor. Les ma-
teixes enquestes que, com si vol-
guessin mantenir-se a bon raser 
per seguir tenint curro, senyalen 
que guanyi qui guanyi, necessitarà 
aliar-se amb algú altre per aconse-
guir la governabilitat de la comuni-
tat. Però això que no és una dada 
menor es relaciona amb que fins fa 
poques setmanes, PSOE i IU dor-
mien junts. La unitat com a artifici 
a l’hora de les aliances. Com si la 
lògica de fronts representés el mal 
menor, aquesta incòmoda neces-
sitat que impedeix confluir en res, 
més enllà de l’agudesa per ajuntar 
vots. Tot i així i en aparent contra-
dicció, el PSOE en aquestes elec-
cions posa tota la carn a la graella 
apuntant a quedar-se amb la ma-
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joria absoluta. Per això han quedat 
aparcades totes les diferències, no 
poques, existents entre Sánchez 
i la candidata. Doncs els dos i la 
resta del partit saben el caràcter 
determinant que té per aquest pol 
bipartidista un resultat majoritari 
per tot l’estat espanyol. Un resultat 
així, mataria diversos ocells d’un 
tret, però sobretot actuaria com el 
salvador del debilitat bipartidisme.
Per un dia abans, el 21M, està con-
vocat un altre round de les Marxes 
de la Dignitat també en el marc de 
l’estat espanyol. Recorrem a la se-
qüència en el boxa per referir-nos 
a aquesta jornada, perquè com 
ho de manera ampla i fundada 
l’article “La Línea Revolucionaria 
Ante la Marcha del 21M... Y Más 
Allá” que publiquem a continua-
ció d’aquest editorial i pel qual 
aquí no ens allargarem en el re-
compte del treball militant de l’or-
ganització de la mobilització on, 
entrecreuats interessos no deixen 
de practicar esgrimes subterrà-
nies de tots tipus per tal de que-
dar-se amb la seva part del pastís.
Ja en la nostra pròpia geografia esta-
rem a cada municipi d’acte electoral 
el proper 24 de maig. A les eleccions 
de la CAC ens hi referirem quan toqui.

Crida l’atenció la persistència de 
l’Esquerra Independentista dels 
Països Catalans al no proposar ni 
formular la necessitat històrica 

d’assumir sense complexes una 
mirada inequívocament classista, 
estratègica, en el seu independen-
tisme; degut a la poca voluntat i 
dificultats per aclarir-se ideològi-
cament, integrant en les seves fi-
les a reformistes i nacionalistes a 
seques. En aquest espectre polític 
heterogeni també, la mirada estre-
ta, segons la nostra respectuosa 
manera d’entendre, d’alguns que 
militen a les seves files, respon a 
que no acaben d’espolsar-se una 
dependència residual que guar-
den cap a la ideologia burgesa que 
s’expressa en un interclassisme 
organitzatiu en alguns del seus 
sectors que impedeix avançar. Si 
a això hi afegim alguns tics secta-
ris que solen fer-se present, que 
conspiren contra els nombrosos i 
valuosos intents sincers i impres-
cindibles per a construir de cara a 
la gent, des de dins i des de fora 
de la pròpia Esquerra Independen-
tista, una alternativa real, d’esque-
rres, socialistes, independentista i 
internacionalista que aspiri, apro-
fitant que la crisi aportar a desta
par la veritable i real violència de 
la lluita de classes, per interve-
nir en un mitjà i llarg termini en 
la política amb un paper prota

gonista. Intervenció que perme
ti des d’una visió netament pro
letària anar polint les distàncies 
entre aliats per transformar-los 
en companys d’un mateix camí. 

La política no és la rosca per aco-
modar una fitxa pròpia abans que 
la d’un altre, no és la maniobra 
astuta per arribar primer i guan-
yar posicions, no és sotmetre 
les idees en virtut d’un projecte 
el més diluït possible en termes 
ideològics per “no deixar ningú 
fora”. La política és una altra cosa 
i és en un altre lloc: el tema elec-
toral és tan sols un relleu; només 
és un episodi més que pot apro-
fitar-se per confrontar idees i po-
sar-les en qüestió amb la realitat, 
però que de cap manera determi-
na la història que cada força polí-
tica construeixi de cara el futur.

Març de 2015
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SINDICALISME

La nueva convocatoria del 22M 
para culminar otra marcha a 
Madrid el sábado 21 de marzo 

contra la persistente emergencia 
social y laboral que sufrimos plan-
tea a la militancia revolucionaria el 
reto de precisar y actualizar su ne-
cesaria intervención en una movili-
zación que ya no se da en el mismo 
contexto de la impresionante ma-
nifestación del año pasado por las 
mismas fechas. Tal como declaraba 
Red Roja entonces (*), por nuestra 
parte ha sabido ganarse un espacio 
propio dentro de las Marchas des-
de donde proyectar una influencia 
en su seno. Pero si entonces hubo 
que superar esquemas sectarios 
(del tipo “aquello no era suficien-
temente proletario”) y nacionalis-
tas (“la crisis es España, en Madrid 
no se me ha perdido nada”), hoy 
toca distinguirse mucho más níti-
damente de los planteamientos re-
formistas y fuertemente electora-
listas que siembran de impotencia 
y desamparo la “indignación popu-
lar contra la crisis”; planteamien-
tos que no solo se dan fuera del 
22M. Por supuesto que esto ha de 
hacerse sin olvidar la obligación de 
intervenir en este marco, huyendo 
de la mera frase revolucionaria, y 
acompañando al pueblo en sus ex-
periencias prácticas.  

Ciertamente habrá que seguir in-
sistiendo, de antemano, en lo que 
afirmábamos el año pasado sobre 
la importancia y sentido históri-
cos de las Marchas: “Estas tienen 
como causa principal histórica la 
crisis social que se ha extendido 

como un tsunami. Pero ya no son 
ni las del 15M ni (…) una simple re-
unión de afiliados del sindicalismo 
oficial, como pasadas convocato-
rias de la Cumbre Social”. Esto ha 
facilitado nuestro trabajo de acom-
pañamiento y clarificación entre 
el pueblo, conscientes del papel 
especialmente destacado que hoy 
juega la movilización en la calle 
como escuela de comprobación 
práctica y directa de muchas de 
nuestras tesis que de otra mane-
ra no se abrazarían. Recordemos 
también que “la mera movilización 
contra los golpes de la crisis social 
tiene mucho de proyección revo-
lucionaria” ante la profundidad 
de una crisis estructural capitalis-
ta que estrecha sobremanera el 
margen material para las promesas 
reformistas; más aún cuando se 
solapa con el imperioso (y nunca 
mejor dicho) objetivo de Alemania 
y su “núcleo duro” de imponer-
nos la soga de la deuda para ellos 
mismos sortear el seísmo que ya 
ha sacudido la periferia de la UE. 
Precisamente, ha sido constante la 

briega que hemos tenido que lle-
var por imponer en el 22M el lema 
del “No pago de la deuda” como 
línea de demarcación que lleve a 
cuestionar de raíz el propio poder 
político. Y entrando de lleno en 
las briegas que afrontar, ya el año 
pasado advertíamos: “Estas mar-
chas permiten bastante la unidad 
por abajo de los colectivos en lu-
cha. Pero, ni mucho menos, debe 
darse la impresión de unidad en 
las líneas políticas que atravesarán 
aquellas. Marchar unidos en lo que 
se refiere a las masas, mostrarse 
diferentes en los lemas en los que 
insistimos y en las proyecciones de 
contenido y de poder popular que 
se persiguen.”

Pues bien, a nadie se le escapa que 
las movilizaciones convocadas por 
el 22M para este año se dan en una 
fase político-electoral de la expre-
sión de la protesta ante la crisis, 
con fuertes expectativas en el voto 
no exentas de una carga de ilusio-
nismo “pre-frustrante”. Lo cual no 
podía dejar de afectar al mismo 
movimiento 22M, tanto por su ca-
pacidad movilizadora actual como 
por su misma situación interna en 
su diversidad organizativa. A pesar 
de que ha habido un cierto acuer-
do de que el 22M era algo así como 
la parte no electoral de la protesta 
social, la realidad es que el 22M y 
la canalización electoral nunca han 
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dejado de tener mucho de vasos 
comunicantes. Lo ha tenido en no 
pocas de las intenciones de una 
parte de sus actores organizativos, 
más allá de cómo (no) las manifes-
taran. Pero también han contribui-
do los propios límites objetivos del 
22M. Así, aunque el 22M tiene bas-
tante más de representación real 
de poder popular y de inserción 
en el activismo social que muchos 
de esos círculos que llevan meses 
instalados en el casting electoral, 
da la impresión de que han sido 
las ofertas de “conquista electoral 
gubernamental antiausteridad” las 
que han sacado en lo inmediato 
más tajada de la indignación po-
pular movilizada por el 22M que 
el propio 22M, al no percibirse en 
este una perspectiva concreta de 
toma del poder. Lo cual ha causado 
cierta “melancolía” al interior de 
aquel. Son las paradojas inevita-
bles cuando al teatro de la historia 
aún le queda algo de farsa por de-
jar atrás. De Madrid nos volvimos 
con el problema de la conquista 
del poder más planteado, pero con 
la solución por buscar. Y vinieron 
los “solucionadores” prometiendo 
para casi ya la “solución-conquis-
ta”… electoral. 

Pero, como hemos indicado, no po-
demos pensar que la problemática 
electoralista se le plantea al 22M 
como algo simplemente exterior. 
En realidad, más de un colectivo 
que iba al 22M lo hacía también 
en clave electoral, aunque iban a 
un ritmo más lento y de hecho fue-
ron al 22M como manera previa 
de hacer un trabajo en ese senti-
do. Era la época de las iniciativas 
de confluencia electoral queriendo 
respetar las formas del 15M. Ya se 
sabe: cambiando la “clase” de len-
guaje, “todo por abajo”, horizonta-
lismo, etc. etc. Pero Podemos se les 
adelantó, adoptando un lenguaje 
“quincemista” aunque comple-
mentándolo con una dinámica de 
lo más “vertical” que acelerara las 
cosas. Ahora, cuando la tendencia 
electoral “antiausteridad” externa 
al 22M lo ha dislocado todo en el 
terreno estrictamente electoral, no 
significa que el electoralismo (y el 
reformismo) no aniden en el 22M, 
sino que andan viendo cómo adap-
tarse, ciertamente algo noqueados 
y superados por la precipitación 
de los acontecimientos. Una par-
te organizativa del 22M pretende 
remozar su legitimidad electoral 
en formato-no-electoral-22M en 
competencia (electoral) con quie-
nes les han tomado la delantera. 
Pero también están quienes eli-
giendo utilizar el impulso de Po-
demos necesitan obligar a que la 
dirección “tuerkista” no los depre-
cie por oler demasiado a izquierda: 
sabido es que la “ocupación de la 
centralidad” es el argumento invo-
cado para hacer la selección orga-
nizativa interna y de candidaturas 
en torno a Podemos. En definitiva, 
debemos lidiar dentro del 22M 
con quienes necesitan el formato 
no electoral de las Marchas en su 
competencia externa a Podemos y, 
por otro lado, con quienes necesi-

tan utilizar el formato no electoral 
de las Marchas para competir den-
tro o en los aledaños de Podemos. 

Ante ello, la línea revolucionaria 
debe asegurar su independencia 
de clase y estratégica por el so-
cialismo (no tenemos que hacer 
“concesiones eufemísticas” para 
ganar centralidad de tablero algu-
no). Si no lo hacemos nosotros en 
los marcos populares en que ac-
tuamos, ¿quiénes lo harán? ¿Aca-
so, además, no crece la convicción 
de que, por ejemplo, hay que des-
prenderse de los que aBOTINan 
fortunas sin tanta tontería de si 
son casta o no? ¡Ya avanzaríamos 
leguas si nos agrupáramos no en 
torno a lo que el enemigo nos plan-
tea que es posible, sino en base a 
lo que nuestro pueblo demanda 
que lo sea! Al tiempo, hemos de 
forjar cuadros de intervención re-
volucionaria que tengan en cuenta 
no solo la actual sino las siguientes 
fases de la lucha de clases que con 
toda probabilidad llegarán. Ya dijo 
Lenin que los planes organizativos 
revolucionarios solo pueden adap-
tarse con flexibilidad a la evolución 
de la realidad si desde ya cuentan 
con lo que más probablemente 
ocurrirá, aunque luego no ocurra 
exactamente así. En la lucha de cla-
ses, la especulación “buenista” es 
mala consejera. Sépase, pues, que 
pegaremos bien los pies al terreno 
tal como realmente se encuentre 
en esta Marcha del 21 como en 
otras. Pero nuestra vista no estará 
ni mucho menos enfocada a “pa-
raísos” improbables. Por si acaso, y 
para no ser un blanco perfecto, no 
olvidaremos de qué color se atra-
viesa mejor los infiernos.

Ernesto Martín, 
Militante de Red Roja

(*) “Cuando la Dignidad y la Revolución han de marchar de par”: http://redroja.net/index.php/comunicados/2312-cuan-
do-la-dignidad-y-la-revolucion-han-de-marchar-de-par. Todas las citas del texto son de esta declaración.
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SINDICALISME

Hace unos días me reunía con 
un grupo de compañeros 
que militan activamente en 

el ámbito sindical. Hablando de la 
realidad que observamos en nues-
tro día a día, constatábamos que 
en numerosas empresas, algunas 
de ellas importantes compañías 
de ámbito estatal e internacional, 
se vienen produciendo movimien-
tos que apuntan a importantes 
reducciones de plantilla o, en al-
gunos casos, al cierre empresa-
rial: difusión de rumores respecto 
al mal estado de las cuentas, a la 
necesidad de vender la empresa, 
a realizar re-estructuraciones por 
ser esta inviable en las condiciones 
actuales, o directamente el anun-
cio de procedimientos de despi-
dos colectivos de forma iminente.

Si bien estas situaciones han ve-
nido sucediéndose permanente-
mente desde los años 2007/2008 
(no quiere decir esto que antes no 
se diesen), la mayoría de los pre
sentes veíamos que de un tiem-
po a esta parte van in crescen-
do, lo cual derivó en un deba-
te que buscaba profundizar en 
las causas a las que se debe.

Después de todo un recorrido in-
tentando escudriñar la situación, 
abordándola desde una perspec-
tiva local, estatal y teniendo tam-
bién en cuenta el contexto inter-
nacional, principalmente en el 
marco europeo, la gran mayoría 
coincidíamos en una reflexión: y 
es que, ante la incertidumbre que 
supone la posibilidad de cambios 

en el escenario parlamentario 
e institucional a lo largo de este 
año, los empresarios de los distin-
tos sectores se apresuran a “ha-
cer sus deberes” de antemano.

Aclaro que, en ningún caso ha-
blamos de cambios de carácter 
revolucionario, ante los cuales 
estas medidas empresariales ten-
drían un recorrido muy corto, si 
no mas bien, a la  posibilidad de 
modificaciones formales en la le-
gislación actual que dificulten, o 
modifiquen, la forma de llevarlas 
a cabo. Y es que en el abanico de 
programas electorales encontra-
mos desde el anuncio de una nue-
va reforma laboral, que muchos 
empresarios vienen reclamando 
para profundizar en los ajustes de 
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sus plantillas, a la existencia de 
voces que dicen estar dispues-
tas a derogar ciertos artículos de 
la ley laboral actual en favor de 
las y los trabajadores, al estilo 
de las propuestas impulsadas en 
Grecia por el gobierno de Syriza.

Mas allá de entrar a aventurarnos 
sobre las posibilidades y los lími-
tes de escenarios futuros, es sabi-
do que a la patronal no le gusta 
todo lo que represente una pers-
pectiva de inestabilidad política. 
En esta línea se manifestaba en 
enero de este año Joaquim Gay de 
Montellá, presidente de Foment 
del Treball (Patronal catalana), 
quién afirmaba que “tres convo-
catorias electorales en medio año 
son excesivas para el desarrollo 
óptimo de los sectores econó-
micos del país (…) se genera una 
dinámica de inestabilidad política 
y es un riesgo para mantener la 
actividad legislativa y la acción de 
gobierno. Esto puede restar com-
petitividad a la economía de Cata-
luña y a la actividad empresarial”.

Así, y de forma preventiva, empre-
sarios de diferentes sectores ace-
leran la toma de medidas de cara a 
quedar en una mejor posición, o al 
menos evitar quedar en una peor, 
respecto a sus competidores a la  
hora de transitar las turbulencias. 

Mientras, y con este panorama de 
fondo, CCOO y UGT anunciaron el 

pasado 24 de febrero que aceptan 
la propuesta de CEOE y CEPYME 
para que las próximas re-valoriza-
ciones de salarios tomen como re-
ferencia el Producto Interior Bruto 
y dejen de estar relacionadas con 
el Índice de Precios al Consumo. Si 
bien no supone ninguna novedad 
respecto a lo que ya habían pacta-
do para el año 2014 en el II AENC 
(Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva), muestra cual 
es su actitud ante la patronal cuan-
do esta se muestra más agresiva. 
Reafirmándose en sus posiciones 
y dejando en una simple amena-
za las declaraciones de Ramón 
Górriz, secretario de Acción Sin-
dical de CCOO, quien hace unos 
días decía “algunos ya estamos 
cansados de hacer de bomberos”.

Ante situaciones como estas, en 
las que la lucha de clases se vuelve 
más visible, se pone de manifies-
to la des-organización que el mo
vimiento obrero viene sufriendo 
desde la mal llamada transición. 
Muchos trabajadores y trabajado-
ras buscan salidas individuales que 
les permitan vender su puesto de 
trabajo por la mayor cantidad de 
dinero posible, en lugar de orga-
nizarse con quienes ya han esta-
do organizados durante años, an
tes para sacar adelante el trabajo, 
ahora para luchar por el. Esto ocu-
rre, entre otras cuestiones, por la 
falta de referentes en los centros 
de trabajo capaces de disputar al 

Capital su hegemonía ideológica. 
Como decía V.I. Lenin en su ¿Qué 
hacer? (1902): “Porque no hay 
talentos organizadores capaces 
de realizar una labor amplia y, a 
la vez, indivisible y armónica, que 
permita emplear todas las fuer-
zas, hasta las mas insignificantes”.

Se hace necesaria toda una re-
flexión al respecto que va más allá 
del propósito de este artículo. Sin 
embargo, y para terminar, no qui
siera dejar de señalar una cues-
tión al respecto de los movi-
mientos que viene realizando la 
patronal. Esta, a pesar de contar 
con la complicidad de numero-
sas organizaciones políticas con 
perspectiva electoral para de-
fender sus intereses, a pesar de 
sus puertas giratorias, a pesar 
de ser los corruptores de los co-
rruptos,... lejos de centrar todos 
sus esfuerzos y perspectivas en 
los procesos electorales, y ante 
la llegada de estos, fortalece sus 
posiciones en los centros de tra-
bajo ante su enemigo de clase. 

Cabe preguntarnos porqué y que 
hacemos nosotras y nosotros al 
respecto... por de pronto, nos lle-
van la delantera.

Manuel Villar
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FEMINISME

Si descolonitzem la nostra ment 
dels tòpics patriarcals i dels des-
propòsits de la història andro-

cèntrica, podrem trobar una cadena 
de fets que ens porten a una altra 
manera d’entendre la lluita per les 
condicions de treball i de vida, com 
també a una altra manera d’escriu-
re la història, especialment pel que 
fa al paper de les dones en aquesta.

La consciència de les dones de rea-
litzar un doble treball, dins i fora de 
casa, i de fer-ho en condicions des-
iguals pel fet de ser dones, no és 
una qüestió contemporànea, és un 
fil argumentatiu que ens persegueix 
des de fa segles. De fet, si som capa-
ces de veure les dones com a éssers 
pensants i agents socials actius, no 
ens ha d’extranyar que sigui així, o 
potser el tòpic que les dones són 
mà d’obra submisa i dòcil, conserva-
dora, té més pes del que sembla en 
els nostres cervells? Som capaços 
d’imaginar dones amb la mateixa ca-
pacitat d’anàlisi i d’organització, a la 
mateixa alçada que els grans homes 
obrers i sindicalistes que han pas-
sat a la història? Si és així, benvin-
guts i benvingudes a aquest article!

Hem d’anar més enllà de les xifres: sa-
bem que tant ara com durant el segle 
passat eren moltes les dones afiliades 
als sindicats, sabem que dones enor-
mes com Teresa Claramunt o Teresa 
Mañé no estan recollides als llibres de 
text com si ho estan Durruti o Fanelli. 
Perquè la història és la dels prohoms. 
Però tenim la possibilitat d’aprendre 
cada dia una mica més, i així enten

drem  perquè, tal com diuen les últimes 
dades de la OIT, encara la bretxa sa-
larial entre homes i dones no para de 
créixer sense cap explicació formati-
va o d’experiència que ho justifiqui.

Canviem els relators per a canviar 
l’imaginari col·lectiu. No parlem de 
dones que se sumen en segon terme 
a les protestes iniciades per homes, 
la qual cosa tampoc seria extranya. 
Parlem de dones que protagonitza-
ren els motins del pa i les vagues de 
subsistència l’any 1918, organitzant 
mítings amb 5.000 obreres i mes-
tresses de casa per a declarar la vaga 
general a Barcelona contra els preus 
abusius. Parlem de 22.000 dones 
declarant vaga al sector textil català 
l’any 1913, arribant a aconseguir 
tenir 50.000 persones en vaga per 
a millorar les condicions de treball. 
Parlem de les batalles campals que 
protagonitzaven les dones i els co-
bradors dels lloguers en les vagues 
de lloguers dels anys trenta. I de les 
vagues del 1818 de les bugaderes 
de Veneçuela. O les del 1907 de les 
constureres xilenes. I no acabaría.

Aquests exemples ens porten a can-
viar el xip, a veure l’autoorganització 
de les treballadores ( de dins i fora de 
casa ) com a la normalitat i no com 
l’excepció o la quota paritària. Què 
ens ensenyen aquests nous relats?

1.- Que les dones s’organitzaven, 
com a treballadores, sense men-
ysprear el treball de casa i de cu-
res, per tant, sense dividir el món 
econòmic entre esfera pública i 

esfera privada essent conscients, 
doncs, que aquesta divisió sexista 
ens situa en un clar desavantatge.

2.- Que concebien la vaga com a 
una eina de protesta i reivindi-
cació dins els món laboral, però 
també fora d’aquest. La utilitza-
ven per a allò bàsic: la subsistèn-
cia, aportant un valor més global i 
complet al concepte “producció”

3.- Que no només feien piquets i 
utilitzaven l’acció directa, sinó que 
també creaven xarxes de suport 
bàsiques als seus pobles, àabri-
ques i barris, prenent l’autogestió 
com a principi de canvi sistèmic.

4.- Que tot i participar en movi-
ments obrers i sindicats, havien 
d’organitzar-se entre elles per a 
lluitar, a la vegada, contra les agres-
sions masclistes i les especificitats 
de la seva condició laboral i social. 

Aquest mestratge que ens ofereixen 
les nostres àvies és essencial, doncs 
ens obre la porta a canviar els punts 
del debat. Ja no es tracta de deba-
tre sobre el paper de la dona en el 
sindicalisme i en els moviments so-
cials,com si en fos aliena, sinó que 
es tracta de preguntar-nos què en-
tenem per treball, que entenem per 
sindicalisme, o si ens hem posat a 
analitzar que el món de la lluita pels 
drets laborals i socials està organit-
zat per una sola mirada, com passa 
amb tots els aspectes de la nostra 
vida. Així, com les dues Tereses, 
entenc que l’organització de les tre-
balladores és autodefensa i suport 
mutu: encarar i crear aquest nou 
món que portem als nostres cors, 
per a totes nosaltres, també per les 
dones, les que estem contínuament 
als marges, a la quota i a la bretxa.
 

Mireia Redondo Prat
Precària visiblement feminista 

i afiliada a la CGT
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Coneixement lliure, llicències 
lliures i activisme digital

Als anys 70 els progra-
mes dels ordinadors 
no tenien llicències, els 

(poquíssims) que tenien un 
ordinador compartien les se-
ves creacions de programari 
amb els altres usuaris sense 
cap més objectiu que ajudar-
se els uns als altres. A mesura 
que els ordinadors s’anaven 
popularitzant més les empre-
ses van introduir els contractes, 
les condicions i en general les 
restriccions sobre els seus pro-
ductes mitjançant llicències de 
copyright (drets d’autor). Una 
llicència copyright implica que 
l’autor (empresa) té tots els 
drets reservats i tu ja no pots 
modificar, ni copiar, ni com-
partir el producte (programa en 
aquest cas).

El 1984 Richard Stallman tre-
ballava en un laboratori i van 
aconseguir una impressora que 
utilitzaven moltes persones a 
través de la xarxa. La impresso-
ra tenia un problema, sovint el 
paper s’encallava, a més no en-
viava cap avís als usuaris quan 
passava això i es formaven llar-
gues cues de tasques pendents 
per a l’impresora. Stallman va 
voler canviar això i va 
modificar el programa 
de l’impresora per a que 
enviés un avís als usua-
ris quan s’encallés. Va 
demanar a l’empresa 
propietària accés al 

codi del programa per a que 
pogués implementar aquesta 
millora, no va demanar res a 
canvi i tot i així no li van donar 
permís per a fer el canvi. Situa-
cions com aquestes eren cada 
cop més comunes a causa de la 
irrupció de l’empresa privada 
en l’informàtica, d’aquesta ma-
nera s’acabava l’esperit de com-
partir-ho tot que sempre havia 
predominat en aquestes comu-
nitats. Davant d’aquesta situa-
ció Stallman va tirar pel dret i 
va crear GNU i un any més tard 
la Free Software Foundation 
(Fundació Programari Lliure).

Què és GNU?
És un sistema operatiu (con-
junt de programes que contro-
len el funcionament d’un ordi-
nador) amb una llicència lliure 
i això implica que tothom pot 
modificar, compartir, copiar, 
distribuir el programa com vul-
gui. Aquest sistema operatiu és 
gratuït i actualment podem uti-
litzar sistemes operatius i pro-
grames conceptualment deri-
vats d’aquest com per exemple 
Linux, iOS, OpenOffice...

Llicències lliures
A partir d’aquí i d’altres expe-
riències podríem parlar de la 
formació del moviment “Free 
Culture Movement” (Movi-
ment Cultura Lliure), un mo-
viment que a través de les lli-
cències lliures es contraposen a 
les grans empreses i el seu co-
pyright privatiu, ús compartit 
contra ús privatiu, coneixement 
lliure contra coneixement per 
a uns pocs. A més a més no es 
tancava només en el programa-
ria lliure i s’extéper a qualsevol 
tipus de creador (escriptor, mú-
sic, fotògraf...).

Per tal de tenir un cert marc le-
gal el 2001 neix Creative Com-
mons, una fundació sense ànim 
de lucre que es dedica a estan-
darditzar i fer compatibles amb 
les diferents legalitats de cada 
estat les llicències lliures o ober-
tes. Actualment hi han diverses 
llicències lliures/obertes, que 
donen més o menys marge als 
seus usuaris per a compartir, 
vendre, modificar el contingut 
que han creat i estan perfecta-
ment adaptades a la legislació 

actual.

Com les podríem classi-
ficar aquestes llicències? 
Hi han diferents tipus de 
llicències segons aquests 
paràmetres: ús comercial, 
còpia i obra derivada. 
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Podem modelar la llicència se-
gons les 3 qüestions anteriors, 
trobareu més informació aquí: 
www.creativecommons.org/
choose/?lang=ca

Més enllà, cap al 
saber col·lectiu
“El coneixement lliure és una 
forma d’entendre la trans-
missió del saber, les idees, 
les opinions, l’art, la cultura. 
Aquesta idea al voltant del 
concepte de llibertat, la lli-
bertat de tots per accedir, 
experimentar, comprendre, 
compartir i participar activa-
ment i sense restriccions en 
el fenomen cultural continu.”

Aquesta és la definició donada 
per la “Free Knowledge Foun-
dation” (Fundació per al Co-
neixement Lliure) i sintetitza 
molt bé tot plegat quan par-
lem de coneixement lliure. L3r 
i utilitzar el coneixement. La 
majoria de persones del nostre 
país ja s’han “independitzat” de 
les tradicionals enciclopèdies 
carques. La majoria d’elles en 
mans d’editorials de les elits 
econòmiques. Per posar un 
exemple podríem parlar de la 
Gran Enciclopèdia Catalana, 
gran obra de referència del món 
enciclopèdic català, el grup que 
la gestiona va formar part d’un 
entremat d’empreses i funda-
cions com ara la famosa Ban-
ca Catalana i amb fundacions 
de Convergència. Actualment 
segueix rebent un esperpèntic 
finançament públic i està diri-
gida per persones de Conver-
gència. Tot i així amb la irrup-
ció d’Internet i de la Viquipèdia 

s’ha deixat d’editar en paper la 
seva enciclopèdia i ha hagut de 
reorientar totalment el seu ne-
goci, que està en grans pèrdues. 
Aquest és un exemple de com 
col·lectivament podem desbor-
dar les velles institucions del 
saber que sempre han vengut el 
coneixement a uns preus aptes 
per a pocs.

Encara més enllà, 
activisme virtual
Parlar d’activisme virtual és 
parlar d’una pota molt coixa en 
els moviments socials anticapi-
talistes del nostre entorn. Ara 
mateix és encara més coixa ja 
que arran de l’Operació Pando-
ra contra el moviment Lliberta-
ri s’ha requisat gran quantitat 
de material informàtic de la 
Kasa de la Muntanya (Barcelo-
na), que ha estat un referent de 
l’activisme digital anticapitalis-
ta a tota Europa.

Quan parlem d’activisme vir-
tual no només ens referim a 
tenir un compte de Twitter de 
la nostra organització política 
sinó a prendre una conscièn-
cia similar a la que tenim a la 
vida real, buscar alternatives al 
sistema també suposa buscar 
alternatives en el món dels ze-
ros i uns, apostar pels sistemes 
operatius Linux, muntar-nos el 
nostre accés a Internet de for-
ma col·lectiva amb Guifi.net, 
utilitzar llicències lliures per 

als nostres treballs i edicions, 
recaptar diners per a causes 
justes, publicar massivament 
dades amagades o participar en 
atacs contra pàgines webs.

Hem de saber suferjar els bits 
per a crear dics de contrapoder, 
espais lliures d’ingerències go-
vernamentals o empresarials i 
formar-nos en l’activisme digi-
tal, això o se’ns escapa l’onada.

Aaron Swartz va ser un 
activista americà famós 
per la seva lluita per a 

l’accés lliure a la informa-
ció per a tothom i campan-
yes contra l’espionatge i la 
censura a Internet. Els seus 

“hackejos” i posiciona-
ments polítics el van portar 
a diversos judicis i va ser 

empresonat, es va suïcidar 
mesos més tard. És una 

icona de l’activisme digital

Lluís Madurell 
Tarragona – febrer del 2015
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El EcoSocialismo latinoamericano
El caso Monsanto en Malvinas Argentinas

 Provincia de Córdoba, Argentina.
Introducción. 

Cuando recibimos la invita-
ción de Espineta para es-
cribir un artículo contando 

nuestra historia nos alegramos 
muchísimo y contestamos: “¡se-
guro!”. Al minuto siguiente caí-
mos en la cuenta del 
enorme desafío que 
habíamos asumido. 
¿Cómo transmitirle 
a nuestros compa-
ñeros europeos toda 
la experiencia vivi-
da en la localidad de 
Malvinas Argentinas, 
al lado de Córdoba 
capital (2da urbe del 
país)?. ¿Cómo trans-
mitir, a lectores cata-
lanes, el valor que tuvo (y tiene) 
en Latinoamérica la intervención 
de los revolucionarios en proce-
sos socioambientales, en esta 
etapa de crisis internacional?

Ahí va nuestro mejor intento.

El caso. Breve descripción.

La pelea de la Asamblea Mal-
vinas Lucha por la Vida (AMLV) 
contra la instalación de Monsan-
to en Malvinas Argentinas tuvo 
su inicio hace casi tres años, allá 
por Julio de 2012. Ha reunido y 
movilizado vecinos y organiza-

ciones, ha desarrollado una gran 
actividad militante, ha elaborado 
una consigna amplia como “Con-
sulta Popular”, ha trabajado en 
un marco de unidad política sin 
precedentes, coordinando con 
científicos que le brindaron su 

conocimiento, reuniendo a dis-
tintas organizaciones (partidos 
de izquierda, centrales sindi-
cales, estudiantiles, científicas, 
figuras del ámbito político, aca-
démico, artístico, etc.), amalga-
mando diferentes tradiciones de 
lucha social en un gran “frente 
antimonsanto”.

Ha transitado cada escalón de 
la institucionalidad del estado y 
también la de la calle. Ha puesto 
contra las cuerdas a las institu-
ciones y poderes del Estado. Ha 
logrado una enorme legitimidad 
que hizo posible montar un plan 

de lucha inédito, cada vez más 
profundo, que desembocó en 4 
meses de Bloqueo Permanente a 
los portones de la planta. 

Hoy en día la construcción está 
paralizada, la documentación 
que Monsanto presentó al go-

bierno fue rechazada 
y sus últimos anun-
cios decían que iban 
a presentar otros 
nuevos pero recién 
después de las elec-
ciones de 2015. Se ha 
ganado una primera 
y enorme batalla po-
lítica, aunque la gue-
rra sigue. La AMLV 
vivió una experiencia 
que templó a  cada 

uno de sus integrantes y los fo-
gueó en el duro arte de construir 
unidad política, por más comple-
ja que ésta fuera o tuviera  que 
ser.

El elemento distintivo, el cambio 
cualitativo ha sido la amplitud 
política de la AMLV, que, cons-
ciente de la magnitud de su ene-
migo, no dudó en recibir a toda 
persona y organización que vinie-
ra a desarrollar el conflicto. Fue 
ese elemento, combinado con un 
marco generalizado de crisis po-
lítica nacional, el que más ha ca-



13

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

INTERNACIONAL 1312 INTERNACIONAL

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

El EcoSocialismo latinoamericano
El caso Monsanto en Malvinas Argentinas

 Provincia de Córdoba, Argentina.
Introducción. 

Cuando recibimos la invita-
ción de Espineta para es-
cribir un artículo contando 

nuestra historia nos alegramos 
muchísimo y contestamos: “¡se-
guro!”. Al minuto siguiente caí-
mos en la cuenta del 
enorme desafío que 
habíamos asumido. 
¿Cómo transmitirle 
a nuestros compa-
ñeros europeos toda 
la experiencia vivi-
da en la localidad de 
Malvinas Argentinas, 
al lado de Córdoba 
capital (2da urbe del 
país)?. ¿Cómo trans-
mitir, a lectores cata-
lanes, el valor que tuvo (y tiene) 
en Latinoamérica la intervención 
de los revolucionarios en proce-
sos socioambientales, en esta 
etapa de crisis internacional?

Ahí va nuestro mejor intento.

El caso. Breve descripción.

La pelea de la Asamblea Mal-
vinas Lucha por la Vida (AMLV) 
contra la instalación de Monsan-
to en Malvinas Argentinas tuvo 
su inicio hace casi tres años, allá 
por Julio de 2012. Ha reunido y 
movilizado vecinos y organiza-

ciones, ha desarrollado una gran 
actividad militante, ha elaborado 
una consigna amplia como “Con-
sulta Popular”, ha trabajado en 
un marco de unidad política sin 
precedentes, coordinando con 
científicos que le brindaron su 

conocimiento, reuniendo a dis-
tintas organizaciones (partidos 
de izquierda, centrales sindi-
cales, estudiantiles, científicas, 
figuras del ámbito político, aca-
démico, artístico, etc.), amalga-
mando diferentes tradiciones de 
lucha social en un gran “frente 
antimonsanto”.

Ha transitado cada escalón de 
la institucionalidad del estado y 
también la de la calle. Ha puesto 
contra las cuerdas a las institu-
ciones y poderes del Estado. Ha 
logrado una enorme legitimidad 
que hizo posible montar un plan 

de lucha inédito, cada vez más 
profundo, que desembocó en 4 
meses de Bloqueo Permanente a 
los portones de la planta. 

Hoy en día la construcción está 
paralizada, la documentación 
que Monsanto presentó al go-

bierno fue rechazada 
y sus últimos anun-
cios decían que iban 
a presentar otros 
nuevos pero recién 
después de las elec-
ciones de 2015. Se ha 
ganado una primera 
y enorme batalla po-
lítica, aunque la gue-
rra sigue. La AMLV 
vivió una experiencia 
que templó a  cada 

uno de sus integrantes y los fo-
gueó en el duro arte de construir 
unidad política, por más comple-
ja que ésta fuera o tuviera  que 
ser.

El elemento distintivo, el cambio 
cualitativo ha sido la amplitud 
política de la AMLV, que, cons-
ciente de la magnitud de su ene-
migo, no dudó en recibir a toda 
persona y organización que vinie-
ra a desarrollar el conflicto. Fue 
ese elemento, combinado con un 
marco generalizado de crisis po-
lítica nacional, el que más ha ca-
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 1Por Néstor Kirchner, presidente 2003 – 2007. Administrador de la crisis económica, política e institucional que estalla en 2001.

racterizado lo que ya es, a todas 
luces, un conflicto de nuevo tipo. 
A los revolucionarios que par-
ticipamos en él nos resultó una 
enorme lección. Parano recos-
tarnos en las teorías grises, para 
estar “de pie”, en tensión crea-
tiva ante los acontecimientos, 
con predisposición y sensibilidad 
para interpretar los nuevos fe-
nómenos sociales, imprevistos, 
que “rompen los esquemas”, que 
pintan con nuevos y revitalizados 
colores al áureo árbol de la Vida.

El contexto político. 
Kirchnerismo1 
Crisis internacional.

El intento de instalación de Mon-
santo en Córdoba no es para nada 
casual. En el mundo imperialista, 
el destino general de nuestras 
naciones latinoamericanas es la 
producción de materia prima. La 
Argentina es, después de Brasil 
y EEUU, el mayor productor de 
OGM (organismos genéticamen-
te modificados) del mundo. Tan-
to para alimentar ganado como 
para producir biocombustibles, 
las multinacionales saquean 
concienzudamente los recur-
sos latinoamericanos. Junto con 
la megaminería y el fracking, la 
tecnología de los OGM forma el 
último grito del extractivismo ca-
pitalista.

Lo que vemos en la Argentina 
post 2001 es la intensificación de 
un proceso de “Acumulación Ori-
ginaria”, con sus respectivas ver-
siones de injusticias y catástrofes 
sociales, para beneficiar a los ca-
pitalistas del agronegocio y para 

dar aire a un gobierno asfixiado 
por la deuda.

Las consecuencias sociales y 
ambientales de este proceso ge-
neral son muchas y diferentes. 
Sumado a los desplazamientos 
y desalojos de comunidades ru-
rales por el despojo de sus terri-
torios, también ocurre un enve-
nenamiento masivo producto de 
las fumigaciones a los cultivos 
transgénicos. Se calcula que en-
tre 12 y 15 Millones de personas 
que viven en zonas periféricas de 
ciudades y pequeños pueblos su-
fren sistemáticamente las conse-
cuencias del herbicida Round Up, 
de Monsanto. Los índices de cán-
cer, malformaciones y muchas 
otras graves afecciones a la salud 
se han disparado.

No sólo se suman hectáreas de 
cultivo OGM, sino que los culti-
vos más tradicionales son reem-
plazados por soja y maíz OGM. 
Cae la producción de carne, le-
che, fruta, etc. Los alimentos su-
ben de precio y bajan de calidad 
de manera estrepitosa.

Las poblaciones desplazadas ter-
minan hacinándose en la perife-
ria de las ciudades. Las políticas 
de vivienda e infraestructura 
nunca son suficientes y millones 
viven en condiciones de miseria 
y riesgo sanitario.

Muchos no tienen agua potable, 
y los que si tenemos bebemos 
aguas contaminadas con agro-
tóxicos que se riegan por millo-
nes de litros a la vera de ríos y 
lagos, que llegan hasta las napas 
subterráneas y otras fuentes de 

las cuales se sirven las empresas 
(multinacionales también) que 
nos venden el agua.

Los capitales generados por la 
exportación de OGM se vuelcan 
a la especulación inmobiliaria y 
desarrollos urbanísticos de lujo 
en la zona de las sierras, lo que 
aumenta el precio de la vivienda 
y del alquiler. Estos desarrollos 
suponen un aumento en el des-
monte, lo que causa catástrofes 
de inundación y sequía alterna-
damente.

Por último, las obras públicas no 
se proyectan para favorecer a los 
sectores populares, sino para au-
mentar los precios de las propie-
dades de los poderosos.

Ante la crisis, el imperio pro-
fundiza su saqueo.

El comienzo de la crisis de 2008 
significó, para Argentina, el fin de 
una etapa de semi recuperación 
económica, en la que se puso en 
marcha la economía del país en 
base a la feroz devaluación del 
salario y del elevado precio de 
las “commodities” (productos 
primarios de exportación). De 
ese modo el gobierno pudo acu-
mular una buena cantidad de dó-
lares (para pagar deuda externa) 
por la exportación de soja y maíz 
OGM.

Con la economía de los países 
centrales en plena crisis, los pla-
nes de saqueo imperialista se 
profundizaron en busca de los 
recursos para volver a echar a ro-
dar la rueda del consumo mun-
dial. La planta que Monsanto 
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proyectaba instalar en Malvinas 
Argentinas era la más grande en 
el mundo de su tipo. Con 25 hec-
táreas de superficie y 24 silos con 
60.000 tn de capacidad, tenía la 
misión de triplicar la producción 
de semillasde Maíz MON 810, 
una semilla que produce su pro-
pio insecticida.Unos 3,5 millones 
de bolsas de semillas anuales 
para la siembra, tratadas con 
fuertes insecticidas y fungicidas, 
y pintadas de color para evitar 
su uso alimenticio. De esta ma-
nera se pretendía profundizar un 
modelo productivo que ya está 
mostrando sus consecuencias 
más trágicas.

Lecciones para la 
izquierda.

Aún hoy existe un 
enorme prejuicio en 
las organizaciones 
de izquierda que se 
reivindican revolucio-
narias hacia la cuestiónsocioam-
biental. Muchas están adormeci-
das por la herencia productivista 
del stalinismo. Otras han caído 
en un “obrerismo” que desprecia 
todo proceso que ocurra fuera 
de la fábrica. Otras se perdieron 
en el posmodernismo, niegan la 
perspectiva de clase y culpan “al 
género humano” de la debacle 
socioambiental. 

Sin embargo la AMLV rompió con 
el viejo estereotipo del militante 
ambiental. Sus integrantes son 
obreros y estudiantes, ajenos al 
decrecionismo histórico posmo-
derno. La presión de la realidad 
obligó a la asamblea a rechazar el 
método del consenso para avan-
zar en medidas de lucha concre-

tas. Rápidamente la conciencia 
general de los asambleístas pasó 
desde la idea del temor a la con-
taminación hacia la indignación 
ante el régimen, para apuntar al 
problema político del poder y de 
la resistencia/alternativa.  

Nosotros pensamos que la inter-
vención de los revolucionarios es 
muy importante para disputar 
la dirección de esos procesos y 
para influenciar a ese activismo 
en la perspectiva revolucionaria.

¿Por qué?, porque aunque de 
forma desordenada, los pue-
blos cuestionan al capitalismo 
en sus aspectos más concretos 
y materiales. El hecho de que las 
mínimas condiciones ambienta-
les para desarrollar la vida sean 
sacrificadas en el altar de la ren-
tabilidad conduce rápidamente a 
cuestionar toda la producción y 
el modo de vida capitalista. Para 
la mayoría de los trabajadores y 
sus familias, rurales o urbanas, a 
la pobreza se le suma el veneno, 
la enfermedad y la muerte. Pa-
rece una historia bíblica, pero es 
real.

Por otro lado, el extractivismo 
es una política imperial que es 
aplicada por todos los gobiernos 
latinoamericanos, sin distinción 

de orientación. Una alternativa a 
esta política parte de la recupera-
ción de los recursos naturales de 
las garras del imperialismo. Para 
confrontar con los discursos pro-
ductivistas y decrecionistas de-
bemos hablar de la planificación 
de la producción y consumo. No 
se puede volver a producir como 
hace 600 años, pero tampoco 
se puede seguir produciendo de 
este modo criminal.

Los conflictos socioambientales 
suelen ser “a todo o 
nada”. No existe po-
sibilidad de una solu-
ción intermedia, que 
deje satisfechos a en-
venenadores y a en-
venenados. Los sec-
tores posmodernos y 
autonomistasreaccio-
narios, al negarse a 
considerar la movili-
zación revolucionaria 

de las masas, han quedado ocu-
pando el lugar que la burocracia 
ocupa en los conflictos obreros. 
Demorar, dilatar y desviar son 
sus especialidades.

El caso puntual de Monsanto 
puso en discusión al conjunto 
del modelo productivo del país, 
que alimenta de divisas a este y 
a cualquier otro gobierno. Con 
lo que la crisis toma a todos los 
partidos del régimen. Y para los 
revolucionarios es un desafío in-
soslayable.

Colaboración de Vicente  
Linares, del MST (Movimiento 
Socialista de los Trabajadores) y 
la “Red EcoSocialista” de 
Argentina       Web: mst.org.ar
Face: Red EcoSocialista Córdoba
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“Suportable és la tasca quan 
molts comparteixen la fatiga” 
Homer

Llegiu avui aquestes línies donat que tinc 
una bona notícia que comunicar-vos. 
Si sou incondicionals d’aquesta revista, 

recordareu el meu anterior article “Avui com 
ahir, avui com demà, el mateix camí, el ma-
teix combat” en el que posava de 
manifest la situació que estàvem 
patint un company i jo. Detalla-
va el cas a que ens enfrontàvem 
d’injúries a la Corona Espanyola 
per suposadament cremar una 
foto del novell monarca imposat a 
cop de Constitució Felip VI. Amb 
unes conseqüències que arriba-
ven fins als dos anys de presó.

Fa poc més d’una setmana vaig re-
bre la feliç notícia que l’Audiència 
Nacional sobreseia el nostre cas, 
no perquè no fos delicte el fet d’incendiar el 
rostre de qui ha heretat el jou d’una dictadu-
ra, sinó perquè no es podia acusar a ningú 
(amb les proves que disposaven).

Vaig sentir-me molt alleugerit per tot plegat. I 
no, especialment, per mi. Va ser una especial 
alegria per a tots aquells qui m’han fet costat 
en aquesta situació. Pels pares que han hagut 
de suportar l’angoixa tots aquests mesos que 
a tots se’ns  han fet eterns d’incertesa, pels 
camarades i les seves ganes de fer turisme 
d’interior, persones que m’han donat costat 
de forma individual... Va per tots vosaltres.

Permeteu-me que comparteixi una petita 
reflexió amb vosaltres, lectors. Des de que 

naixem fem accions, ens movem, experimen-
tem, tracem un camí. Un camí que anem des-
envolupant. Unes parts les farem rient, altres 
plorant. De vegades acompanyats, de vega-
des sols. Moments fàcils, moments que sem-
blaran impossibles de superar. Són fases. 
La nostra ruta, la fem nosaltres i no sabem 
ni quan ni com acabarà. Fa poc perdíem un 
gran amic i company, en Xupi, a qui aprofito 

per dedicar-li també aquesta mo-
desta victòria. I ell, em serveix de 
perfecte exemple per il·lustrar el 
que intento voler mostrar. Una 
persona que tot i el massa poc 
temps que hem pogut gaudir i 
el seu pas fugaç en els nostres 
camins va viure la seva vida fins 
l’últim moment. Sense lamenta-
cions, sense por. Així és com hem 
d’avançar amb el coratge per da-
vant i fent de la nostra vida una 
bonica obra d’art de lluita i amor. 
Traçant la història, la nostra his-

tòria. La història que nosaltres plegades can-
viarem.

Finalitzaré amb el formalisme, òbviament 
necessari i imprescindible, d’agrair a totes les 
persones (impossibles d’enumerar pel gruix 
que suposaria) que m’heu ajudat, que heu es-
tat al meu costat, que m’heu deixat missatges 
d’ànim... Gràcies a TOTS.

La lluita continua i avui més que 
mai entenc el significat de la frase 
“si ens toquen a una ens toquen a 

totes”
Salut!

Marc Tuset

En els teus ulls he vist la llum 
que canviarà el demà
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Els dimecres de concentració.

Era meitat de Desembre 
de 2013 i ja s’anunciaven 
les noves tarifes per l’any 

entrant: l’aigua, l’energia, les 
taxes ... Tot anava a pujar per 
damunt de l’IPC per eixugar 
obscurs dèficits històrics, i per 
damunt de tot, el transport pú-
blic que confirmant una carrera 
extraordinària anava a pujar un 
altre 7% de mitjana , acumu-
lant el 75% d’augment en 10 
anys. A Nou Barris, el districte 
obrer del nord de Barcelona, 
a més d’indignació va sortir 
l’iniciativa: aquesta pujada no 
la pagarem!

Abans de Nadal s’havia reu-
nit una assemblea de veïns, es 
coordinaven les entitats i corria 
la convocatòria de concentració 
i manifestació per tot el teixit 
social dels barris. Premsa i tv 
local començaren a seguir unes 
mobilitzacions cada dimecres 
que exigien preus populars del 
transport i criteris de servei 
públic. A finals de Gener les 
concentracions s’havien extés 
a 29 estacions de concentració, 
desprès a 41 i finalment es van 
deixar de publicar llocs concrets 
de trobada per que ocupaven 
tot l’espai de les octavetes, sim-
plement es convocava a “totes 
les estacions” i cada dimecres 
al vespre les xarxes de metro, 
FGC i Rodalíes RENFE eren 

testimoni  de sonores protes-
tes, talls intermitents, mítings 
a les estacions d’enllaç, ocupar 
els vestíbuls de les estacions 
principals com les de Pça Cata-
lunya, La Sagrera i Sants, fins i 
tot l’accés al AVE... I així durant 
mesos, fins i tot a l’estiu.

Es va constituïr la Plataforma 
Stop Pujades amb membres 
de tots els grups actius de cada 
zona i es prepararen democràti-
cament les accions futures i la 
plataforma reivindicativa. La 
petita victòria d’enguany quan 
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità ha decidit no apujar 
les tarifes al 2015 i, fins i tot 
rebaixar la targeta més utilit-
zada (T10) per sota dels 10€, 
és un triomf de la constància, 
la voluntat i la coherència de 
centenars de persones  que hi 
varen participar reiteradament 
durant l’any, tot i que ara surt el 
PSC a penjar-se la medalla pre-
electoral de haver-ho imposat 
a CiU. El cert es que la pressió 
del moviment popular i el ressò 
mediàtic extraordinari de recla-
macions tan senzilles com jus-
tes  ja havia aconseguit acords 
de l’Ajuntament de BCN i fins i 
tot una moció al Parlament de 
Catalunya.

Però a les lliçons de l’auto-orga-
nització, la democràcia directa i 
la lluita popular que ens aporta 
aquest moviment, cal sumar-ne 

una altra: l’enemic de classe no 
para mai de cercar nous siste-
mes d’imposar els seus objec-
tius, fins i tot si ha cedit davant 
d’una lluita mirarà com pren-
dre més endavant encara més 
del que ha hagut de cedir. 

El projecte que ho abarca tot: 
la T-mobilitat.

El transport públic de l’area 
metropolitana de Barcelona 
arrossega problemes estructu-
rals derivats de la gestió que se 
n’ha fet durant anys. La man-
ca de finançament adeqüat als 
darrers cinc anys han acumu-
lat un deute de 540 milions 
d’euros. La política clientelar 
dels governs “d’equerres” que 
va tenir BCN fins a l’arribada de 
CiU -que no hi va fer camvis- ha 
farcit la plantilla de nombrosos 
directius i tècnics de elevat sou, 
no revelat. A TMB hi ha un di-
rectiu per cada cinc autobusos!
Durant anys l’intenció dels ges-
tors de l’ATM ha estat apujar 
continuament les tarifes per 
acostar-les als “costos reals” 
és a dir, inclosos els sobrecos-
tos imposats i els interessos del 
deute acumulat. Le mobilit-
zació de les usuàries arran de 
Stop Pujades i la resistència de 
la població en general, colpida 
per la crisi, a destinar cada cop 
més recursos al transport els ha 
dut a cercar una alternativa en 

Petita victòria i nou 
atac al transport públic
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zació de les usuàries arran de 
Stop Pujades i la resistència de 
la població en general, colpida 
per la crisi, a destinar cada cop 
més recursos al transport els ha 
dut a cercar una alternativa en 

Petita victòria i nou 
atac al transport públic
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el sector privat. En molts casos 
el viatge en moto, la bici o el 
cotxe surten més barats que els 
bitllets de l’ATM. S’han perdut 
centenars de milions de viatges 
a l’any, augmenta l’ús sense pa-
gar i els enfrontaments amb els 
agents revisors, que demanen 
més protecció i assegurances.

L’Ajuntament ha aconseguit 
una sortida mentre arriba una 
Llei de finançament del Trans-
port Públic, ha acordat el re-
finançament del deute amb 
Caixabanc, augmentant termi-
nis i interessos fins 
al 2031. I cal suposar 
que a canvi del tracte 
li facilitarà l’entrada 
al negoci del trans-
port. Com? A través 
una nova plataforma 
tarifària-tecnològica 
anomenada T-Mobili-
tat. L’imatge moderna 
i tecnològica del pro-
jecte és de fet un pla 
per augmentar de nou 
el deute, carregant-lo 
de nou amb una gran 
inversió en maquinari i pro-
gramari que ha de facilitar que 
tothom hi estigui ficat, sense 
que ningú acabi sabent quan 
paga pel transport i si li han 
apujat el sistema tarifari o no.

La Mesa Popular del Transport 
ha recopilat dades del projecte i 
informa que una UTE (agrupa-
ció temporal d’empreses) amb 
Caixabanc, Indra, Fujitsu i Mar-
fina (grup Moventia) han pro-
posat una inversió inicial de 66 
milions per comprar i mantenir 
màquines expenedores i vali-
dadores a tota la xarxa d’unes 
noves targetes que poden ser 
personalitzades i de pagament 
domiciliat o de prepagament 

que poden tenir descomptes 
per freqüència d’ús -facilitaran 
el control del frau i la flexibili-
tat tarifària. El sistema està en 
fase de proves durant 2015 i es 
desplegarà suposadament el 
2016 en que s’instalaran més de 
30.000 maquinaris nous.

Per què canviar el sistema 
abans de consolidar l’integració 
tarifària, acabar les linies en 
curs o tan sols eixugar el deute? 
I per que entregar un projecte 
d’aquest abast a una empresa 
privada?

On és la transparència del pro-
jecte i la voluntat participativa 
cap a la ciutadania que procla-
men els directius de l’ATM?

De moment, ha transcendit que 
la Caixa cobrarà una comissió 
per viatge (2 cèntims) i que tin-
drà garantit un volum (es fan 
900 milions de viatges l’any) i si 
no s’arriba a les previsions, serà 
compensada econòmicament... 
També cobrarà pels usuaris es-
poràdics, per la publicitat, per 
l’integració d’altres sistemes i 
serveis... I se suposa que aca-
barà fen el negoci del Big Data, 
es a dir venent l’nformació co-
mercial que haurà recopilat de 
tots nosaltres (d’on provenim, 

quines zones comercials visi-
tem, amb quin mòbil paguem o 
recarreguem...).

El moviment Stop Pujades no 
s’atura, ara es planteja  debatre 
el nou projecte i mentre tant ha 
de fer front a la repressió que 
encara ve de les lluites del 2014: 
20 persones de Barcelona i 
Manresa han rebut recentment 
multes de 150 € per aquells fets. 

Aturar el projecte innecessari 
i privatitzador, continuar re-
clamant preus populars per 

afavorir -ne l’ús com 
a dret social i rebaixar 
la contaminació, exigir 
que s’obri el debat i la 
participació popular.  
Amb aquests objectius 
i també el de la cohesió 
social i territorial (mi-
llores de la línia R-3, 
que les rodalíes de Ta-
rragona arribin al Delta 
del ‘Ebre, que s’acabi la 
linia 9, ...) es convoca 
el proper 11 d’Abril el 
primer congrés de De-

fensa del Transport Públic on 
hi participa Stop Pujades amb 
la PTP, la FAVB, Ecologistes en 
Acció...

Preparem una 
resposta 

col.lectiva als 
plans del 
capital!

Toni (Xarxa Roja)
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En algún lugar de la India. Una 
fila de piezas de artillería en 
posición. Atado a la boca de 

cada una de ellas hay un hombre. 
En primer plano de la fotografía, 
un oficial británico levanta la es-
pada y va a dar orden de disparar. 
No disponemos de imágenes del 
efecto de los disparos, pero hasta 
la más obtusa de las imaginacio-
nes podrá ‘ver’ cabezas y troncos 
dispersos por el campo de tiro, 
restos sanguinolentos, vísceras, 
miembros amputados. Los hom-
bres eran rebeldes. En algún lu-
gar de Angola. Dos soldados por-
tugueses levantan por los brazos 
a un negro que quizá no esté 
muerto, otro soldado empuña 
un machete y se prepara para se-
parar la cabeza del cuerpo. Esta 
es la primera fotografía. En la se-
gunda, esta vez hay una segunda 
fotografía, la cabeza ya ha sido 
cortada, está clavada en un palo, 
y los soldados se ríen. El negro 
era un guerrillero. En algún lugar 
de Israel. Mientras algunos sol-
dados israelíes inmovilizan a un 
palestino, otro militar le parte a 
martillazos los huesos de la mano 
derecha. El palestino había tirado 
piedras. Estados Unidos de Amé-
rica del Norte, ciudad de Nueva 
York. Dos aviones comerciales 
norteamericanos, secuestrados 
por terroristas relacionados con 
el integrismo islámico, se lanzan 

contra las torres del World Tra-
de Center y las derriban. Por el 
mismo procedimiento un ter-
cer avión causa daños enormes 
en el edificio del Pentágono, 
sede del poder bélico de Esta-
dos Unidos. Los muertos, en-
terrados entre los escombros, 
reducidos a migajas, volatiliza-
dos, se cuentan por millares.

Las fotografías de India, de An-
gola y de Israel nos lanzan el ho-
rror a la cara, las víctimas se nos 
muestran en el mismo momento 
de la tortura, de la agónica ex-
pectativa, de la muerte abyecta. 

En Nueva York, todo pareció irreal 
al principio, un episodio repetido 
y sin novedad de una catástrofe 
cinematográfica más, realmen-
te arrebatadora por el grado de 
ilusión conseguido por el técnico 
de efectos especiales, pero lim-
pio de estertores, de chorros de 
sangre, de carnes aplastadas, de 
huesos triturados, de mierda. El 
horror, escondido como un ani-
mal inmundo, esperó a que salié-
semos de la estupefacción para 
saltarnos a la garganta. El horror 
dijo por primera vez ‘aquí estoy’ 
cuando aquellas personas se lan-
zaron al vacío como si acabasen 
de escoger una muerte que fuese 
suya. Ahora, el horror aparecerá 
a cada instante al remover una 
piedra, un trozo de pared, una 
chapa de aluminio retorcida, y 

será una cabeza irreconocible, un 
brazo, una pierna, un abdomen 
deshecho, un tórax aplastado. 
Pero hasta esto mismo es repeti-
tivo y monótono, en cierto modo 
ya conocido por las imágenes que 
nos llegaron de aquella Ruan-
da de-un-millón-de-muertos, de 
aquel Vietnam cocido a napalm, 
de aquellas ejecuciones en esta-
dios llenos de gente, de aquellos 
linchamientos y apaleamientos, 
de aquellos soldados iraquíes se-
pultados vivos bajo toneladas de 
arena, de aquellas bombas ató-
micas que arrasaron y calcinaron 
Hiroshima y Nagasaki, de aquellos 
crematorios nazis vomitando ce-
nizas, de aquellos camiones para 
retirar cadáveres como si se trata-
se de basura. Siempre tendremos 
que morir de algo, pero ya se ha 
perdido la cuenta de los seres hu-
manos muertos de las peores ma-
neras que los humanos han sido 
capaces de inventar. Una de ellas, 
la más criminal, la más absurda, la 
que más ofende a la simple razón, 
es aquella que, desde el principio 
de los tiempos y de las civilizacio-
nes, manda matar en nombre de 
Dios. Ya se ha dicho que las reli-
giones, todas ellas, sin excepción, 
nunca han servido para aproxi-
mar y congraciar a los hombres; 
que, por el contrario, han sido y 
siguen siendo causa de sufrimien-
tos inenarrables, de matanzas, de 
monstruosas violencias físicas y 
espirituales que constituyen uno 
de los más tenebrosos capítulos 
de la miserable historia humana. 
Al menos en señal de respeto por 
la vida, deberíamos tener el valor 
de proclamar en todas las circuns-
tancias esta verdad evidente y de-
mostrable, pero la mayoría de los 
creyentes de cualquier religión no 
sólo fingen ignorarlo, 
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sino que se yerguen iracundos e 
intolerantes contra aquellos para 
quienes Dios no es más que un 
nombre, nada más que un nom-
bre, el nombre que, por miedo 
a morir, le pusimos un día y que 
vendría a dificultar nuestro paso 
a una humanización real. A cam-
bio nos prometía paraísos y nos 
amenazaba con infiernos, tan 
falsos los unos como los otros, 
insultos descarados a una inteli-
gencia y a un sentido común que 
tanto trabajo nos costó conseguir. 
Dice Nietzsche que todo estaría 
permitido si Dios no existiese, y 
yo respondo que precisamente 
por causa y en nombre de Dios 
es por lo que se ha permitido y 
justificado todo, principalmente 
lo peor, principalmente lo más 
horrendo y cruel. Durante siglos, 
la Inquisición fue, también, como 
hoy los talibán, una organización 
terrorista dedicada a interpretar 
perversamente textos sagrados 

que deberían merecer el respe-
to de quien en ellos decía creer, 
un monstruoso connubio pacta-
do entre la Religión y el Estado 
contra la libertad de conciencia y 
contra el más humano de los de-
rechos: el derecho a decir no, el 
derecho a la herejía, el derecho 
a escoger otra cosa, que sólo eso 
es lo que la palabra herejía signi-
fica.

Y, con todo, Dios es inocente. 
Inocente como algo que no exis-
te, que no ha existido ni existirá 
nunca, inocente de haber creado 
un universo entero para colocar 
en él seres capaces de cometer 
los mayores crímenes para lue-
go justificarlos diciendo que son 
celebraciones de su poder y de 
su gloria, mientras los muertos 
se van acumulando, estos de las 
torres gemelas de Nueva York, y 
todos los demás que, en nombre 
de un Dios convertido en asesino 
por la voluntad y por la acción de 
los hombres, han cubierto e insis-
ten en cubrir de terror y sangre 
las páginas de la Historia. Los dio-
ses, pienso yo, sólo existen en el 
cerebro humano, prosperan o se 
deterioran dentro del mismo uni-
verso que los ha inventado, pero 
el ̀ factor Dios´, ese, está presente 
en la vida como si efectivamente 
fuese dueño y señor de ella. No 
es un dios, sino el `factor Dios´ el 
que se exhibe en los billetes de 
dólar y se muestra en los carte-
les que piden para América (la de 
Estados Unidos, no la otra...) la 
bendición divina. Y fue en el `fac-
tor Dios´ en lo que se transformó 
el dios islámico que lanzó contra 
las torres del World Trade Center 
los aviones de la revuelta contra 
los desprecios y de la venganza 
contra las humillaciones. Se dirá 

que un dios se dedicó a sembrar 
vientos y que otro dios respon-
de ahora con tempestades. Es 
posible, y quizá sea cierto. Pero 
no han sido ellos, pobres dioses 
sin culpa, ha sido el `factor Dios´, 
ese que es terriblemente igual en 
todos los seres humanos donde 
quiera que estén y sea cual sea 
la religión que profesen, ese que 
ha intoxicado el pensamiento y 
abierto las puertas a las intole-
rancias más sórdidas, ese que no 
respeta sino aquello en lo que 
manda creer, el que después de 
presumir de haber hecho de la 
bestia un hombre acabó por ha-
cer del hombre una bestia.

Al lector creyente (de cualquier 
creencia...) que haya conseguido 
soportar la repugnancia que pro-
bablemente le inspiren estas pa-
labras, no le pido que se pase al 
ateísmo de quien las ha escrito. 
Simplemente le ruego que com-
prenda, con el sentimiento, si no 
puede ser con la razón, que, si 
hay Dios, hay un solo Dios, y que, 
en su relación con él, lo que me-
nos importa es el nombre que le 
han enseñado a darle. Y que des-
confíe del `factor Dios´. No le fal-
tan enemigos al espíritu humano, 
mas ese

José Saramago, 
2001
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Anàlisi de les universitats 
i el moviment estudantil
Com a SEPC, durant el mes de febrer, 

hem analitzat i reflexionat sobre la si-
tuació actual de les universitats i del 

moviment estudiantil als Països Catalans tot 
extraient-ne unes conclusions que volíem 
transmetre per tal de crear espais de debat i 
d’anàlisi crític.

Primerament, pel que fa als problemes prin-
cipals de l’actual caracterització del govern 
a les universitats catalanes entenem que 
l’organització és completament jeràrquica 
i piramidal, la qual segueix patrons feudals 
igual que en la seva creació a l’edat mitjana. 
La part superior de la piràmide la integren les 
empreses multinacionals i els seus interessos, 
concretament a la URV destaquen la DOW, la 
Repsol i el Banc Santander, entre d’altres, fo-
mentant així l’explotació per part d’una mi-
noria rica a una majoria precària. D’aquesta 
manera, la universitat, cada vegada més pri-
vatitzada, prioritza els interessos d’aquestes 
empreses a les demandes de les estudiants. 
La representació d’aquestes en els òrgans de-
cisoris és pràcticament nul·la en comparació 
al percentatge que representen en la comu-
nitat universitària. Així com també, ens tro-
bem davant la imposició del plans docents 
per part del BOE (Boletín Oficial de l’Estado) 
on no es té en compte el context real de cada 
universitat ni la pròpia realitat social. 

Una de les altres conclusions d’aquest anàlisi 
és que històricament s’ha demostrat que les 
universitats són una font de creació de pen-
sament hegemònic. Abans de l’obertura de la 

universitat a les classes populars, només hi 
assisteixen les classes benestants, les quals 
ocupaven la majoria de les feines socialment 
més valorades. A finals del franquisme la 
universitat s’obre a un gruix més gran de po-
blació i esdevé un element clau en la lluita 
antifranquista. Des dels anys 70 fins al naixe-
ment de Bolonya, les universitats espanyoles 
han estat garants de la socialdemocràcia i del 
pacte del 78, en la qual es maquilla el capi-
talisme i se li intenta donar un rostre humà. 
A partir del procés de Bolonya trobem un in-
tent d’expulsió d’aquestes classes populars 
de l’educació superior, copiant el model an-
glosaxó instaurat per Margaret Tchatcher i 
Ronald Reagan als anys 80 i seguint el patró 
neoliberal d’universitat implantat als Estats 
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Units, l’origen del qual rau en la Universitat 
de Califòrnia. 

En l’actual reforma educativa, l’EU 2015 i el 
3+2, veiem la culminació del pla Bolonya com 
un projecte de les classes dominants que pre-
tén monopolitzar el control del pensament 
hegemònic, eliminant el pensament crític i 
potenciant una societat al servei d’aquestes 
classes i del mercat.

Analitzant també la realitat del moviment es-
tudiantil dels PPCC, creiem que actualment 
està desarticulat i no disposa d’eines que per-
metin cohesionar-lo. És un moviment que no 
és capaç de tenir iniciativa ni de plantejar una 
ofensiva vers l’estratègia neoliberal i privatit-
zadora a la que ens estant sotmeten, ans al 
contrari, va a remolc de les reformes creant 
respostes als diversos atacs que es produei-
xen contra l’educació pública. En definitiva, 
és un moviment que està contínuament a la 
defensiva intentant aturar reforma rere re-
forma sense obtenir resultats. Tenim un mo-
viment estès i organitzat a Barcelona i Valen-
cia, si més no, fora de les grans àrees urbanes 
és molt difícil gestionar un moviment bàsica-
ment format per gent jove amb pocs recur-
sos. Les assemblees de facultat acostumen a 
tenir una visió a pe-
tita escala, i no una 
visió de global amb 
una interrelació de 
les lluites. També 
veiem com a les 
universitats públi-
ques el  subjecte 
polític afí al dis-
curs anticapitalista 
i rupturista s’està 
reduint, degut a 
que la gent que ac-
cedeix als estudis 

superiors disposa d’una capacitat adquisitiva 
elevada i no s’identifica en una futura socie-
tat al marge del sistema actual.

Com a SEPC entenem que la universitat ha 
de ser autònoma, democràtica i participati-
va, amb un govern paritari entre estudiants 
i professorat. L’actual universitat està lligada 
de mans i peus al model capitalista, per tant, 
(afegiria coma) només amb un canvi de para-
digma i la destrucció d’aquest sistema veiem 
possible una autèntica transformació dels 
centres educatius. 

Les mobilitzacions plantejades per al dia 
26 de febrer pretenen ser l’inici d’una lluita 
que no permetrà l’aplicació d’una altra re-
forma educativa que ens condemna a rebre 
una educació pèssima a preus inaccessibles. 
Perquè sabem que les classes dominants i 
el gran capital són conscients del perill que 
representa una societat que sap pensar i 
es qüestiona les bases que el sustenten. És 
per això que el dia 26 de febrer sortirem al 
carrer una vegada més, per denunciar este 
nou atac contra l’ensenyament públic i de 
qualitat.
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Resposta de la FJCC-
Tarragona al SEPC
Davant de tot, començar dient que el 

nostre objectiu com a comunistes i com 
a FJCC és la reconstrucció del moviment 

obrer, popular i estudiantil, i per tant la pro-
gressiva transformació de les vagues econòmi-
ques en politiques, fins arribar a la insurrecció 
revolucionaria. És a dir, crear les estructures 
d’un nou poder popular conscient de la im-
mediata necessitat de trencar d’arrel amb el 
mode de producció capitalista, base impres-
cindible per organitzar la revolució socialista.  

Deixar aquesta tasca fonamental –la creació 
d’un nou poder popular- a la aleatorietat i 
espontaneïtat de les masses és encara pitjor 
que no fer res. En aquests moments de des-
organització total de la classe obrera i classes 
populars, el fet de deixar les aules buides re-
sulta per a nosaltres un pas més –per més pe-
tit que aquest sigui-, cap a la construcció d’un 
moviment popular real (com a mínim a nivell 
estudiantil, sense oblidar la impotència del 
sindicalisme estudiantil per si mateix a l’hora 
de realitzar qualsevol canvi polític). Tot el que 
vagi en aquesta direcció serà un avenç per 
a nosaltres, doncs tota lluita per si mateixa 
desperta la necessitat d’organització i crea 
consciència. Tot i entenent que l’exemple de 
Saragossa està molt lluny de la transformació 
revolucionaria per la que lluitem, això no ens 
fa menysvalorar la capacitat d’organitzar-se 
des de la base.     

Els que orgullosament ens definim com a co-
munistes, no mobilitzem als treballadors i es-

tudiants per a frenar reformes, si no per lluitar 
per que tot el poder romangui en mans dels 
treballadors. Creiem que l’objectiu és irrenun-
ciable –el socialisme-, però alhora sabem que 
han de donar-se els moviments necessaris 
per arribar a aquest. Per això combatem amb 
igual força tant a aquest “nou” oportunisme 
que proclama sense vergonya que el movi-
ment ho és tot, com el sectarisme infantil que 
s’entesta en defensar exactament lo contra-
ri, que l’objectiu ho és tot. Tenim l’exemple a 
Grècia, on després de nombroses vagues ge-
nerals per aturar les reformes antiobreres del 
Govern del monopolis, no s’ha obtingut cap 
resultat. O la irrupció del 15M, que finalment 
ha derivat cap a aquest “nou” oportunisme 
de PODEMOS, tant vell com el propi capitalis-
me que defensa.  

Des de la FJCC creiem que les organitzacions 
estudiantils revolucionaries haurien d tenir 
com a prioritat urgent la reorganització del 
moviment estudiantil, ja que la situació així 
ho ens exigeix. No podem ni devem deixar 
que el conjunt dels estudiants actuïn de for-
ma espontània, sinó que tenim l’obligació 
com a tasca immediata el facilitar i ajudar a 
crear els espais on es pugui respondre de for-
ma adequada, en un sol puny, a les constants 
agressions que patim com a jovent proletari. 
Un moviment estudiantil sota la influencia 
de pautes espontànies serà incapaç no no-
més d’organitzar-se per lluitar pel socialisme, 
sinó que ni tan sols prendrà consciencia de la 
seva situació en el si del règim capitalista. Les 
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Resposta de la FJCC-
Tarragona al SEPC
Davant de tot, començar dient que el 

nostre objectiu com a comunistes i com 
a FJCC és la reconstrucció del moviment 

obrer, popular i estudiantil, i per tant la pro-
gressiva transformació de les vagues econòmi-
ques en politiques, fins arribar a la insurrecció 
revolucionaria. És a dir, crear les estructures 
d’un nou poder popular conscient de la im-
mediata necessitat de trencar d’arrel amb el 
mode de producció capitalista, base impres-
cindible per organitzar la revolució socialista.  

Deixar aquesta tasca fonamental –la creació 
d’un nou poder popular- a la aleatorietat i 
espontaneïtat de les masses és encara pitjor 
que no fer res. En aquests moments de des-
organització total de la classe obrera i classes 
populars, el fet de deixar les aules buides re-
sulta per a nosaltres un pas més –per més pe-
tit que aquest sigui-, cap a la construcció d’un 
moviment popular real (com a mínim a nivell 
estudiantil, sense oblidar la impotència del 
sindicalisme estudiantil per si mateix a l’hora 
de realitzar qualsevol canvi polític). Tot el que 
vagi en aquesta direcció serà un avenç per 
a nosaltres, doncs tota lluita per si mateixa 
desperta la necessitat d’organització i crea 
consciència. Tot i entenent que l’exemple de 
Saragossa està molt lluny de la transformació 
revolucionaria per la que lluitem, això no ens 
fa menysvalorar la capacitat d’organitzar-se 
des de la base.     

Els que orgullosament ens definim com a co-
munistes, no mobilitzem als treballadors i es-

tudiants per a frenar reformes, si no per lluitar 
per que tot el poder romangui en mans dels 
treballadors. Creiem que l’objectiu és irrenun-
ciable –el socialisme-, però alhora sabem que 
han de donar-se els moviments necessaris 
per arribar a aquest. Per això combatem amb 
igual força tant a aquest “nou” oportunisme 
que proclama sense vergonya que el movi-
ment ho és tot, com el sectarisme infantil que 
s’entesta en defensar exactament lo contra-
ri, que l’objectiu ho és tot. Tenim l’exemple a 
Grècia, on després de nombroses vagues ge-
nerals per aturar les reformes antiobreres del 
Govern del monopolis, no s’ha obtingut cap 
resultat. O la irrupció del 15M, que finalment 
ha derivat cap a aquest “nou” oportunisme 
de PODEMOS, tant vell com el propi capitalis-
me que defensa.  

Des de la FJCC creiem que les organitzacions 
estudiantils revolucionaries haurien d tenir 
com a prioritat urgent la reorganització del 
moviment estudiantil, ja que la situació així 
ho ens exigeix. No podem ni devem deixar 
que el conjunt dels estudiants actuïn de for-
ma espontània, sinó que tenim l’obligació 
com a tasca immediata el facilitar i ajudar a 
crear els espais on es pugui respondre de for-
ma adequada, en un sol puny, a les constants 
agressions que patim com a jovent proletari. 
Un moviment estudiantil sota la influencia 
de pautes espontànies serà incapaç no no-
més d’organitzar-se per lluitar pel socialisme, 
sinó que ni tan sols prendrà consciencia de la 
seva situació en el si del règim capitalista. Les 
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joventuts comunistes, assumim el deure de 
transmetre consciència de classe i organitza-
ció revolucionaria als estudiants, assumim el 
deure de fondre les seves lluites amb les de la 
classe treballadora i classes populars.

“El moviment espontani de la classe obre-
ra pot per si mateix crear (i inevitablement 
crea), nomes sindicalisme, i una política sin-
dical de la classe obrera és precisament una 
política burgesa de la classe obrera” V.I.Lenin  

Des de la FJCC, ens sorprèn comprovar com els 
companys del SEPC, consideren pràcticament 
un fracàs la vaga a Saragossa des d’una òptica 
maximalista (no frenar la LOMQE, les taxes i 
retallades), alhora que consideren una victòria 
lo succeït a la Fa-
cultat de Biologia 
de la UB en base a 
posicions tan mi-
nimalistes com 
el bloqueig dels 
preus del bar. En-
tenem que cal no 
menysprear una 
vaga mínima-
ment reeixida en 
la seva organitza-
ció, i molt menys 
sobrevalorar una 
simple mesura 
de caràcter econòmic que més sembla posar 
de manifest les profundes debilitats del movi-
ment estudiantil que mostrar les seves fortale-
ses. Tenir el “suport majoritari dels estudiants” 
en relació a aturar la pujada de preus al bar 
d’una Facultat, en tot cas, no sembla quelcom 
gaire remarcable.    

Repetim, doncs, que necessitem avui més que 
mai crear espais d’organització popular per 
transmetre consciència de classe, per elevar 
políticament a milers d’estudiants que avui 

pateixen les escomeses del capital en l’àmbit 
educatiu, assemblees de centres educatius que 
siguin capaces de unir les seves reivindicacions 
i de lluitar de forma unitària. Perquè els es-
tudiants d’avui passaran demà a engrossir les 
files de l’esclavisme assalariat, l’exili o l’atur, 
signes distintius d’aquest sistema capitalista 
putrefacte i caduc.  

La FJCC sempre lluitarà per una educació com-
pletament pública, universal i gratuïta, guan-
yada amb la suor i sang de milions de treba-
lladors, tenint molt clar que el nostre objectiu 
no és el d’aturar reformes, sinó el d’organitzar 
la revolució socialista i per tant garantir una 
educació digna i revolucionaria, alliberada del 

mercantilisme 
i de la podrida 
ideologia bur-
gesa.    

Finalment, dir 
que membres 
de la FJCC si 
han estat pre-
sents a alguna 
de les assem-
blees de facul-
tat que citen els 
companys del 
SEPC, i tenim 
la ferma inten-

ció se seguir assistint-hi, deixant clara la nos-
tra posició. Entenent que no poden quedar-se 
en simples assemblees de facultat o centres 
d’estudi, ja que actualment no existeix cap es-
tructura general que representi a tot el movi-
ment estudiantil. És necessari enfortir les as-
semblees i crear-ne de noves allà on existeixin 
condicions, unint les seves lluites immediates 
i estenent-les més enllà de les pròpies facultats 
sota una clara posició de transformar la reali-
tat capitalista que ens oprimeix. 
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A la periferia de les grans ciu-
tats encara trobem barria-
des amb reduïts guethos 

impermeables als nous avanços i 
corrents culturals, i estigmatitzats 
per la pobresa.  On l’educació no 
troba terra ferma on arrelar-se per 
tal de fer florir una raó de ser, sent 
la major motivació per les families 
l’assistència del seus fills a les aules 
per tal de no perdre els ajuts i gau-
dir d’un plat calent al migdia. Da-
vant aquesta realitat, els mestres 
hem d’educar amb E d’esperança 
per a que ells siguin capaços de 
trencar amb l’estereotip i canviar 
el rumb del barri on han nascut.

Els inicis d’una mestra
Aquesta història té el seu co-
mençament fa uns anys, als pupi-
tres de la universitat de magisteri 
de Tarragona. En aquest espai de 
sabers, els més entesos omplia-
ven d’idees innovadores els caps 
d’unes joves aspirants a mestres. 

Qué l’educació arribés a tothom, 
sense perjudici de races i estatus 
social, era quelcom obvi en els 
temps que ens havien tocat viu-
re. Per tant, una vegada superats 
aspectes qualitatius com són l’ac-
cés a l’educació, el próxim port 
fins al qual hauriem de navegar 
seria l’excel.lència educativa, és a 
dir, la millora de resultats per tal 
de competir en un món global.

La vocació de mestra implica ser 
una mena de Mary Poppins acom-
panyada d’una bossa sense fons 
on trobar: l’emoció, recurs i es-
trategia més adient d’acord a la 
realitat a la qual has de fer front. 
Amb aquesta bossa vaig iniciar la 
meva singladura trobant-me amb els 
consabuts punts morts que esdeve-
nen quan realitzem el pas de la teoria 
a la pràctica. Punts que superem amb 
l’experiencia de situacions que inicial-
ment són noves i que poc a poc resul-
ten familiars ocupant un espai més 
a la nostra infinita bossa de viatge.

Els temuts punts morts
Dels llibre de text i la lectura de pe-
dagogs, la vida em va portar a una 
escola enclavada a un barri que
part de la seva història vital està 
vinculada amb les olimpiades de 
Barcelona 92. Doncs els pares i 
avis de l’alumnat actualment ads-
crit a l’escola van ser enviats en 
l’any de les olimpiades des de Bar-
celona.

La població és majoritariament 
d’ètnia gitana, tot i que, s’han 
anant acomodant immigrants 
d’origen marroquí. 

L’escola amplia i iluminada, té les 
aules orientades a les petroquí-
miques. I al igual que les escoles 
Finlandeses, el nombre d’alumnes 
per aula no excedeix del 15 alum

nes, sent en ocasions inferior.  Tot 
i que divergeix d’aquestes en que 
al país nordic aquesta radio va 
acompanyat de la valoració de 
les families vers l’educació i els 
mestres que la  duen a terme. Al 
meu context es ben al contrari.

Al meu grup classe, format per 12 
alumnes d’etnia gitana i 3 d’origen 
marroquí, s’ensuma l’olor de la 
desmotivació i desenperança. Per 
ells anar l’escola no té major sentit 
que no perdre els ajuts o menjar 
un plat calent al menjador gracies 
a les beques.

La majoria no sap que vol ser de 
gran, de fet, la majoria es confor-
ma amb reproduir el model on els 
hi ha tocat nèixer. I fins i tots, les 
que saben i podrien, són conscient 
i accepten que els seus esforços 
tindran data de caducitat. 

Potser el principal punt mort que 
pot trobar-se una mestra quan 
aterritza a una escola amb aques-
tes característiques és que els seus 
alumnes i families mirin l’educa-
ciamb l’esperança de que, a través 
d’ella, seran capaços de canviar el 
seu petit món. Ja que, la realitat és 
que, en aquest context l’educació
és un mitjà per a satisfer les neces-
sitats bàsiques familiars i no una 
eina que generi canvi i progrés.
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EL BARRI
La realitat del barri
De les reunions amb les famílies es 
constata de primera mà la manca 
de recursos econòmics i culturals, 
la desestructuració familiar i la 
normalització de situacions vincu-
lades amb la pressó o agressivitat

La forta tradició que reprodueixen 
generació rere generació ja té es-
crit els seus destins: les noies al 
acabar els estudis primaris deixa-
ran d’estudiar i buscaran marit i 
els nens continuaran el negoci fa-
miliar. 

Aquest poc marge de maniobra 
per decidir sobre la seva propia 
vida fa que mirin l’educació com 
quelcom inútil que els fa perdre 
el temps i fa regnar a les aules 
l’agressivitat i el fracàs escolar.

No deixa de sorprendre el fet de 
que un barri tan pròxim a la ciu-
tat mantinguin les seves creences 
arrelades com a dogmes que els 
mantenen inmovils en el mateix 
punt de partida. Un part de parti-
da on també troben el seu final.

El dia a dia a l’escola
 A diferencia de les altres escoles on 
podem trobar a voluntaris o policies 
a les hores d’entrades i sortides, per
tal de gestionar el trànsit i facili-
tar l’accés dels infants; a les por-
tes de la nostra escola no trobe-

gairebé ningú esperant. Els alum-
nes van arribant amb contagotes.
Abans d’iniciar les classes s’inicia 
un ritual diari que compren les en
trades de matins i tardes. Es trac-
ta d’omplir una graella on es deixa 
constancia dels alumnes que han 
assistit a l’escola i els que no, i les 
corresponents trucades als alum-
nes que hi falten per tal d’obligar a 
l’assistència i educar a les families 
en l’importància d’anar a classe 
i, en cas de no poder, informar al 
professorat.

El compromís d’assistència a 
l’escola és indispensable per tal 
de rebre qualsevol tipus d’ajut 
i, al mateix temps, és una ex-
cusa per aconseguir que els in-
fants despertint un gust pel 
saber que canviï el seu petit món.
Sovint, entre lliçó i llicó, la desmo
tivació apareix en forma de con-
ductes disruptives. Sent el princip

al repte com a mestra el de  des-
terrar el pessimisme de l’alumnat 
sobre els seu futur i fer crèixer una 
esperança vers l’escola. L’espe-
rança en l’educació serà el motor 
de canvi per l’infant i pel  barri.

Obrim una porta a l’esperança
A les periferies de les ciutats en-
cara trobem entorns amb forta 
pobresa. Barriades on la tradició 
ha construit  barricades negant el 
canvi i evolució a les futures gene-
racions destinades a reproduir els 
patrons familiars on, l’educació no 
aport cap valor afegit sinó que ga-
rantitza la satisfacció de les neces-
sitats bàsiques.

L’accés a l’educació ha de ser ex-
tenssiva a tots els ciutadans ja que 
ens assegura un benestar futur i 
uns valors. Però, com fer atractiva 
una educació que xoca amb la tra-
dició? Com convertir en valuós lo 
que no té cap valor? Aquest és el 
repte de la nostra escola, el repte 
que mes rere mes anirem desgra-
nant junts.

És la petita porta cap a l’espe-
rança, que amb les actuacions que 
duem a terme a l’escola i que us 
anirem explicant, estem obrint.

Juno53
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En aquest article tornaré a 
tractar un dels temes es-
trella de les nostres comar-

ques, concretament del seu teixit 
socioeconòmic, per dir-ho de 
manera més simple parlaré d’un 
dels sectors econòmics estratè-
gics del territori, el turisme i com 
bé sabem el tema que ocupa ara 
al turisme és tot l’assumpte del 
macro complex d’oci Barcelona 
World; per què torno a tractar 
aquesta qüestió? Què més es pot 
dir sobre això? Doncs es podrien 
dir moltes coses encara, però no 
és la meva intenció exposar-les 
ara, el que crec que és necessa-
ri aclarir les conseqüències que 
poden tenir els diferents esdeve-
niments en els següents mesos.

Primer reprenem el fil dels esde-
veniments, pel que fa al projecte 
de BCN World, l’empresa promo-
tora, el grup Veremonte ha donat 
un pas enrere, deixant de ser el 
principal impulsor de la iniciativa, 
davant d’aquesta situació la Gene-
ralitat ha donat un pas endavant 
per col·locar-se com a capitana de 
l’operació, perquè no hi va haver-hi 

entesa entre el grup Veremonte i 
la Caixa alhora de la compra dels 
terrenys, per tan la Generalitat ha 
hagut de sortir al rescat. Però les 
diferents empreses que podrien 
col·laborar en el complex, no es-
tan del tot tranquil·les davant de 
les situacions que poden sorgir en 
aquest any electoral amb els possi-
bles canvis de govern que podrien 
traduir-se en canvis legislatius, 
també cal dir que hi ha aquesta 
mateixa inquietud a la patronal de 
les nostres comarques, la CEPTA.

Davant d’aquesta situació m’agra-
daria recalcar unes poques idees 
que considero fonamentals per a 
una reflexió col·lectiva, tan per a 
la militància de les organitzacions 
revolucionaries com per al conj-
junt de la classe treballadora i de 
les classes populars. Primer seria 
la possibilitat de frustrar projectes 
com el BCN World creant una nova 
situació mitjançant els propis me-
canismes que dóna el sistema, com 
seria el cas de les eleccions, creant 
un nou escenari parlamentari on 
les formacions burgeses tingues-
sin més dificultats per emprendre 
aquest tipus de política, però no 
caient en la ingenuïtat de les for-
ces reformistes que plantegen un 
canvi profund només a partir de 
crear noves majories parlamenta-
ries, per una senzilla raó i es que el 
marge d’alteració de les polítiques 
burgeses per aquest mitjà és molt 
limitat, perquè en moments de 
fragmentació política com podrien 

generar els propers comicis po-
den ser ràpidament corregits per 
les oligarquies exigint als partits la 
formació de grans coalicions, amb 
conceptes com “Front patriòtic” o 
“Govern de concentració o unitat 
nacional”, termes de dubtosa ve-
racitat tenint en compte la visió de 
nació o poble que pot tenir l’oligar
quia burgesa contraposada amb 
la idea que poden tenir les classes 
populars. 

Per tan ara són més que ne-
cessàries les formes d’organitza-
ció al marge de les dinàmiques 
electorals que permetin combatre 
les practiques burgeses com seria 
aquest cas d’especulació urbanís-
tica del BCN World, com els cops 
de timó que pot fer donar l’oligar-
quia als partits polítics en períodes 
de inestabilitat política com els 
que s’aproximen.

Visió critica de Indicador 
d’Economia  Febrer 2015

                                                                                
El noi del pa
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Benvolguda lectora, com ja deus sa-
ber, aquesta revista es sosté gràcies 
al treball voluntari i entusiasmat 

de diverses persones.Aquesta nota és per 
fer-te saber que cerquem il·lustradores i 
dibuixants que vulguin col·laborar amb 
nosaltres acompanyant gràficament els 
articles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les te-
ves mans, comprendràs que hem 
arribat a una posta d’un mateix 

camí. No sé tú, però nosaltres ho hem 
fet pas a pas i deixant senyals tal com 
ho fa l’explorador per retrobar la torna-
da i perquè se l’infortuni el sorprèn, es 
puguin orientar els que vagin a la seva 
recerca. Potser, mai se sap, tu hagis arri-
bat a aquest punt d’una sola gambada, 
és a dir, obrint la revista per la darrerra 
pàgina. No seria estrany, en canvi, que 
hagis arribat saltant algunes planes, o 
cosa que ens plauria molt i ens agrada-
ria saber, havent-la llegit íntegrament 
pel que et demanem que ens escriguis 
donant-nos el teu parer, enviant-nos 
un article, una foto, una crònica del teu 
barri o del teu poble, del teu treball o si 
se’t dóna, una escriptura poètica o un 
conte breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 
espinetambcaragolins@gmail.com

Com obtenir Espineta amb Caragolins 
en format PDF?

Actualment disposem d'un blog on mensualment 
pugem la nostra publicació en dos formats, un per a la 
lectura fàcil amb el navegador web a través de l'aplica-
ció Issuu i una segona manera que us permet desca-
rregar-vos al vostre ordinador o mòbil la revista 
original en PDF i així poder-la enviar o imprimir. Per tal 
d'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu d'acce-
dir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.wor-
dpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres 
publicacions i apretant l'enllaç amb el text “Descarre-
ga’t el PDF d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el PDF 
al vostre navegador i ja el podreu desar al vostre 
ordinador. Si esteu navegant amb el vostre mòbil o 
tauleta per tal de llegir-ho online i descarregar-ho 
haureu d'obrir-ho clicant el títol que serà “Espineta 
amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els mateixos 
enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a

espinetambcaragolins@gmail.comcom).
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Rol dels mitjans de 
comunicació del poder 

 Ángeles Diez Rodríguez
 Dra. en CC, Polítiques i Socials

18hr Sala de Graus

 Taller d’ iniciació al 
disseny gràfic

11:30 - 14:30hr 
4.38 Dept. d’Història 

Taula rodona: “Mitjans de 
comunicació alternatius i la 
seva experiència pràctica” 

La Directa
La Haine 

Canarias Semanal 
Insurgente 

17:30hr Sala de Graus

Taller d’ iniciació al 
disseny gràfic

11:30 - 14:30hr
4.38 Dept. d’Història 

Què fer? El mitjà de 
comunicació com 

organitzador col·lectiu

Vicente Sarasa  (Red Roja)
Jorge López Ave  (Insurgente)

17:30hr Sala de Graus

LOCALITZACIÓ
Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

INSCRIPCIONS
Places limitades per al taller de disseny gràfic.
Inscripcions: espinetambcaragolins@gmail.com

Organitza:

Col�labora:


