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l’ Editorial 

Objectiu: despOsseir  els palestins de la seva terra

La màquina de guerra israeliana ha tornat a sembrar de mort, destrucció i dolor la franja de Gaza. Un 

episodi més que s’inscriu en la política de genocidi progressiu,  ancorada en la visió sionista d’un estat 

jueu que per fer-se realitat necessita reduir a la mínima expressió la població palestina. 

Israel utilitza contra el poble palestí, sistemàticament i amb la més absoluta impunitat, l’asfíxia 

econòmica; l’estrangulació geogràfica; l’expropiació, conquesta i colonització del territori; la neteja 

ètnica i el terror quotidià. La vida del poble palestí està permanentment esquitxada d’agressions i 

morts de civils, sovint nens, a les mans dels colons sionistes o de l’exèrcit. I periòdicament assistim 

als assassinats generalitzats i indiscriminats amb míssils que polvoritzen habitatges i poblats civils, 

hospitals o institucions religioses. 

Per a James Petras, “Israel busca expulsar tota la població palestina del seu territori. Volen crear una 

situació en què no puguin viure, sense casa, sense feina, sense aigua ni electricitat ... “; és l’expulsió 

de tres milions i mig de persones, per poder assentar als seus colons. “Es tracta de la despossessió, 

de la conquesta de tot un poble” 

En contra del dret i els acords internacionals. Ara i adés, amb incursions de destrucció massiva. Amb el 

setge i bloqueig,  de forma permanent. Un exemple:  en un recent article publicat a La Jornada, Noam 

Chomsky citava al representant de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats, Mads Gilbert, per 

oferir unes dades significatives: un 72,8 per 100 dels majors de dos anys pateixen anèmia, desnutrició, 

baixa talla i baix pes.

I mentrestant, la “comunitat internacional” manté un suport culpable, un silenci còmplice o un hipòcrita 

equidistància. Però les xifres de víctimes d’un i altre costat parlen per si mateixes.
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expressió gràfia d’un genOcidi prOgressiu
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un xic d’història

el sOcialisMe al segle xxi

Massa vegades ens omplim la boca parlant de socialisme i de la seva aplicació pràctica. La tendència 

sol ser recollir les experiències tradicionals i buscar un paral·lelisme que pugui servir per a la conjuntura 

actual, i no sempre és fàcil fer-ho. Molt sovint la nostra mirada ens remunta a les revoltes i revolucions de 

principis i mitjans del segle XX i som incapaços d’adonar-nos que, recentment, hi ha alguns exemples 

de socialisme contemporani en els quals podríem emmirallar-nos. És el cas de les anomenades 

“revoltes o revolucions bolivarianes” (actualment tan recurrents en el discurs de certs sectors de 

la nova esquerra progressista). Aquestes doctrines, que també es coneixen com “Socialisme del segle 

XXI”,han estat aplicades a alguns països de l’Amèrica Llatina com Veneçuela, Equador, Bolívia i fins i 

tot Uruguai.  

“Revolució Bolivariana” és el nom que Hugo Chávez i el seu equip polític dónen al projecte ideològic 

i social aplicable al seu país que comença l’any 1999 quan aquests arriben al poder. Aquesta revolta 

popular i socialista està inspirada en l’ideari de Simón Bolívar, icona de l’alliberament llatinoamericà; en 

els pensaments de Simón  Rodríguez, filòsof i educador veneçolà que va ser tutor del propi Bolívar i 

del militar Ezequiel Zamora qui defensava una reforma agrària basada en el repartiment dels terres als 

pagesos que les treballaven. 
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L’arbre de Les tres arreLs

Chávez, que formava part de l’exèrcit veneçolà explicava: “El moviment havia crescut però encara 

érem petits grups, que per fi ens vam definir com un moviment bolivarià revolucionari. El que 

perseguíem era això, una revolució, una transformació política, social, econòmica i cultural inspirada 

en el plantejament de Bolívar. Dissenyem així el que hem cridat a l’ “arbre de les tres arrels”, que és 

la nostra font ideològica. Consisteix en l’arrel “bolivariana” (el seu plantejament d’igualtat i llibertat, 

i la seva visió geopolítica d’integració d’Amèrica Llatina);  l’arrel “zamorana” (per Ezequiel Zamora, 

el general del poble sobirà i de la unitat cívic-militar) i l’arrel “robinsoniana” (per Simón Rodríguez, 

el mestre de Bolívar, el savi de l’educació popular, la llibertat i la igualtat). Aquest ’arbre de les tres 

arrels’ va donar substància ideològica al nostre moviment...”

Els punts centrals que la revolució bolivariana adapta del bolivarianisme a la seva pràctica són:  

autonomia nacional. (lluita anti-imperialista), participació del poble mitjançant eleccions populars, 

referèndums i altres mitjans de democràcia participativa, economia autosostenible (nacionalització 

dels recursos propis com el petroli, empreses productives i terres utilitzables, el que podríem anomenar 

independència alimentària),  ètica de servei al poble, distribució justa dels ingressos petrolers, 

lluita contra la corrupció i la pobresa (sistemes educatius i sanitaris gratuïts).

Una experiència qUe ens ha de fer refLexionar

L’experiència de la Veneçuela de Chávez (actualment de Maduro), de l’Equador de Correa, de la Bolívia 

de Morales o també de l’Uruguai de Mujica ens demostra que el sistema socialista te vigència si estudia 

de manera actualitzada la manera d’aconseguir una societat més justa, solidària i participativa. Les 

crítiques gratuïtes que el món “occidental” llença contra aquests països i la desinformació (o, més 

ben dit, la manipulació informativa) que ens arriba fan que la visió que de vegades es pugui tenir sigui 

esbiaixada i capciosa. El cas més flagrant és la recent vaga d’estudiants a Veneçuela on ens han venut 

que els estudiants al carrer s’enfrontaven al govern per la seva política restrictiva i repressiva, quan la 

realitat és que el govern bolivarià havia cancel·lat privilegis als estudiant de les elits econòmiques del 

país i aquestes havien pres el carrer amb robes cares, estudis a l’estranger i mansions fastuoses. 

A tots aquells que acusen els “bolivarians” de dictadors, els podem recordar algunes frases del propi 

Simón Bolívar: “Per a l’assoliment del triomf sempre ha estat indispensable passar per la senda dels 

sacrificis”; “Com que estimo la llibertat tinc sentiments nobles i liberals; i si solc ser sever, és solament 

amb aquells que pretenen destruir-nos” o “És difícil fer justícia a qui ens ha ofès”.

Potser hauríem de reflexionar sobre quin model és el que preferim, el bolivarià de la democràcia 

participativa, de les garanties socials d’educació, treball i sanitat o el model occidental europeista de 

les grans multinacionals, les retallades socials i del predomini dels grans lobbis econòmics. Pensem-hi, 

ens hi va el futur. 

Podeu trobar més informació a: http://asembleabolivariana.blogspot.com.es/



8 9

Davant aquesta situació que, com a ciutadans de Blanes, no podem més que valorar de manera molt 

positiva, les institucions municipals no haurien de posar pals a les rodes sinó, més aviat, acceptar amb 

normalitat que iniciatives com aquestes funcionin al marge del seu control i avançar cap a un model de 

societat més obert a la participació de la ciutadania i de regeneració democràtica -eternes promeses 

dels inquilins del casa de la vila-. A diferència dels models tutelats pels Ajuntaments, com els coneguts 

hotels d’entitats que s’han impulsat en molts municipis i que moltes vegades acaben adormint les 

entitats i els moviments socials a través del control ideològic, les iniciatives davant les quals ens trobem 

ara són una excel·lent oportunitat per a l’enriquiment del sentit crític del teixit associatiu, però també 

de l’esperit “emprenedor” de les entitats de la vila. A pesar del que puguin pensar els grups municipals 

que ens han governat sempre a Blanes, gaudir d’un teixit associatiu viu i crític és la millor manera  

d’impulsar polítiques encaminades al bé comú. No deixar perdre aquesta riquesa i el seu potencial és 

feina de tots.

casal la cooperativa

Carrer Muralla 28

De dimarts i dijous de 17 a 22 hores

Divendres i dissabte de 17 a 00 hores

Diumenge d’11 a 14 hores

casalcooperativa@gmail.com

Facebook: Casal La Coopertaiva

Twitter: @casalcoope

ateneu sa fera ferotge

Carrer Mas Enlaire 3

De dilluns a dissabte de 18 a 20 hores

saferaferotge@gmail.com

Facebook: Ateneu Sa Fera Ferotge

saferaferotge.wordpress.com

Twitter: @apSaFeraFerotge

som unitat popular

el casal LA COOPERATIVA i l’ateneu SA FERA FEROTGE

dos modeLs compLementaris per a L’aUtogestió i La dinamització deL pobLe

Blanes viu un moment molt dolç pel que fa a la vida i l’energia dels moviments socials de la vila: 

cada vegada hi ha més entitats –registrades o no- i aquestes són cada vegada més actives. Tota 

aquesta vitalitat necessita d’uns espais on poder celebrar reunions, actes, trobades i assemblees que 

l’Ajuntament no s’ha mostrat mai obert a oferir.

En aquest sentit, el ja conegut Casal La Cooperativa i el recentment inaugurat Ateneu Popular Sa Fera 

Ferotge representen una oportunitat d’or per a dos aspectes clau del món associatiu: l’autogestió i el 

treball en comú. Aquests nous espais de la vila ofereixen  una eina de contrapoder i d’organització al 

marge de les institucions, però també la possibilitat d’establir vincles entre les diferents entitats que hi 

participen i el barri en què es troben els locals, a més a més d’oferir un excel·lent caldo de cultiu per a 

una ferma unitat dels col·lectius i organitzacions que treballen per a la transformació social, la cultura 

popular, la solidaritat, la igualtat, la cohesió i els drets socials a partir del treball diari en comú, colze a 

colze -i no a través d’unions forçades de sigles o tuteles excessivament institucionalitzades-.
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les entitats de blanes pOdran presentar prOpOstes al ple de l’ajuntaMent 

i fOrMular preguntes escrites

Després de gairebé un any d’espera, el Ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar definitivament la 

proposta de modificació del ROM ( Reglament Orgànic Municipal) que havia plantejat la CUP al mes de 

juliol de l’any passat, per tal d’ incentivar la participació ciutadana  als plens municipals.

D’aquesta manera, a partir d’ara, les entitats podran presentar propostes del seu àmbit d’actuació al 

Ple municipal per a què siguin debatudes i votades pels regidors que integren el Ple.

Les entitats també podran formular preguntes escrites sobre qualsevol àmbit de competència municipal. 

Aquestes preguntes seran contestades durant el desenvolupament del Ple, independentment que el 

tema s’hagi tractat en el Ple en qüestió. Aquest últim dret també el tindran tots els veïns i veïnes de 

Blanes, que podran formular preguntes escrites a títol individual a qualsevol regidor del consistori.

Tot i aquestes millores participatives, des de la CUP lamentem que finalment l’Ajuntament hagi decidit 

no incorporar en el nou redactat del ROM el dret a rèplica per part de la persona que defensés la 

proposta en nom de l’entitat. Entenem que aquest dret era bàsic per a garantir que les entitats 

més democràcia participativa

poguessin  mantenir un debat obert i transparent amb els regidors en igualtat de condicions, alhora 

que hagués servit per  poder matisar conceptes i respondre els dubtes que durant la intervenció de 

l’entitat  s’haguessin originat.

Així mateix, des de la CUP tampoc entenem el motiu pel qual no s’ha fet extensiu el dret a presentar 

propostes al ple a qualsevol col·lectiu i plataforma que, malgrat no puguin ser registrats formalment 

davant l’Ajuntament, s’hagin constituït per a la defensa de drets i d’interessos que afectin al nostre 

poble.

Per tot això, des de la CUP seguirem reclamant més transparència i més participació ciutadana per a 

totes les decisions que es prenen en el nostre poble. Per a demostrar, dia rere dia, que la participació 

ciutadana és una qüestió de  voluntat política.

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DE LA CUP DE BLANES



12 13

 segOna Marxa per l’educació pÚblica 

el pròxim 23 d’agost es farà la segona marxa per l’educació pública. el recorregut serà de 

girona a barcelona, amb trams pel litoral català, i comptarà amb la presència de jaume 

sastre.

Després de l’èxit de l’any passat, l’Assemblea Groga convoca una segona marxa per l’educació pública 

sense retallades, inclusiva, democràtica, laica, popular i en català. Jaume Sastre, el professor de les 

Illes Balears que ha estat en vaga de fam 40 dies per una educació digne, de qualitat i en català, ens 

acompanyarà el primer dia de la marxa. 

La marxa sortirà el 23 d’agost des de Girona i arribarà a Barcelona el dia 30. Passarà per Vidreres o 

Sils, Tordera, i arribarà a Blanes el 24 a la tarda per fer-hi nit. L’endemà, 25 d’agost, es continuarà la 

marxa cap a Barcelona, passant pel Maresme.

A mesura que es vagi avançant per les diferents poblacions, es faran xerrades informatives de la feina 

que duu a terme l’Assemblea Groga. Es presentarà la ILP per una educació pública de qualitat i en 

català, des de l’escola Bressol fins a la Universitat. La Xarxa d’escoles insubmises LOMQE i es faran 

debats sobre el tancament de línies, menjadors escolars i altres aspectes que puguin preocupar la gent 

de cada territori. 

per una educació pública i popular
Per facilitar el màxim la 

participació i implicació, 

s’ha garantit l’allotjament 

gratuït dels participants i 

preus assequibles en els 

àpats. A més a més, com a part més lúdica, al llarg del recorregut hi haurà concerts i banys a la platja, 

entre d’altres.

L’any passat, més de 4 mil persones van participar d’aquesta marxa, recorrent 140 quilòmetres, des de 

Ribes de Freser fins a Barcelona. L’Assemblea Groga pretén, amb aquestes mobilitzacions, informar la 

població de la necessitat d’un ensenyament de qualitat. 

anna amor

Membre de l’assemblea groga

Aquí podeu trobar tota la informació de la marxa: http://www.assembleagroga.info/marxa/
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la cup apOsta per la celebració tant sí cOM nO del referènduM                                            

per la independència el 9 de nOveMbre i avançar cap a un veritable                                   

prOcés cOnstituent per canviar-hO tOt

El passat 13 de juliol la CUP va celebrar la seva Assemblea Nacional a Cervera. En aquesta ocasió des 

de la CUP s’afrontava un debat polític en que s’abordaven aspectes cabdals, com són l’actualització 

dels objectius estratègics de l’organització i el pla d’acció per encarar el camí cap la convocatòria, el 

9 de novembre, d’un referèndum a Catalunya que podria conduir a la independència d’una part dels 

Països Catalans.  

La CUP va prendre la determinació clara i ferma d’apostar  per garantir el mandat popular i respectar 

escrupolosament la demanda reiterada de la societat catalana de poder votar el proper 9 de novembre 

sobre la independència de Catalunya. Per a la CUP, l’únic pla B és la realització d’un referèndum 

políticament vinculant tant sí com no. Per aquest motiu es rebutja la possibilitat d’unes eleccions 

plebiscitàries com a succedani de la consulta, ja que posarien el procés exclusivament en mans dels 

partits i institucions deixant de banda el que el poble català ha exigit a través de la movilització al carrer 

aquests darrers anys. Així, en cas que el 9N no es realitzés la consulta, la CUP aposta clarament per 

l’assemblea nacional
impulsar un moviment de desobediència que des de la societat civil faci possible la consulta i treballar 

per assolir la independència. 

En aquest marc històric s’aposta per definir i treballar propostes àmplies amb la participació de diferents 

agents socials per tal d’avançar cap a un veritable procés constituent que ens permeti avançar cap a 

la justícia social.

La CUP també va iniciar el debat per  començar a marcar el camí cap a les eleccions municipals del 

2015, proposant un full de ruta per tal d’impulsar candidatures populars i assembleàries, allà on sigui 

possible, per afavorir el procés cap a la ruptura democràtica amb l’actual model d’involució social i 

democràtica que pateixen els municipis arreu dels Països Catalans.
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