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L’any 1998 quan Chávez guanya les eleccions i es converteix
en president de Venezuela, una de les seves primeres accions
va ser iniciar un procés constituent, entenent que no podia
desenvolupar el seu projecte polític amb les normes del joc
que havia heretat del règim anterior.

Fent un exercici de contextualització, podem dir que ara a
Catalunya s’està donant un procés similar, tot i que a una
escala molt diferent. Després de 25 anys de pujolisme, l’any
2003 guanya per primera vegada després del franquisme,
l’esquerra, en el seu sentit més ampli, i es conforma el
Tripartit.

Aquest govern, també entén en aquell moment, que cal
realitzar una reforma del marc més general, per tal de poder
desenvolupar unes línies polítiques que suposin una inflexió
en el model de país català. S’inicia d’aquesta manera el procés
de reforma de l’Estatut. Ara, un cop aprovat per àmplia
majoria al Parlament de Catalunya, l’objectiu prioritari és
recolzar la proposta des de la pedagogia i des de la
mobilització, per aconseguir que els seus elements essencials
– drets socials, finançament, competències, reconeixement
de Catalunya com a nació – no es modifiquin en el Congrés
dels Diputats.

I és que l’Estatut ha permès visualitzar a la dreta espanyolista
i retrògrada que s’amaga darrera de les sigles del Partit
Popular i lamentablement, també darrera d’alguns sectors
del PSOE que esta instigant, a la resta de l’Estat, una
campanya mediàtica i política de descrèdit, persecució i

boicot. Però darrera d’aquesta reacció visceral i nacionalista,
hi recau també el rebuig cap a l’increment de competències ,
cap a polítiques més socials i menys mercantilistes, cap a
l’escola laica, pública i de qualitat. No és un fet casual que
siguin els mateixos sectors els que s’aixequen en peu de
guerra contra la reforma educativa encetada pel PSOE.

Front a això nosaltres insistim en la necessitat de realitzar
una aposta clara per l’ensenyament públic a tots els nivells,
que vagi més enllà de les modificacions proposades fins al
moment, que tot i ser positives, són encara molt insuficients.

I mentre a nivell estatal es lliuren aquestes batalles sembla
ser que el civisme està de moda a la ciutat de Barcelona.
Un civisme mal entès, que amb una Ordenança que recorda
a èpoques fosques de la nostra història, ens nega el dret de
gaudir dels nostres carrers, desarticula la possibilitat de
realitzar activitats a la via pública, i que enlloc de fomentar
la seva vessant educativa cap als ciutadans, fomenta la
repressiva.

Per acabar, des d’aquestes pàgines, i aprofitant el 25 de
novembre, Dia Internacional en contra de la Violència de
Gènere, volem fer un esment especial a totes les dones que
lluiten contra totes les violències que pateixen al llarg del
dia i recordem que aquesta lluita, com totes, només recollirà
els seus fruits si es tracta d’un treball costant i quotidià,
encaminat a construir un nova realitat des de les arrels.

...és per això que busquem joves per construir un altre món
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el nou estatut d’autonomia
preguntes i respostes sobre el nou procéspreguntes i respostes sobre el nou procéspreguntes i respostes sobre el nou procéspreguntes i respostes sobre el nou procéspreguntes i respostes sobre el nou procés

Què és l’Estatut de Catalunya? Per
què en volem un de nou?

És el  document fonamental de
l’autogovern de Catalunya; una mena
de Constitució Catalana. Com tota
constitució, és fruit de la situació
històrica concreta i de la correlació
de forces corresponents al moment de
la seva aprovació i representa un pacte
entre diferents classes i sectors socials.
En el cas de l’Estatut de Catalunya,
aquest pacte és d’una banda un pacte
entre la nació catalana i la resta de
l’Estat Espanyol i de l’altra, un pacte
entre les diferents classes catalanes.

La real itat de Catalunya no és
invariable. Des de 1979 hi ha hagut
molts canvis, des dels socials i
econòmics fins als tecnològics; a més
estan desapareixent els tabús que va
imposar la dictadura, fet que permet
la recuperació de la nostra memòria
història. Cal, doncs, un nou marc legal
que s’adapti a tots aquests canvis i
que, a més, reculli nous drets i
llibertats, per a la millora de les
condicions de vida de la ciutadania,.

Avança en drets socials el nou
Estatut?

Per primera vegada a l’Estatut s’inclou
un llistat de drets fonamentals i
principis rectors que defineixen un
model de país socialment avançat.
Entre els 35 articles que engloben els
drets caldria destacar com a drets
socials: els drets en l’àmbit laboral, el
dret a una renda garantida de
ciutadania que asseguri els mínims
d’una vida digna, el dret a morir amb
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dignitat, el reconeixement de la
igualtat entre dones i homes... Es
reconeix la tasca de les persones que
han lluitat per la defensa de la
democràcia i l’autogovern de Catalunya
amb el compromís de vetllar per la
recuperació de la nostra memòria
històrica.

I en drets nacionals?

El primer article de l’Estatut reconeix a
Catalunya com a nació, sota el respecte
a la Constitució i sense reconéixer el
seu dret a l’autodeterminació.

S’estableix que totes les persones a
Catalunya tindran el dret i el deure de
conèixer el català i el castellà i el dret
d’utilitzar la que prefereixin. A més es
reconeix l’aranès com a llèngua oficial.

Es defineix la relació Generalitat-Estat
com una relació bilateral en igualtat,
sense perjudici  a les relacions
multilaterals amb d’altres autonomies.
Al mateix temps, es dóna un impuls a
la projecció internacional de
Catalunya.

Es reconeix un marc propi de relacions
laborals que dóna a la Generalitat
competències sobre les politiquees
d’ocupació i sobre la funció pública
inspectora en matèries laborals. En
l’àmbit de la justícia s’enforteix el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i es crea el Consell de
Justícia de Catalunya.

Com afectarà el nou Estatut a la vida
quotidiana del poble cátala i del seu
jovent?

L’augment de les competències,
acompanyat d’un millor finançament
crea un escenari favorable per a la
millora de les nostres condicions de
vida. El reconeixement del poder local,
garantint-ne la seva autonomia, les
seves competències i  el  seu
finançament, representa un element de
proximitat per a la ciutadania en la
resolució dels seus problemes. Es
reconeix el dret a l ’emancipació
juvenil, que comprén qüestions, com
l’habitatge, el treball digne, l’educació
i la participació.

Quines mancances té?

Trobem dues mancances principals.
D’una banda manca el dret a l’autode-
terminació; tot que s’esmenta en el
preàmbul - que no té validesa legal.
De l’altra se seguéis reconeixent el dret
a rebre formació religiosa dins de
l’educació pública, que no quedava
recollit en el primer redactat i que
socialistes i republicans van acceptar
incloure, cedint al xantatge de CiU.

Tot i aquestes mancances, perquè els
i les comunistes el recolzem?

És cert que aquest no és l’Estatut que
nosaltres redactaríem, sinó el que
permet la correlació de forces actuals.
Tot això, resulta innegable que aquest
text suposa un avenç en drets socials
i nacionals i la obre una via cap a la
construcció federal de l ’Espanya
plurinacional. És a dir, aquest Estatut
representa un avenç en la lluita de
classes en el marc de l’Estat Espanyol i
és per això, que els i les comunistes el
recolzem.
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la universitat pública en front
de l’ofensiva neoliberal
“La Universitat, en les societats
occidentals contemporànies del nostre
entorn, juga diversos papers. Per una
banda, es considera que la Universitat
és la transmissora de tota una sèrie de
coneixements científico-tècnics que
conformen el corpus teòric bàsic d’una
persona, que haurà de ser desenvolupat
en la pràctica com a professional. En
aquest sentit, es considera a la
Universitat com l’estadi previ a la
incorporació al món del treball.

Però a més, és una de les fonts de
conformació del pensament on
conflueixen totes les tendències de
pensament que existeixen a la societat.
Quan parlem d’elaboració de pensament
hem de fer-ho des de dues perspectives:
per una banda, el pensament pròpiament
dit, el seu contingut. I per altra banda,
el com es transmet aquest pensament o
quines son les formes de pensar, ja que
aquestes influeixen sobre els propis
continguts del pensament».

Amb aquestes paraules començava
l’aportació de la federació d’universitat
de la CJC – Joventut comunista  a  L’ XIè
congrés  del PCC. Els termes amb els quals
es van definir llavors els eixos pels quals
la Universitat s’ha de concebre com un
dels pilars fonamentals de la nostra
societat, són plenament vigents.

Així doncs, d’una banda la universitat és
la institució més important a través de
la qual es dóna la formació de
professionals i d’altra banda, és una de
“les fonts de conformació del pensament”
en la societat. En l’actual context de
predomini ideològic i polític del

neoliberalisme, el desenvolupament dels
eixos pels quals hem definit el paper que
juga la universitat en la societat, es dóna
en pro dels interessos de la classe
dominant. Dit en altres paraules, les
qüestions funcionals de la universitat:
tals com el finançament, la democràcia
universitària, l’autonomia, la recerca i la
docència , es troben sotmeses a les
lògiques neoliberals imposades per les
classes dominants en òrgans
supranacionals (OMC, FMI, UE, OCDE) que
regulen el mercat internacional.

A aquest fet cal sumar-li l’agreujant que
suposen les premisses de liberalització
de l’educació que en els últims anys han
sortit  d’aquests òrgans.

En conseqüència, i per tal d’analitzar la
situació a la qual ens enfrontem quan
parlem de la transformació de la
universitat hem d’emfatitzar en quins són
els efectes concrets sobre les qüestions
funcionals, quines en són les seves
conseqüències, i sota quines institucions
i marcs legals s’emparen. Una cronologia
dels canvis que s’han produït en aquests
factors en els últims 15 anys  es fa doncs
necessària, i és per tant imprescindible
fer un breu anàlisi de quines han estat
les lògiques i criteris que han conformat
les successives reformes universitàries i
quina ha estat la resposta estudiantil i
la reacció de la comunitat universitària.

En la dècada dels 90, es va iniciar el que
podem denominar com la revolució
informàtica i de les comunicacions, que
entranyen “l’explosió dels veritables
sistemes nerviosos de la societat moderna:
el mercat financer i les xarxes de la

informació”1 . En el si de la comunitat
universitària catalana i de l’estat espanyol
es donava un debat profund sobre la
metodologia docent i el paper de la
universitat pública davant la societat
canviant i és l’any 1999 quan s’elaborarà
l’informe Bricall que sentariales bases per
a l’el·laboració d’una nova llei de
universitat, la LOU (Llei orgànica de
Universitats), que és l’actual marc
legislatiu segons el qual es regeix la
universitat.

Els punts més crítics de la LOU són la
pèrdua de la democràcia i de l’autonomia
universitària així com l’otorgació de
capacitats executives als consells socials
de les universitats i la disminució de la
participació de la comunitat universitària
en aquests en pro de la participació del
món empresarial. La llei no parlava de cap
pla específic de finançament i de beques
que resolgués els greus problemes que té
sobre aquest punt la universitat.

Així doncs, s’observa l’aposta clara cap
a la integració del coneixement i de la
universitat en l’economia de mercat, i
amb la pèrdua d’autonomia i democràcia
s’obre la porta al mecenisme i a la
ingerència empresarial: es deixa
entendre doncs, que en la nova societat
la universitat ha de suposar una inversió
amb retorn, és a dir, la universitat ha
de rendir comptes a la societat i per
tant ha de generar professionals que
s’adaptin plenament a les necessitats
qualitatives (que han augmentat amb les
noves tecnologies) i quantitatives del
mercat. A més a més es produeix una
elitització social de la universitat.ºA
banda de la LOU,  l’any 1998 es produí la

la universitat pública en front
de l’ofensiva neoliberal
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moviment estudiantil

declaració de Bolonya i l’aposta per a la
creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES),  que estableix
l’equiparació del model d’ensenyament
superior a quaranta paísos d’europa i que
desenvolupa en profunditat les bases d’un
nou model docent basat en la tecnificació
i l’informatització dels mètodes així com
una orientació dels continguts cap els
requisits del mercat financer.

A més a més, amb els nous crèdits ECTS el
crèdit es comptabilitzarà en funció del
treball de l’estudiant enlloc de les hores
docents.  Per tant, d’una banda, s’aposta
per la pèrdua absoluta del contingut
crític de l’ensenyament amb els nous
mètodes i objectius de la docència, i
d’altra banda passa a concebre l’estudiant
com a producte al qual el coneixement
universitari li atribueix un valor afegit
que permet recuperar-ne la inversió.

La implantació definitiva de l’EEES està
prevista per l’any 2010 i per tant ens
trobem en un moment crític on la
convivència de dos sistemes
universitaris, l’un adaptat plenament  a
la “societat moderna” i l’altre sumit en la
crisi del vell concepte de universitat,
aflora les contradiccions de classe, i les
crítiques a les lògiques de precarització,
elilitizació,   i de desmantellament de
l’estat del benestar que les classes
dominants imposen a través de la
ideologia i la pràctica neoliberals.

El moviment estudiantil català en la
darrera dècada ha avançat en paral·lel a
la transformació de la universitat i cal
destacar diversos “punts calents” en la
seva evolució . La fundació l’any 1995

de la PMDUP (plataforma mobilitzadora
en defensa de la universitat pública) és
el punt d’inflexió per a un salt qualitatiu
en l’anàlisi de la universitat, així doncs
en el manifest de la plataforma d’aquell
mateix any ja s’anuncia el següent: “el
model de convergència econòmica amb
la resta d’Europa i les polítiques
neoliberals concretades(...) marca el pas
d’una política de reestriccions socials que
suposa una ofensiva contra els drets de
les persones a l’accés de la cultura, a
l’educació, a formar-se professionalment
i a realitzar-se en llibertat.”

La plataforma va realitzar també el
document “l’alternativa estudiantil” en el
qual es recollien les demandes i es feien
propostes concretes per a la consecució
d’una universitat veritablement pública.
Més endavant la plataforma organitzà les
grans mobilitzacions contra la LOU i la
política educativa del Partit Popular, i va
entrar en una dinàmica d’oposició frontal
i no propositiva davant les institucions.

Ara per ara, la PMDUP s’ha tornat a posar
en marxa  per tal d’aturar el procés de
convergència europea i exigir la
derogació de la LOU i que es dongui la
reclamada obertura d’un procés
participatiu de tota la comunitat
universitària per tal de generar propostes
a les necessitats reals de la universitat

tan en matèria de finançament, com en
matèria del paper conformacional del
coneixement que es dóna a la universitat.
Davant d’aquesta situació, la joventut
comunista hem d’apostar com hem fet
fins ara pel treball sindical a l’AEP
(Associació d’Estudiants Progressistes),
així com el treball en les diferents
assemblees de facultat, delegacions
d’estudiants, i diferents òrgans de govern
de la universitat, aportant estratègies i
noves formes de lluita que ens permetin
aflorar els greus problemes que pateix la
universitat, fer-ne l’anàlisi concret i
elaborant-ne possibles alternatives i
dotar al moviment estudiantil de la
conciència de la seva pròpia força.

Hem d’apostar per anar cap a un model
solidari del concepte de universitat, una
definició de universitat que impliqui la
recerca de solucions reals als problemes
que avui en dia es donen en la nostra
societat, que busqui alternatives al sistema
actual i a les lògiques destructives que
porta ímplicites. Per tant hem de defensar
fermament el caràcter públic de la
universitat i de la recerca universitària,
realitzant propostes concretes per a la
millora de totes les questions funcionals
de la universitat. En definitiva hem
d’aconseguir dotar a la universitat del
poder necessari per tal de realitzar i  aplicar
un anàlisi crític de la societat moderna.
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l’entrevista

Vàrem tenir molta sort i, amb un to
tant col·loquial que ens va sorprendre
i alegrar a la vegada, la “Marta” (com
va volgué que li diguéssim des del
primer moment) ens va convidar
aquella mateixa tarda al Palacio de
Miraflores, el Palau Presidencial, que
a Caracas té evidentment un valor
molt mes ideològic i emotiu que a
l’estat Espanyol.

Així, sense saber ben bé com ni
perquè, sense tenir gairebé temps
d’assimilar la raresa i a la vegada la
grandesa, de la situació, ens vàrem
trobar a l’interior del Palacio de
Miraflores, asseguts amb la Marta
Harnecker que en persona mantenia
aquell  tracte tan informal i
entranyable demostrat per telèfon.

Els llibre, entrevistes i textos diversos
de la Marta Harnecker van ser una pota
molt important de la nostra formació
sobre el procés Bolivarià aquí a
Barcelona. Coneixíem la seva opinió
sobre el procés, el seu pensament sobre
Chàvez i sobre el paper de l’exercit,
les seves crítiques, els seus anàlisis i
les seves alabances.

Així doncs vàrem voler conéixer per
part d’ella mateixa, aspectes polítics
que no estiguessin tant relacionats
amb el procés veneçolà en sí, i altres
qüestions que trobàvem igualment
interessants però que no feien part de
cap des seus textos.

Per començar, per trencar el gel com
si diguéssim, li vam demanar perquè

es trobava actualment treballant i
vivint a Veneçuela i  quin era
exactament el seu treball i la seva
tasca allà a Caracas.

Soy de origen chileno-va començar-y
marché de Chile por el golpe de Estado.
De allí Salí a Cuba donde viví muchos
años. Empecé a tener entrevistas con
Chávez desde el comienzo del proceso,
y me pareció un hombre increíble -
firmà amb emoció y entusiasme.

Hace un año y medio que estoy acá
porque hoy en día Venezuela es el
laboratorio de la izquierda más
grande del mundo.

¿Mi trabajo? Bueno, mi fuerte son las
“experiencias participativas”- (Puerto
Alegre, Cuba, etc. vam pensar
nosaltres- y eso acá interesaba!-
exclamà- y era necesario armar algo
con los instrumentos que la
constitución da para impulsar la
participación.

Sense gairebé deixar-l i  acabar
d’explicar-se, instintivament vam
demanar-l i :  “Quin son aquests
instruments? Com s’intenta impulsar
la participació?”

Amb un mig somriure, en veure la
nostra impaciència i curiositat, i
sempre amb un to tranquil però segur
i contundent, va començar: Los
instrumentos son de diferente tipo y
tienen diferentes objetivos, pero de lo
que yo en particular me ocupo es de
la construcción de participación en la

base, es decir de una especie de
pequeñas alcaldías compuestas por mas
o menos 600 familias.

Les nostres cares una mica
desconcertades, li van fer entendre
de seguida que no estàvem acabant
d’entendre bé quina era exactament
la seva feina, què volia dir que ella
era fort  en exper iencias
participativas, i així ella mateixa va
tornar una mica enrere: Veamos, les
explico. Yo estoy trabajando en un
ministerio nuevo i novedoso que es
el “Ministerio de Participación”. Lo
que intenta este minister io es
congregar  las  pr incipales
experiencias participativas.

Conocer las experiencias. De hecho
existen muchos ministerios o cuadros
relacionados con la participación pero
no existía nada articulado, no estaban
marcadas unas mínimas l íneas
generales para fomentar la
participación de todos, y justamente
estas líneas a seguir son en las que
estamos trabajando en mi ministerio.

Amb les idees una mica mes clares,
vam tornar a insistir en la segona part
de la nostra pregunta anterior: Com
era abans la participació en aquest
país i en què s’intenta millorar?

Desprès d’uns segons de reflexió,
intentant buscar la forma de resumir
bé i de simplificar la resposta a una
pregunta tant àmplia i complexa, va
continuar: En este país no había casi
nada -referint-se en concret a la
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cap coneixement sobre la seva disponibilitat ni sobrecap coneixement sobre la seva disponibilitat ni sobrecap coneixement sobre la seva disponibilitat ni sobrecap coneixement sobre la seva disponibilitat ni sobrecap coneixement sobre la seva disponibilitat ni sobre
la seva predisposició a mantenir trobades amb jovesla seva predisposició a mantenir trobades amb jovesla seva predisposició a mantenir trobades amb jovesla seva predisposició a mantenir trobades amb jovesla seva predisposició a mantenir trobades amb joves
curiosos i “preguntons”.curiosos i “preguntons”.curiosos i “preguntons”.curiosos i “preguntons”.curiosos i “preguntons”.
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experiència participativa del poble-
La idea en la que estamos trabajando
es que la Comunidad haga un plan
integral adecuado. Lo importante es
hacer entender que lo necesario no
es priorizar en base a lo más grave
sino en base a lo que es más
accesib le,  a lo que t iene  una
solución mas inmediata o mejor, lo
que pueden solucionar
autónomamente sin la tutela o la
dependencia de órganos superiores.

El diagnóstico participativo ha de ser

de esta manera. La gente ha estado
demasiado acostumbrada al
clientelismo y no a resolver las cosas
por ella misma, y esto es lo que
estamos intentando cambiar.

Satisfets amb l ’explicació, vam
continuar la nostra entrevista amb un
tema molt d’actualitat: com veia el
tema de parlar de socialisme (com
aquells dies havia fet el ciutadà-
president Hugo Chàvez)?

Bueno, este es un país que por largo
tiempo va a tener que trabajar
estrechamente con grupos de la

ens trobem a Veneçuela amb

Marta Harnecker

recursos i biografia sobre Marta Harnecker

@* http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/videos/harnecker.html (VIDEO)

* http://www.rebelion.org/harnecker.htm

* http://laberinto.uma.es/lab16/harnecker1.htm

burguesía. Aquí la oposición juega a
la destrucción, y de momento, le fue
mal, pero para sobrevivir, igualmente
tiene que haber una estrecha
colaboración con la burguesía.

Además uno de los puntos más flojos
es el de la Asamblea Nacional. El
pueblo ha hecho totalmente suya la
constitución- diem tots que si
enèrgicament amb el cap, ho hem
pogut veure en primera persona
durant aquest viatge- y se está
trabajando en cambiar  la

institucionalidad y la Asamblea.
El 70-80% de la población apoya a
Chávez i  un 43-45% apoya el
socialismo. Podría parcer poco, pero
es mucho en un país acostumbrado al
neoliberalismo.-molt? diem nosaltres,
és moltíssim, és un percentatge del
que els europeus estem molt i molt
lluny- pero yo creo que Chávez se
apresura un poco al hablar de
“Socialismo del siglo XXI”, todavía
estamos un poco atrasados.

Portem amb tot això ja una bona
estona robant-li temps a aquesta
dona oberta i amable però que

evidentment té moltes altres
prioritats i així decidim acabar amb
una ùltima pregunta sobre un tema
també molt tractat durant els dies de
Festival Mundial i, en particular, un
tema del que també hem sentit parlar
àmpliament a Chàvez, volem que ens
parli una mica de la integració
llatinoamericana.

Chávez-ens diu- t iene muy clara la
necesidad de construir  una
correlación de fuerzas favorable.
Chávez no intenta crear alianzas con

los mas radicales sino que intenta
agrupar al mayor numero de gente
bajo una alianza antimperialista:
desde la Cuba revolucionaria, hasta
el Brasi l  de Lula, pasando por
Argentina y Uruguay.

La nostra entrevista o millor dit,
xerrada informal, va finalitzar aquí.
Continuant amb el seu tracte amable i
col·loquial ens va acompanyar un troç
fins la porta i es va acomiadar de
nosaltres amb un petó i amb una frase
que ens va carregar d’una immensa
responsabilitat: “Hasta pronto.
Contamos con ustedes!” ens va dir.

,



revolució

agendes, propostes, activitats i valoracionsretalls de militància

933184550/ 933184282
cjc@pcc.es wwwcjc@pcc.es wwwcjc@pcc.es wwwcjc@pcc.es wwwcjc@pcc.es www.joventutcomunista.org.joventutcomunista.org.joventutcomunista.org.joventutcomunista.org.joventutcomunista.org
AvAvAvAvAv. P. P. P. P. Portal del Angel, 42 2n 08002 Barcelonaortal del Angel, 42 2n 08002 Barcelonaortal del Angel, 42 2n 08002 Barcelonaortal del Angel, 42 2n 08002 Barcelonaortal del Angel, 42 2n 08002 Barcelona

nom, cognoms......................................................
..........................................................................
direcció................................................................
..........................................................................
telfs...............................//..................................
email..................................................................

vols rebre informació dels nostres actes?
vols rebre el butlleti informatiu regularment?
vols militar amb nosaltres?

no a la MAT! No passaran! ni aquí ni enlloc.
Tot i el mal temps, el passat dia 15 d’octubre unes 4.000 persones vingudes d’arreu de les terres catalanes ens vam trobar al Psg.
de Gràcia per protestar contra la propera aprovació del Pla de l’energia de Catalunya  (PEC). Aquest és un pla insostenible i
irrespectuós amb el medi i amb les persones que hi vivim. Una de les conseqüències d’aquest pla és la implantació de les línies MAT.

Les MAT (Molt Alta Tensió) són unes línies amb capacitat per transportar 400.000 volts  d’energia que serviran per passar l’energia
sobrant de la companyia d’electricitat francesa (EDF) a altres països com Portugal, Marroc i Algèria a través dels Pirineus. EDF i  REE
(Red Eléctrica Espanyola)  intenten fer passar aquesta línea des de principis dels anys 80, ho van provar anteriorment a través del País
Basc i d’Aragó, però la pressió popular va aconseguir aturar-los. Ara ens toca a nosaltres no permetre que ens prenguin el pel.

Les conseqüències de la implantació de les MAT ens afectaran en diferents àmbits, tant econòmicament com social. Unes poques
empreses dominaran el sector energètic amb la creació de  l’anomenada “anella energètica del Mediterrani”. Amb el temps tots els
països d’aquesta àrea quedaran interconnectats a través de les línies de molt alta tensió, per tant les empreses que se’n beneficiïn
dominaran tot el mercat, impedint així que es desenvolupi un nou model energètic més alternatiu i més localitzat. Les conseqüències
se sentiran també als països futurs receptors de l’energia. Els països del nord d’Àfrica dependran de l’energia que els arribarà a través
d’aquesta xarxa, per tant perdran la possibilitat de desenvolupar-se en aquest camp de forma independent.  No menys greus són les
conseqüències socials i ecològiques. Les línies MAT no són només una ganivetada al nostre medi natural i rural, sinó que poden
provocar greus problemes de salut a les persones, sobretot als infants, degut al camp magnètic que originen.

Per totes aquestes raons i moltes altres, vam sortir al carrer a demanar un nova cultura de l’energia . La manifestació, que va ser
un èxit de convocatòria tenint en compte les condicions climàtiques i el llarg viatge que van haver de fer molts dels i les
manifestants,  va acabar amb la lectura del manifest a la Plaça de Sant Jaume.

Si vols rebre més informació: Noalamat_premsa@yahoo.es

universitat UPF la pompeu es posa en marxa!
Després d’uns anys en que a la Universitat Pompeu Fabra s’ha patit un cert estancament en el moviment i en les lluites estudiantils,
sembla que aquesta tendència comença a corregir-se. Ja durant el curs passat es van començar a notar alguns canvis, amb la
participació d’aquest col·lectiu en les mobilitzacions unitàries relacionades amb el procés de Convergència Europea.

Aquest curs acadèmic, la Joventut Comunista, que en els darrers anys està experimentant un gran creixement, ha constituit un
nou col·lectiu en aquesta universitat. No només ens hem organitzat de forma interna i hem discutit un pla de treball, sinó que
el passat 8 de novembre, vam demostrar que, amb organització, treball i, sobretot, amb il·lusió, es poden aconseguir grans
coses, com la xerrada de 70 persones que, amb el títol “Cuba: un model de democràcia”, va omplir una de les nostres aules.

Aquest acte va suposar un espai de debat on es van poder expressar diferents opinions i on, sobretot, es va poder comptar amb
l’excel·lent ponència de’n Dario Machado. A través de les enquestes hem pogut comprovar que els estudiants compromesos
socialment i política, agraeixen que se’ls hi ofereixin altres punts de vista, diferents dels “oficials”.

Els i les integrants d’aquest nou col·lectiu també estan treballant intensament a l’AEP per tal d’organitzar i lluitar colze a colze, amb tots
i totes aquelles que defensin els seus drets com a estudiants, i que treballen per una Universitat pública, laica, gratuïta i catalana.
Aquestes reivindicacions generals de l’AEP, es concreten a la Pompeu amb la posada en marxa de la campanya “ volem horaris de mati
o tarda”, donat que aquesta és la principal reivindicació que tots i totes les estudiants d’aquesta universitat reivindiquen. Aquesta
reivindicació és ara més urgent que mai, davant del perill que la implementació de les mesures del procés de Bologna exclogui encara
més a aquells que han de compatibilitzar l’estudi amb el treball, amb el conseqüent procés d’el·litització.

Hem començat amb moltes forces i confiem que prengui cada vegada més força el pensament alternatiu entre els i les joves estudiants. Per
això, cal que tothom vulgui opinar, treballar, discutir i lluitar. Perquè com algú va dir: “Un altre món millor és possible, si és socialista!”.


