PROGRAMACIÓ PROVISIONAL DE LES JORNADES 16 i 17 de desembre
de 2017, lloc per determinar.
16 DE DESEMBRE
13.00
ACOLLIDA I DINAR POPULAR
15.30
CONSTRUÏM REPÚBLICA
TRENQUEM EL RÈGIM DEL 78
Grup de treball sobre la lluita contra el feixisme: al llarg de les últimes setmanes
hem vist un auge preocupant d’agressions feixistes que han quedat absolutament
impunes. Sabem que el feixisme ha anat creixent a Europa en aquests últims anys,
però a Catalunya estava força debilitat. Les accions repressives de l’Estat han
permès fer aflorar l’extrema dreta als carrers de les nostres viles i ciutats. En
aquesta sessió volem parlar de com podem, col·lectivament, frenar el feixisme, a
Catalunya i a la resta del món.
Grup de treball sobre repressió i presos/es polítics: la resposta a l’anhel del
poble català a decidir sobre el seu futur ha tingut com a resposta de l’Estat Espanyol
la repressió. La brutalitat policial el dia 1 d’octubre, la suspensió de l’autonomia amb
l’article 155, l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i de mig govern de la
Generalitat i l’exili de la resta, en són els principals exemples. Però la repressió com
a mecanisme de resposta enfront la dissidència política no és una novetat en el si
de l’Estat Espanyol. El conflicte polític al País Basc va ser respost amb mesures
d’excepcionalitat. A més a més, la presó per motius polítics és avui encara una
realitat més enllà del cas català. Els casos dels joves d’Altsasu, Andrés Bódalo o
d’Alfonso Fernández Ortega són alguns dels casos d’empresonaments per motius
polítics destacables. En aquesta sessió es vol parlar de repressió i dissidència
política i de com es pot fer front a la repressió de l’Estat Espanyol.
Grup de treball sobre feminisme i LGTBI: la llarga trajectòria del moviment
feminista i LGTBI a Catalunya i l’impuls que emprèn el feminisme després del 15M
han fet evident la importància de les seves propostes i de les seves idees si volem
construir societats lliures d’opressió i dominació. La construcció de la nova
República necessitarà de ben segur partir de les propostes del feminisme per
construir una societat que posi en el centre les cures i, per tant, les persones i les
seves vulnerabilitats. A més a més, aquest grup de treball pren tota la seva
rellevància quan ens trobem amb un sistema judicial on hi perviu una cultura
masclista que encara avui no fa justícia enfront la violència masclista o quan s’està
fent ús del delicte d’odi, sorgit per protegir minories vulnerades i excloses com les
persones trans, per castigar idees polítiques. En aquest grup de treball es vol parlar
de les principals aportacions del feminisme per pensar en una nova societat i,
també, es vol debatre sobre com fer front a l’ofensiva heteropatriarcal propulsada
per alguns sectors de l’Estat en conveniència amb algunes organitzacions
conservadores de la societat civil.

Grup de treball sobre treballs i drets socials: la crisi econòmica a l’Europa del
sud ha significat una sèrie de retallades socials i de reformes laborals que han
precaritzat, enormement, les nostres condicions de vida. La construcció d’una nova
República ens obliga a pensar com podrem construir societats basades en la
igualtat on els drets socials i laborals siguin una realitat. Amb el conflicte polític que
ha esclatat a Catalunya diverses empreses com Caixabank, Gas Natural, Abertis,
Banc de Sabadell, Catalana Occidente, Applus i un llarg etcètera, han canviat la
seva seu social fora de Catalunya. L’Estat Espanyol ha amenaçat dient que la
inestabilitat del context perjudicava l’activitat econòmica d’aquestes empreses i la de
tot Catalunya, en termes generals. La llarga tradició a Catalunya del sindicalisme
alternatiu, del cooperativisme, les experiències de municipalització de béns comuns i
alternatives com la banca pública ens han de permetre pensar si és possible
construir una República basada en una economia social i cooperativa que posi en
interrogant la necessitat d’aquestes grans empreses per la nostra economia.
Grup de treball sobre educació: la comunitat educativa de Catalunya, de les Illes
Balears i Pitiüses i del País Valencià està patint atacs injustificables en el context de
repressió de l’Estat Espanyol. La campanya de criminalització del professorat,
acusant-lo d’adoctrinament, i l’atac constant al model d’immersió lingüística posen
en risc un model d’educació català compromès amb la igualtat d’oportunitats i amb
valors democràtics com la solidaritat, la pau, la igualtat o l’esperit crític. L’atac, per
part de l’Estat Espanyol, es suma a un insuficient finançament de l’escola pública
catalana propulsat per les retallades i unes polítiques de tall neoliberal. En aquesta
sessió es vol debatre sobre com fer front a l’atac que està vivint l’educació a
Catalunya i al conjunt dels Països Catalans i debatre quin és el model educatiu que
avui cal que prevalgui per a la construcció de societats realment justes.
Grup de treball sobre mitjans de comunicació: els mitjans de comunicació
públics catalans ha patit atacs injustificables en el context de repressió de l’Estat
Espanyol. Han estat acusats, de forma constant, de manipulació i falta de neutralitat.
Amb l’aplicació de l’article del 155, el Govern espanyol, amb el suport d'altres partits
de l'oposició, van plantejar la possibilitat de prendre el control directe de TV3,
Catalunya Ràdio i l'ACN plantejant-se un atac directe, sense precedents a la
democràcia i la llibertat d'expressió. La intervenció sobre els mitjans de comunicació
i fins i tot el seu tancament és una forma d’operar ja feta servir per part de l’Estat
Espanyol. En aquesta sessió es vol debatre sobre els atacs que han rebut els
mitjans de comunicació i sobre com millorar les formes de coordinació i articulació
entre diferents mitjans per fer front a l’ofensiva que pateixen.
19.30
ACTE POLÍTIC: CONSTRUÏM REPÚBLICA

21.30
CONCERT

17 DE DESEMBRE
10.00
COM ORGNITZEM LA SOLIDARITAT AMB CATALUNYA?
Grup de treball de solidaritat internacional: en aquest grup es pretén que es
trobin persones de d’arreu d’Europa, de la Mediterrània i el món per poder coordinar
i articular la solidaritat amb Catalunya. A la vegada, que es vol potenciar que
aquestes articulacions puguin servir per altres solidaritats internacionals que siguin
necessàries.
Grup de treball amb pobles de l’Estat Espanyol: en aquest grup es pretén que
es trobin persones de diferents llocs de l’Estat Espanyol per poder coordinar i
articular la solidaritat amb Catalunya. A la vegada, que es vol potenciar que
aquestes articulacions puguin servir per continuar treballant conjuntament i fer front
a tots els atacs antidemocràctics que l’Estat Espanyol pugui dur a terme.
Grup de treball dels Països Catalans: en aquest grup es pretén que es trobin
persones d’arreu dels Països Catalans per poder coordinar i articular la solidaritat
amb Catalunya. A la vegada, que es vol potenciar que aquestes articulacions puguin
servir per continuar treballant conjuntament els problemes compartits entre els
diferents territoris dels Països Catalans.
Grup de treball de col·lectius feministes: en aquest grup es pretén que es trobin
diferents col·lectius feministes per millorar i enfortir la coordinació enfront l’ofensiva
patriarcal.
12.30
COMIAT

