Trobada Popular de Solidaritat amb Catalunya
“Construïm República. Trenquem El Règim Del 78”

La Crida a la solidaritat

Withcatalonia s’endega en el context de l’1 d’octubre a partir d’una crida signada per
una vuitantena d’activistes catalans d’àmbits molt diversos:
CATALUNYA NECESSITA LA VOSTRA SOLIDARITAT
El dia 1 d’octubre, quan milions de catalans i catalanes votàvem sobre la nostra
autodeterminació, el govern de l’Estat espanyol va enviar milers de policies paramilitars per
atacar-nos brutalment. La violència exercida cap al poble i, en contrapunt, la solidesa
democràtica dels centenars de milers de persones que van defensar pacíficament els col·legis
electorals, expliquen perfectament aquest conflicte.
La societat catalana és diversa i plural, està construïda sobre un ferm solatge d’associacions,
organitzacions i plataformes amb un fort contingut progressista, les quals han promogut
polítiques per la igualtat efectiva de dones i homes i contra l’assetjament sexual; contra els
desallotjaments i la pobresa energètica; contra el fracking; un impost sobre l’energia nuclear;
la prohibició de la tauromàquia; la prohibició de les bales de goma… Totes aquestes mesures
han estat anul·lades per l’Estat espanyol. Enguany, s’ha celebrat a Catalunya la manifestació
més gran d’Europa a favor de l’acollida de refugiats. La manifestació en resposta als terribles
atemptats de Barcelona i Cambrils va ser un clam per la pau, l’antiracisme i la convivència.
Que ningú no s’atreveixi a titllar aquesta societat d’etnicista o retrògrada.
Es pot estar més o menys d’acord amb la independència, però s’ha de respectar el dret del
poble català a decidir el nostre futur. I malgrat la violència policial, que va deixar a 900
persones ferides, l’1 d’octubre vam decidir clarament.
En el referèndum d’autodeterminació de l’1-O, més de dos milions de persones han votat per
una república catalana independent, més del 90% dels votants. Es tracta d’un nivell de
participació que supera la de les consultes sobre l’actual estatut d’autonomia o sobre la
constitució europea, i ningú no va qüestionar la validesa d’aquells referèndums. La participació
és encara més impressionant tenint en compte la repressió. Del total de 2.300 col·legis
electorals, uns 400 van ser tancats per accions policials o administratives, afectant així unes
770.000 persones censades, que van veure perjudicat el seu dret a vot.
En aquest sentit, no podem deixar de banda totes aquelles persones (algunes d’elles
sotasignats) que no van poder votar perquè el referèndum es va celebrar sota la llei electoral
espanyola, la qual nega el vot per qüestions d’origen, tot i residir des de fa molt de temps en
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el mateix territori. Malgrat això, han participat de forma molt activa per defensar el dret a decidir
del poble català.
Al llarg dels últims mesos i setmanes, moltes persones han estat investigades, portades als
tribunals o fins i tot detingudes per les seves idees; la policia paramilitar espanyola ha
intervingut oficines del govern català i mitjans de comunicació; han tancat unes 150 pàgines
web… L’actual estat d’excepció imposat a Catalunya reactiva molts records de la dictadura
franquista. És un nou indici de les mancances democràtiques que es pateixen a l’Estat
espanyol, on encara no s’ha fet justícia per a les persones desaparegudes sota la dictadura i
on el feixisme gaudeix d’una impunitat preocupant.
Sabem que el dret a decidir és secundat per un 83% de la població: tot i la diversitat d’opinions
que hi ha respecte a la independència, no deixem de ser un sol poble. Treballem i volem seguir
treballant des de la base perquè no es trenquin els lligams i perquè no ens divideixin. Això
serà possible dins el marc d’un procés constituent, en la feina pacient de debat i de construcció
d’una societat que porti avenços socials per a tothom. No ho podríem fer, però, sota la
suspensió dels drets democràtics, i segurament socials, que implicaria la victòria de la
repressió.
El govern de l’Estat espanyol no ens vol escoltar, com no ho ha fet al llarg d’aquests anys, i
de moment els governs dels altres estats li fan costat. Queda palès que sense una forta pressió
per part de la ciutadania ells tampoc faran cas a la nostra demanda democràtica.
Per això, és fonamental que la societat civil del món denunciï la repressió i doni suport al dret
a decidir del poble de Catalunya.
Demanem a les diverses persones i organitzacions que us poseu en marxa, formant
moviments de solidaritat amb els drets democràtics de Catalunya i contra la repressió. La lluita
del poble català demostra que la nostra força rau en la participació popular. Per tant, us
animem a:
—Crear espais unitaris de mobilització i pressió que abastin totes les forces democràtiques i
progressistes que vulguin estar “#AmbCatalunya”;
—Organitzar actes públics, parades al carrer i altres activitats per difondre el que està passant
a Catalunya, i desmentir les versions interessades que es promouen des dels sectors més
retrògrades de l’Estat espanyol i els seus aliats;
—Convocar manifestacions i concentracions: segons la vostra agenda local; com a part de
convocatòries internacionals planificades; o com a respostes urgents davant una nova
escalada de la repressió a Catalunya;
—Posar la imaginació i l’espontaneïtat al poder! Penseu altres formes d’acció i si funcionen,
feu-nos-ho saber perquè es puguin difondre i generalitzar
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—Rebre delegacions que visitin Catalunya per conèixer i acompanyar la nostra lluita; valorem
la possibilitat de convocar una trobada internacional a Barcelona.
Cal entendre, a cada ciutat i a cada país, el que està en joc. Si avui es permet que es reprimeixi
impunement el dret a decidir, demà poden ser reprimits altres drets fonamentals a qualsevol
altre indret.
La lluita de Catalunya forma part de la lluita per la democràcia i la justícia de la majoria de la
gent del món. Així que, si us plau, activeu la solidaritat amb Catalunya. Per nosaltres i per
vosaltres.
5 d’octubre de 2017

NOTA: Aquest text ja s'havia acordat quan encara no s'havien produït fets tan greus com
l’empresonament de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, líders dels dos grans moviments ciutadans
sobiranistes i de membres del govern català o l’aplicació del 155.
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16 DE DESEMBRE
12.30
BENVINGUDA

Punt de trobada organitzacions solidàries: C/Almirall Cervera amb Passeig de Borbó
Punt de trobada CDRs: C/Andrea Dòria amb Passeig Marítim

13.30
ACTE CENTRAL
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17.00
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.
L’auge actual del feixisme, del racisme i la islamofòbia
Mavi (mare de Carlos Palomino), Pares del Guillem Agulló, Mireia Suero (activista
antifeixista), Kadijatu Dem (activista contra la islamofòbia), Eva Pous (Absolució
Encausades 12 OCT, Alerta Solidària)
La lluita unitària contra el feixisme i el racisme
Núria Bosch (activista UCFR), Jorge Mancebo Navalón (Crida Contra el Racisme, País
Valencià) i Hector Puente Sierra (Stand Up to Racism, Anglaterra)

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.
La situació repressiva a Catalunya
Jesús Rodriguez (periodista la Directa), Mireia Bazaga (membre CGT), Mireia Vehí
(diputada CUP-CC), Marta Bolinches (membre Irídia i Som Defensores)
Presos polítics i estratègies antirepressives
Mare Alfon (Madres contra la represión), Néstor Salvador (SAT) i persona a confirmar
(Òmnium Cultural)
Participarà: Arran, Desmontaje 4F, Elgio de la Insurgencia, Rescat, Reraguarda, Xarxa
Anti-repressió de familiars de detingudes i un represaliat del cas Aturem el parlament.

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
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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.
República: feminisme i LGTBI
Maria Palomares (DonesXDones), Carme Riu Pascual (Dones No Estàndards), Roser
Ros Riu (Dones ANC), Betlem Cañizar Bel (activista feminista CDR Rubí) i Eugeni
Rodríguez (FAGC)
Participarà: Calala Fondo de Mujeres, Ca la Dona, DonesXDones, Feministes per la
Independència i Mujeres de Negro

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.
República i drets laborals
Natxo Parra (Col.lectiu Ronda)
República i economia social i solidària
Ivan Miró (cooperativista Ciutat Invisible) i Alfons Pérez (OdG),
República i drets socials
Eva Fernández (ex-presidenta FAVB)
Dret de les persones migrants: República per totes
Sílvia Granato i Solange Gilbert (IACTA).
Participarà: CIG, Confederación Intersindical, COBAS, CUT Aragon, CUT Galiza, LAB,
Intersindical Valenciana, IAC, Marchas de la Dignidad, POGEDY Grècia, Riders x
Derechos, SAT, Sodepau, Solidaires França, SUD Suïssa, STEI Intersindical Illes Balears
i Papers per tothom.

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 model educatiu que avui cal que prevalgui per a la construcció
de societats realment justes.
Presentació taller. Benvinguda.Introducció
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L’ensenyament català en el punt de mira del 155. En el marc d’aprofundir la LOMCE i la
LEC i de les retallades sobre l’escola pública.
Denúncies per “segregació”, “incitació a l’odi” i “adoctrinament”: l’ofensiva per trencar
la convivència als centres i introduir la por:
Liquidar l’escola catalana amb quins objectius?:
Liquidar la immersió lingüística?
Cap una història unificada per l’Estat?
Adoctrinar versus educar en l’esperit crític?
Atac a l’escola catalana: el 155 a l’educació, què pretén?
ve per quedar-se?
Intervencions:
Docents de centres denunciats Sant Andreu de la Barca. Anna Morelló i Ramon Font
(USTEC)
Adoctrinament institucional: PRODERAI, EFEC, Religió, etc. Pedro Mercadé (CGT)
Maria Payeras del SEPC i membres dels Moviments de Renovació Pedagògica
El centres educatius com a espai de cohesió social i d’organització popular
Intervencions:
Experiències d’autoorganització de l’1O: AMPA de l'Escola Mediterrània i del Centre de
Formació de persones d’Adultes Freire
Assemblea groga. Espais de trobada de comunitat educativa. Lucía Rivas
Moviment estudiantil: assemblees de facultat i CDRs universitaris. Marina Morante
L’experiència de la vaga contra el TIL a les Illes Balears. Manel Domènech
Escola Arrels Catalunya Nord. Elena Gual
Conclusions: Construïm la solidaritat amb l’escola catalana
Propostes i elaboració de manifest amb propostes de solidaritat

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 directa, 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.
Els mitjans catalans -i les seves treballadoresdavant la construcció de la República
Laia Altarriba (La Jornada), Gemma Garcia (La Directa), Laura Aznar (Crític),
Metromuster, Cristina Mas (Comitè d’ empresa de l'Ara), Roc Martínez (Comitè d
empresa de TV3) i Albert Nogué (Radio Arrels)
Els mitjans alternatius de l'Estat Espanyol: trencar l'hegemonia
del règim del 78?
Rebeca Romero (Sermos Galiza), Beñat Zaldua (Gara) i Ter García (El Salto)
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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 puguin ser 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.

10.00
ASSEMBLEA DE DIFERENTS ORGANITZACIONS I COL·LECTIUS DELS
PAÏSOS CATALANS

12.30
COMIAT
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