Ajuda’ns
a canviar el present
i a construïr un futur lliure

Que el Gaià ens van robar!
Sens deixar-ne un mínim cabal,
remei mínim que tots anhelem,
i que sempre hi lluitarem!
Gaianada d'ahir, Gaianada jove d'avui!
Salvem la natura i els Països Catalans!
Manu Xec
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+ info
lagaianadadelbaixgaia.blogspot.com
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Si estàs interessat escriu-nos a:
lagaianada.baix.gaia@gmail.com
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La Gaianada
Col·lectiu Independentista del Baix Gaià

Qui som i què fem?
La Gaianada som un col·lectiu integrat a la coordinadora assembleària de
l'Esquerra Independentista del Camp (EIC), que aglutina els col·lectius
independentistes i socialistes del Camp de Tarragona.
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Per tot això si estàs interessat en el nostre projecte i vols formar part del nostre
col·lectiu no dubtis i escriu-nos a:
lagaianada.baix.gaia@gmail.com
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Lluitem contra el feixisme i el racisme, basats en la imposició dels valors i en
el foment de la xenofòbia i la generació de falsos enemics, pensem que és una
eina de distracció del sistema capitalista.
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Solidaritat antirrepresiva, s'ha de perdre la por i defensar a aquells que han
estat i són reprimits a causa de la seva militància política.
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Defensem la comarcalitat del Baix Gaià tant en sentit administratiu, com
econòmic i social.
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Assumim com a pròpia la lluita contra el patriarcat i la discriminació sexual
en el món laboral i en els aspectes més personals de la vida.
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El socialisme com a sistema econòmic contraposat al sistema d'explotació
capitalista.

Estem treballant en l’obertura d’un Casal Popular a Torredembarra que serveixi
de punt de trobada i sigui una eina per a totes les persones incomformistes
de la comarca que es vulguin expressar. Es necessiten espais on tothom pugui
reunir-se i realitzar les seves activitats tot compartint el que cadascú vulgui
aportar.
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La independència dels Països Catalans com a únic mitjà per a la supervivència
del nostre poble en sentit econòmic i social.

Per treballar aquests aspectes, des del Col·lectiu Independentista La
Gaianada, organitzem campanyes, diverses activitats, tallers, xerrades, etc.
Participem en l'expressió de la cultura popular, organitzant activitats festives,
concerts. Fem sentir la nostra veu a través de mobilitzacions, ja siguin
manifestacions, concentracions. A través de la revista "Pedra contra tisora" i
del blog de la gaianada, www.lagaianadadelbaixgaia.blogspot.com anem
expressant les nostres opinions, i donant a conèixer les nostres activitats. El
nostre radi d'acció és dins del territori del Baix Gaià.
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Des del Col·lectiu Independentista La Gainada treballem els següents punts
ideològics:

Defensem la llengua i cultura popular com a símbols de la nostra identitat,
que cohesionen un poble i enforteix els seus vincles socials.
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El nostre col·lectiu utilitza el nom amb un doble significat; les Gaianades
ja no baixen pel riu Gaià degut a la presa que és al mateix temps una herència
franquista i propietat avui en dia de Repsol YPF. Fem servir el nom de La
Gaianada en oposició al franquisme per un costat, del qual provenen molts
dels llastres que vivim avui en dia, i en oposició al capitalisme salvatge per
l’altre que destrueix els béns socials sense que a la societat li repercuteixi
en beneficis.

Som internacionalistes perquè considerem que així com lluitem pel nostre
alliberament nacional i social, hem de ser solidaris amb tots els pobles en els
quals es doni aquesta situació, intercanviant coneixements i aprenentatges
que malgrat les diferències contextuals puguin ser útils.
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Les Gaianades eren fortes crescudes del riu Gaià quan hi havien fortes pluges
a la capçalera del riu Gaià, que arribaven a sobreeixir de la llera del riu. La
última d'elles està documentada l'any 1921. Ara cap Gaianada es produeix a
conseqüència de la presa del Catllar que fóu construïda pel govern de Franco
i actualment gestionada per Repsol YPF, impedint que baixi ni una gota d'aigua
i provocant la sequera absoluta d'aquest riu tan estimat i ara tan enyorat.
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Defensem l'ecologisme, pensem que hauria de formar part de l'ideari de
qualsevol que vulgui un món millor: cal defensar el territori. La condició de
possibilitat de la existència de tots els éssers vius inclosos els humans és la
naturalesa. Mai aquesta havia estat tan atacada com en els nostres temps en la
història de la humanitat, i per això ens declarem ecologistes i compromesos amb
totes aquelles iniciatives que vagin encaminades a la preservació del ecosistema.
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La Gaianada,
Col·lectiu Independentista del Baix Gaià

