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28 de juliol.

Aquest passat dissabte 26 de juliol, Alerta

Solidària, després d'un seguit d'actes que es

realitzaren a al llarg del mes de juliol a

Torredembarra, Corbera de Llobregat, Berga i

Vilafranca del Penedès, acabà la campanya de

denúncia de la tortura amb una manifestació a

la capital del Penedès, en què s'hi aplegaren

centenars de persones. En la manifestació, es

recordarfen els casos del juliol passat, com els

derivats de la visita del ministre Cañete a

Vilafranca, les detencions i maltractaments a

Corbera o a Riera de Gaià, així com els casos

dels darres temps arreu dels Països Catalans,

com els casos recents de Torà, Viladecans o

València. Més de 200 persones participaren a

la manifestació, que acabà amb un parlament

d'Alerta Solidària i d'un militant d'Endavant del

Penedès.

Comunicat d'Endavant del Penedès 
Des de l'assemblea comarcal d'Endavant

(OSAN)-Penedès, volem aprofitar aquesta oca-

sió per denunciar novament la repressió que

l'estat espanyol exerceix sobre el moviment

independentista català i sobre qualsevol dissi-

dència política que qüestioni l'actual sistema

polític i econòmic. Cal remarcar que aquesta

repressió es fa amb el suport tàcit dels partits

polítics institucionals. Quan hi ha casos de

repressió, aquests partits miren cap a un altre

cantó, o directament legitimen l'actuació de les

Forces de Seguretat de l'Estat.

Durant aquest darrer any hem pogut veure i

comprovar com arreu del país s'han produït

casos de tortura i d'agressions parapolicials i

feixistes. Això posa en evidència que hi ha una

estratègia repressiva orquestrada des del

Ministeri de l'interior espanyol, que compta amb

la col·laboració activa d'institucions públiques,

partits polítics i òrgans judicials per tal de silen-

ciar la dissidència política i fer pagar molt cara

la gosadia de lluitar diàriament per l'allibera-

ment nacional, social i personal.

També volem aprofitar aquest marc per denun-

ciar, una vegada més, la legislació antiterroris-

ta espanyola. Una llei que dóna cobertura legal

a la pràctica de la tortura i que vulnera els drets

civils més elementals dels detinguts. Una llei

que va ser ratificada a les Corts espanyoles

amb el suport de del PP, PSOE i CiU (entre

altres), els mateixos partits que s'omplen la

boca parlant de democràcia i alhora són els

responsables de que a l'estat espanyol es tor-

turi i s'empresoni persones per motius polítics.

Només cal una paraula per qualificar-los:

HIPÒCRITES.

Des d'aquí volem reiterar el nostre suport i soli-

daritat als companys de Torà, els quals han

patit en primera persona les atrocitats deriva-

des de l'aplicació de la llei antiterrorista, i a tots

i totes els que han patit detencions, tortures,

agressions i presó per defensar els drets nacio-

nals i socials de les classes populars catalanes.

Quan parlem de repressió els independentistes

del Penedès sabem bé de què parlem perquè

ho patim en les pròpies carns. Ara fa un any la

Guàrdia Civil va carregar contra una concentra-

ció independentista de rebuig a la presència del

ministre espanyol Cañete i dies després va

carregar indiscriminadament contra els assis-

tents a un concert de la festa major dels Monjos

que intentaven impedir una agressió racista. El

resultat de tot plegat fou detencions i pallisses

de la Guàrdia Civil a militants independentistes

i impunitat pels feixistes que van protagonitzar

l'agressió racista. I què van fer els partits polí-

tics de la comarca davant aquests fets? Res:

abaixar el cap i encobrir l'acció de la Guàrdia

Civil.

Tot plegat confirma que la lluita és l'únic camí

cap als nostres objectius d'Independència i

Socialisme i que els poders fàctics no es que-

daran mirant de braços plegats com combatem

la explotació i la dominació. Hem de ser cons-

cients que vénen temps difícils, temps en que

cal lluitar per allò que és obvi.

Per tot això, des d'Endavant volem manifestar

que creiem fermament en el projecte d'Alerta

Solidària i alhora ens el sentim nostre. Pensem

que és un projecte s'ha d'enfortir, creant així,

amb el compromís dels i les militants indepen-

dentistes, un bombolla d'oxigen que ens servei-

xi per fer front als atacs que patirem per part de

les forces d'ocupació espanyoles. Ens hem

d'enfortir per aturar aquesta ofensiva i ens hem

d'enfrontar fermament als qui la permeten, tole-

ren o encobreixen les tortures. Cal donar el

màxim de suport i cobertura als represaliats

polítics i assenyalar els les culpables.

Si la repressió no s'atura nosaltres tampoc! 

La lluita és l'únic camí.

Independència i Socialisme 

DOSSIER:

Repressió a Vilafranca, juliol de 2002:

http://www.free365.info/modules.php?name

=News&file=article&sid=481

Manifestació d'Alerta
Solidària a Vilafranca 

endavant.info
Butlletí de resum mensual de www.endavant.org. Web d’Endavant (Organització socialista d’alliberament Nacional)  

Cuba, 26 de juliol: 50
aniversari de l'assalt al
Moncada 

26 de juliol

50 anys de l'inici de la

revolució Cubana

Aquest 26 de juliol es cele-

bra el cinquantè aniversari

de l'assalt fallit al quarter

de Moncada, el 1953.

L'atac, que coincidia amb

el centenari de l'heroi de la

independència José Martí,

fou l'acció amb què un

reduït grup de combatents

va donar inici al procés

revolucionari a l'illa caribenya. L’assalt fou drustrat i els

impulsors serien jutjats. L'al·legat de defensa de Fidel

Castro davant el tribunal, conegut com "la història m'ab-

soldrà", constitueix un document històric, que ha esde-

vingut un dels textos clàssics en la història de Cuba, d'a-

mèrica llatina i de la lluita de tots els pobles del món.

Fidel va convertir el cas en la denúncia de la dictadura

de Batista i en la reivindicació d'un programa d'allibera-

ment nacional i democràtic que va permetre unir el poble

cubà en la lluita contra el règim establert. Un clam per la

independència de Cuba, la reforma agraria, industriali-

zació, treball, educació i salut públiques. I la justificació

de la rebel·lió armada com a únic remei contra la dicta-

dura de Batista. Un primer pas cap al que mes tard, un

cop triomfant la revolució, i després de la victòria contra

l'agressió americana a playa Girón, el 1961, evoluciona-

ria vers una transformació de la societat cap al socialis-

me.

50 anys després, Cuba segueix defensant la seva inde-

pendència i resistint a l'agressió imperialista. I la defensa

de Cuba i la seva revolució és la defensa de la dignitat i

l'esperança per als pobles i els oprimits de la terra.

Enllaços i textos d'interès:

La Història m'Absoldrà. Text complet: http://www.gran-

ma.cubaweb.cu/marti-moncada/jm01.html

Moncada 50. Aniversari de l'assalt a la història. 26 de

julio de 1953. Lloc web cubà.

http://www.ain.cubaweb.cu/moncada50/principalmonca-

da.htm

24 de juliol

Vilafranca del Penedès: El passat 22 de juliol es van

debatre al ple municipal de Vilafranca diferents

mocions de PSC, ERC i CiU sobre les seves res-

pectives propostes de reforma de l'estatut del

Principat. La CUP dugué al debat la posició de

l'Esquerra Independentista, denunciant el debat

plantejat en termes de "reformes" i "relectures" d'un

marc juridico-polític que ja ha demostrat que és

contrari als drets i les llibertats dels i les catalanes,

un marc hereu del franquisme. En el seu posiciona-

ment, han posat com clau el dret d'autodetermina-

ció dels Països Catalans. En consonància amb

aquest plantejament, Endavant, Organització

Socialista d'Alliberament Nacional, dóna suport a

l'actuació i el vot d'aquesta candidatura d'unitat

popular.

Nota de la CUP:

CUP: No volem la reforma de l´Estatut, volem la

Independència 

Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de

Vilafranca del Penedès, volem explicar i deixar molt

clar el "perquè" del nostre vot negatiu a les diferents

mocions presentades, i posteriorment unificades

per part PSC-PSOE, CIU, ERC al Ple de

l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el passat 22

de juliol de 2003, on es plantejava la necessitat de

reformar l'Estatut d'Autonomia.

1- Des de l'Esquerra Independentista, no som par-

tidaris de reformar l'estatut ni de buscar relectures

de la "Constitucion española", nosaltres som parti-

daris d'impulsar un ampli debat a nivell nacional per

tal de aconseguir portar els Països Catalans cap un

procés d'autodeterminació, en el qual la CUP

demanaria el vot per la independència. La proposta

de impulsar una reforma de l'estatut la veiem com a

tímida i descafeïnada. A mes, totes tres propostes

(amb diferents termes) es plantegen en clau espan-

yola i no pas, com nosaltres creiem que hauria de

ser, en clau nacional catalana. L'Estatut actual

negociat a la baixa ha estat un fracàs per a les aspi-

racions nacionals del país, ni tans sols ens han dei-

xat de aplicar-lo al 100x100, i seguim estant sota la

tutela absoluta i absolutista de l'estat espanyol i

submergits en un constant desgast nacional.

Plantejar una reforma de l'estatut en plena ofensiva

de l'estat contra els Països Catalans i la resta de

nacions sense estat de la península, ho trobem ridi-

cul i covard.

2- Les tres propostes de reforma de l'Estatut pre-

sentades per PSC-PSOE, CIU i ERC es plantegen

en termes regionalistes, i descuiden la resta dels

Països Catalans. La aposta de l'esquerra indepen-

dentista es la de impulsar, de forma decidida i

valenta, una institució nacional catalana per tal d'a-

vançar cap a l'autodeterminació. Des de la CUP

apostem per la creació de* l'Assemblea de

Regidores i Regidors dels Països Catalans*, una

eina que ens ha de servir per caminar cap un país

territorialment reunificat, nacionalment lliure i social-

ment just i igualitari.

3- Des de l'Esquerra Independentista volem deixar

clar, que ens neguem a negociar a la baixa un nou

estatut per el principat de Catalunya i que en cas de

que s'arribes a un acord entre la Govern català i el

Govern espanyol per a sotmetre a referèndum un

nou estatut regionalista espanyol, demanarem als

catalans i catalanes un rotund NO al nou estatut

d'autonomia.

22 de juliol de 2003 

Candidatura d'Unitat Popular Vilafranca del

Penedès  www.cupvila.org

26 de juliol

Es presenta Trobada d'entitats i plataformes

en defensa del territori dels Països Catalans

Divendres 25 de juliol de 2003, es va presentar

al Col·legi de Periodistes de Barcelona, la

Trobada d'entitats i plataformes en defensa del

territori dels Països Catalans.

La roda de premsa ha anà a càrrec d'una

important representació del moviment en

defensa del territori del país: Manolo Tomàs

(Plataforma en Defensa de l'Ebre), Jaume Oliva

(Col·lectiu 400.000 volts? No gràcies!), Lluís

Benejam (Salvem l'Empordà) i Víctor Mitjans

(Ecologistes de Catalunya).

Davant les contínues agressions que pateix el

territori català, degut a l'especulació i a la

manca de planificació per part de l'administra-

ció catalana i els diferents ens locals, han sor-

git els últims anys dotzenes d'entitats i platafor-

mes arreu del país per aturar aquests projectes

agressius envers el territori. Ja a més curt ter-

mini, han començat aparèixer moviments que

agafen la lluita des d'un àmbit de planificació

comarcal, no amb l'oposició a un projecte en

concret, sinó exigint una planificació en un terri-

tori clarament definit com és la comarca.

Observant arreu del país, com la gent cada

vegada és més conscient de la importància de

preservar el territori, i constatant el fet que es

van creant noves organitzacions per canalitzar

aquest sentiment, creiem que ha arribat el

moment de fer una Trobada de totes les perso-

nes, entitats i plataformes per crear un espai

d'intercanvi d'experiències de funcionament, de

problemàtiques, de solucions... i perquè no de

planificar línies de treball conjuntes.

La Trobada, a l'octubre 

Per aquest motiu des de l'AEEC i Salvem

l'Empordà estan preparant l'organització de les

Trobades pels propers 10, 11 i 12 d'octubre a

Figueres.

Font: Ecologistes de Catalunya:

www.pangea.org/aeec/ 

Salvem l'Empordà:

www.salvem-emporda.org

S'uneixen forces en
defensa del territori
als Països Catalans

IMPRIMIU AQUEST BUTLLETÍ (ES LLEGEIX MILLOR SI ÉS EN FORMAT A3) I ENGANXEU-LO AL VOSTRE LOCAL, LLOC DE TREBALL O D’ESTUDI

La CUP de Vilafranca vota contra les reformes de l'estatut:
No volem la reforma de l’Estatut, volem la Independència !

Altres Informacions:

L’Assemblea d’Endavant de
Cerdanyola edita un butlletí

informatiu /cerdanyola.info) que
podreu trobar a:

http://usuarios.lycos.es/Muixe
ranga/cerinfos.html


