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En  favor  dels  drets
dels  immigrants
Les mobilitzacions en favor dels
drets dels i les immigrants no s’a-
turen malgrat la campanya medià-
tica i institucional en contra. 

>> Països Catalans 3

Judici  al  moviment
antitransgènic
Per primer cop a l’Estat espan-
yol es jutgen activistes contra el
conreu de plantes genéticament
modificades.

>> Països Catalans 5

Represàlies  contra
treballadors  del
Prat  i  el  FGV
La vaga dels treballadors d'Iberia
del Prat ja té la resposta repressi-
va. També les crítiques a la gestió
de l’empresa valenciana en l’acci-
dent del metro han rebut respos-
tes repressives.

>> Economia 7

L’Aplec  del  Puig
Història de l’aplec del darrer diu-
menge d’octubre.

>> Internacional 8

SUMARI

La tradicional manifesta-
ció del 9 d'Octubre a Valèn-
cia va congregar aquest any
més de 10.000 persones. D'u-
na banda, les organitza-
cions de l'esquerra indepen-
dentista van aprofitar per
criticar l'Estatut valencià
recentment aprovat i la
necessitat de continuar tre-
ballant per la construcció
de la unitat popular, amb
la vista posada a l'any que
ve, quan es recordaran els
300 anys de la derrota d'Al-
mansa.

D'una altra banda, els
partits i entitats progres-
sistes i valencianistes tam-
bé tenien molt present el
2007, però per qüestions
electorals: les negociacions
entre EUPV i el BNV per
presentar-se conjuntament
podrien quallar en una coa-
lició que sumi els seus vots
al PSPV i expulsi el PP de
la Generalitat.

>>> Països Catalans 3
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Barcelona havia d'acollir una cime-
ra europea de ministres d'habitatge
a mitjans d'octubre. Talment com va
passar amb la reunió del Banc Mun-
dial l'any 2002 finalment ha estat
suspesa. Malgrat que s'ha volgut vin-
cular amb els incidents en una mani-
festació pel desallotjament del Forat
de la Vergonya -que fins al moment
han suposat tres detencions- també
hi ha incidit la por a parlar de la
qüestió de l'habitatge en campanya

electoral i la guerra interna entre
"famílies" socialistes. Mentrestant
mitjans i polítics han creat la teo-
ria de la "guerrilla urbana" forma-
da suposadament per 200 persones
de moviments polítics heterogenis.
Per la seva banda, l'assemblea popu-
lar per un habitatge digne ha man-
tingut les seves mobilitzacions. En
aquest sentit, el col·lectiu Ariadna
Pi va realitzar una performance al
centre comercial IKEA.

PPoollèèmmiiccaa  eennttoorrnn
eell  ffiillmm  SSaallvvaaddoorr
L’estrena del film Salvador ha
vingut acompanyad d’una inten-
sa polèmica sobre la manera en
que s’ha recreat la vida de Puig
Antich. Dediquemun especial de
cultura a questa polèmica 
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Alto  el  foc  de  la
resistència  kurda
El passat vint-i-cinc de setem-
bre, l'òrgan suprem del movi-
ment d'alliberament nacio-
nal kurd declarà un alto el
foc, que pràcticament a un
mes escàs de la publicació de
l'informe sobre els avenços
de Turquia per part de la
Comissió Europea fa que la
qüestió kurda torni a marcar
l'agenda política de l'Estat
turc. L'alto el foc forma part
del pla fet públic per part de
la resistència kurda per tal
d'assolir una resolució demo-
cràtica del conflicte que
enfronta l'Estat turc amb el
Kurdistan.  

>>> Internacional 9

L'entrevista d'aquesta quinzena
ens porta a Vilafranca del Pene-
dès on ara fa tres anys es creà el
centre de documentació Maria
Mercè Marçal. 

En Jordi Padró i l'Aida Cortés
van engegar una idea que ajuda a
apropar-nos a la realitat històri-
ca de l'esquerra independentista
del país. Aquest moviment polí-
tic porta més de tres dècades gene-
rant un material que cal preser-
var iclassificar

>>> Contraportada 12

ENTREVISTA

Pancarta de Maulets a la manifestació del  9 d’Octubre // FOTO: L’Accent  
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Escena de l’acció per un habitatge digne al centre comercial IKEA // FOTO: Ariadna Pi

Periòdic popular dels Països Catalans

Jordi  Padró  i  Aida  Cortés:  “El  material  de  l'in-
dependentisme  reflexa  el  seu  dinamisme”


