Prou d’especulació!
campanya nacional contra l’especulació
En les darreres dècades els Països Catalans estem
immersos en un procés de terciarització de l'economia.
Això no vol dir altra cosa que l'economia catalana està
abocada, cada dia més, al sector serveis i en especial al
turístic. Aquesta evolució ens està portant a una
precarització del treball, que condemna al jovent a feines
temporals, mal pagades i amb poques mesures de
seguretat. Un procés, doncs, que no ens ofereix sortides
com a joves de les classes populars sinó que ve marcat per
les grans multinacionals i els governs afins.
Aquest procés de terciarització i conversió del nostre país
en el gran balneari d'Europa ha despertat l'institnt més salvatge de l'economia de mercat
i els seus agents que han vist en el sòl una oportunitat de negoci. L'especulació amb els
terrenys o amb els pisos ja construïts ha fet disparar els preus del m2 i directament el de
l'habitatge. La resposta de l'administració pública, de la classe política, ha estat
requalificar el sòl propietat de les immobiliàries, constructores i promotores o fins i tot
apuntar-se al joc de l'especulació ajudant així a disparar-ne el preu. És aquesta associació
entre màfies immobiliàries, ajuntaments, governs i partits polítics que han fet que
l'emancipació del jovent als Països Catalans sigui pràcticament impossible.
Aquest desenvolupament econòmic del sector turístic ha fet dels PPCC un territori
temàtic. Ens volen convertir en un balneari i això comporta que els diferents punts del país
pateixin les agressions en funció de l'espai econòmic assignat. Mentre que el litoral i les
illes reben el flux turístic més gran destruint així la costa, les Terres de l'Ebre han de
suportar el pes de tres centrals nuclears i els transvasaments, el Pirineu les pistes
d'esquí i l'interior el despoblament i la fi de l'agricultura i la ramaderia.
Mentre parlen de sostenibilitat veiem com el seu desenvolupament ens porta al consum
irracional dels recursos naturals. L'aigua que volen no serà per llaurar sinó per regar
camps de golf, urbanitzacions i omplir piscines i parcs temàtics. L'energia de la Molt
Alta Tensió (MAT) no serà per necessitat dels i les catalanes sinó per MARINA D'OR,
Terra Mítica i altres zones d'oci. No serà el TAV per les persones sinó per les relacions
econòmiques amb Madrid i París mentre el transport públic continua donant un mal servei
a preus abusius.
Per fer front a les agressions al territori, la precarització de les condicions de vida i
l'economia de mercat sense escrúpols, Maulets ha engegat una campanya nacional, en
el marc de la qual s’estan duent a terme diferents accions arreu de les comarques.
S’han fet emancipacions simbòliques (acampades populars per a denunciar la
impossibilitat d’emancipar-se), manifestacions i cercaviles contra l’especulació,
penjades de pancartes, encadenades a organismes oficials i empreses constructores...
També hi ha hagut lloc per a l’anàlisis i la reflexió, s’han organitzat xerrades, debats,
jornades de formació, s’han elaborat dossiers, tot per analitzar quina és l’arrel del
problema, denunciar-ho i fer-hi front.

Terres de l’ebre
Les comarques centrals dels Països Catalans han estat
històricament un territori agrícola, controlat pels cacics de
tota la vida, amb poques expectatives de futur, i una
situació social i geogràfica idònia per a instal·lar-hi
centrals nuclears, indústria contaminant
(ERKIMIA...) i exploliar els recursos naturals amb
transvasaments.
En els últims anys, les agressions s’han anat
multiplicant, les Terres de l’Ebre s’han consolidat
com a productores d’energia. Les centrals
nuclears d’Ascó i Vandellòs, tot i les contínues
incidències i les protestes, estaran en funcionament
molts anys més. L’energia eòlica, a priori una energia neta,
està sent instal·lada de forma massificada a les nostres
comarques, sobretot a la Terra Alta i a la costa (hi ha
projectes marítims davant del Delta i l’Ametlla). Però
l’energia eòlica no ve sola, per a garantir el subministrament
elèctric s’hauran de construir diverses centrals tèrmiques
(altament contaminant), actualment hi ha projectes a Riba
Roja, Mequinensa, Vandellòs...
La febre especuladora també ha arribat finalment a les
nostres comarques, l’esgotament del sòl al sud de Vinaròs i
al nord del Coll de Balaguer ha fet que constructores i
promotores hagin posat molt interès en la costa ebrenca,
pobles com l’Ametlla, l’Ampolla, Vinaròs o la Ràpita han
crescut espectacularment, i han proliferat els projectes de
camps de golf i urbanitzacions (a l’Aldea, l’Ampolla, a
Vinallop, Vinaròs, l’Ametlla, Benicarló, Sant Rafel, Sant
Jordi...). Les conseqüències més evidents han estat: el
creixement de l’especulació, amb el consegüent augment
del preu dels habitatges.
Allò que per a una minoria és un negoci, no és cap solució
per a les nostres comarques, ja que ens aboca a la
terciarització, feines precàries i temporals, destrucció
del territori i especulació... El que s’està venent com a
progrès econòmic hipoteca el nostre futur i el del territori,
és un model de desenvolupament en data de caducitat,
totalment irresponsable, les polítiques de terra cremada ens
deixaran com a herència un territori erm.
Caldrà que siguem més ambiciosos i ambicioses, no
conformar-nos amb el futur que ens imposen polítics i
empresaris i buscar alternatives reals per a un
desenvolupament just i estable, respectuós amb el medi i
amb les persones.

[més info: www.politics-immobiliaria.com]

Estatuts d’autonomia?

Diguem no...
ni reformes ni estatuts: autodeterminació!
una nació? només si va de salses a guardamar i de fraga a maó
A les Illes Balears, al País Valencià i al Principat de Catalunya s’han desenvolupat diversos
processos estatutaris que han alimentat el regionalisme local, d'una manera diferent,
també podem tenir en compte l'estatut d'Aragó, que inclou les comarques de la Franja de
Ponent.
Totes les reformes tenen com a punt en comú estar plantejades d’esquena a les persones
que viuen en els diferents territoris catalans, no suposaran un avenç en la seua situació
social i tampoc serviran per a acabar en una de les principals agressions, comuna al llarg
dels Països Catalans, l’especulació i la destrucció del territori.
A nivell nacional, els diferents estatuts són una trava més, ja que tots ells (el de Catalunya
també, i per molt que s’hi esforcen, hi ha poques diferències entre l’Estatut del 79, el del 30
de setembre i el que es votarà en referèndum) són marcadament regionalistes, no
només no reconeixen la pertenença als Països Catalans, sinó que ni tan sols defensen el
dret a l’autodeterminació. Les diferents reformes estatutàries només serviran per a
legitimar l’actual marc legal, i això, per moltes voltes que hi peguen, no vol dir altra cosa
que quedar-nos durant uns anys més enclavats dins els Estats espanyol i francès i a
lleis neoliberals que fomenten la precarietat i l’explotació laboral, l’especulació, les
privatitzacions i desmantellament dels serveis públics, la repressió i el control social,
la destrucció del territori...
Des d’una posició independentista, no es pot donar suport a cap estatut d’autonomia,
cal avançar cap a la construcció dels Països Catalans i una societat més justa, sense
classes socials, no patriarcal i ecològica.

[més info: www.autodeterminacio.net // www.diguemno.org]

ni loe ni bolonya
per un ensenyament públic, català, de qualitat, no sexista i popular!

Estudiants units enlluita!
Desprès de dos anys treballant-hi, el proppassat 1 de maig, dia dels i les treballadores, les
organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d'Estudiants dels
Països Catalans (CEPC), van culminar un procés de confluència orgànica. De
l’assemblea nacional constituent celebrada a la ciutat de Sueca en sorgí el Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que recull el bagatge d’ambdues
organitzacions i disposa de centenars de militants arreu de la nostra geografia. L’objectiu
d'aquest nou projecte és esdevenir una eina capaç d'encapçalar els nous reptes que es
plantegen a nivell català i europeu, apostant per un salt qualitatiu del moviment estudiantil
als Països Catalans.
La nova organització estudiantil, present a totes les universitats públiques del país, des de
Perpinyà a Alacant, i a més d'un centenar d'Instituts d'Ensenyament Mitjà, té com a
objectiu defensar un marc d'ensenyament propi pels Països Catalans des d'una òptica
rupturista i d'esquerres. Amb aquesta finalitat, s’està dotant d’unes metodologies de treball
per tal d’avançar en la transformació dels nostres centres educatius cap a un model
d’ensenyament públic, popular, català, no patriarcal i de qualitat.

11 de maig: mobilització estudiantil europea
AJUNTAMENT de TORTOSA S.A.
www.politics-immobiliaria.com
POUM <
Destrucció de l’Horta de Sant Llàtzer i expropiacions <
Destrucció de l’Horta de Sant Vicent i expropacions <
Degradació del Casc Antic i especulació <
Mercat del Peix, Velòdrom, Piscines, privatització
desmantellament i destrucció d’infrastructures públiques <

> joves sense cases, cases sense gent, joves sense
espais públics, joves sense futur < >jove s en l luita!<

“defensem l’ensenyament públic,
continuem lluitant contra la mercantilització”
Pocs dies després de la seua formació, el SEPC portava
la mobilització europea acordada al Fòrum d'Estudiants
Europeus (cel·lebrat a Bakaiku - Euskal Herria- el 25 i 26
de març) a les universitats i els instituts catalans. Durant la
jornada de lluita es va denunciar la intenció
privatitzadora i elitista de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES), a secundària la jornada
va centrar-se en la denúncia de la LOE.

[més info: www.niloenibolonya.tk
www.coordinadora.net // www.alternativaestel.org]

