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100 DIES MÉS DE ROBLISME 
El caciquisme municipalista continua 

essent el tret distintiu del govern PSC-EUiA-ICV 

c o n s t r u ïm  

l a  u n i t a t  p o p u l a r  

b a r b e r e n c a  l’alternativa
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BARBERÀ DEL VALLÈS 
PAÏSOS CATALANS - IBÈRICS I MEDITERRANIS 

el butlletí de l’Esquerra Barberenca 

@ 
contacta 

L’ATENEU DE BARBERÀ:  
4 ANYS D’AUTOORGANITZACIÓ, 

AUTOGESTIÓ I AUTONOMIA 

[EDITORIAL] L’alternativa, 
és un mitjà de comunica-
ció local autogestionat 

engegat des de sectors de 
l’esquerra barberenca, 

que vol esdevenir un ins-
trument de confluència 

d’aquests sectors i contri-
buir a la difusió d’una altra 

manera d’analitzar 
l’actualitat de la ciutat. Un 
instrument més cap a la 

unitat popular que contri-
bueixi a la configuració 
d’un nou espai polític 
autònom, d’esquerres, 
catalanista i barberenc i 
que obri una alternativa 

per als i les barberenques 
que volen una altra mane-
ra de fer política munici-
pal, des de l’esquerra i 

des de Barberà. 

esquerrabarberenca@gmail.com 

[Ateneu de Barberà] 
Entre els passats 29 
de març i d’1 d’abril 
es van desenvolupar 
els actes del 4t Ani-
versari de l’Ateneu 
de Barberà, que van 
barrejar actes associ-
atius, reivindicatius i 
festius, àmbits de 
treball quotidians del 
centre social barbe-
renc. Els actes van 
comptar amb una 
important presència 
de veïnat que posa 
de manifest la vitali-
tat d’aquest projecte 
associatiu i polític 
plenament autoorga-
nitzat, autogestinat i 
autònom de la ciutat, 
i remarca com de 
viables són projectes que només compten amb el suport humà, material i econòmic de la pròpia gent que se l’ha 
fet seu i de les activitats i actes que aquesta mateixa gent proposa, impulsa i desenvolupa. Felicitats a tota la mili-
tància i als col·lectius presents a l’Ateneu de Barberà.  

Moment de la lectura del comunicat de commemoració del 4t aniversari 

[Redacció] El roblisme, l’estil de fer polí-
tica i d’entendre la gestió dels afers 
col·lectius, caracteritzada pel populisme, 
el clientelisme i l’oblit dels principis 
ideològics que es diuen defensar, conti-
nua essent la marca distintiva del govern 
municipal dels i les que s’autoproclamen 
sorprenentment socialistes, ecologistes i 
catalanistes d’esquerres.  

A. Báez, A. del Frago, J.A. Robles, C. Sánchez i M. Sánchez, un dia de ple municipal 

E L  C O N T I N G U T  



Ultratjar els símbols 

de l’estat monàrquic 

espanyol és un dret 

dels pobles ibèrics 

quan no tenen 

reconegut el dret a 

decidir per ells 

mateixos 

[Redacció] Posar noves cares no ha 
suposat cap canvi, el roblisme conti-
nua essent la forma de governar que 
han imposat les persones que manen 
a la ciutat després de 23 anys. Exem-
ples s’han  tingut en les darrers set-
manes, amb la forma d’actuar que 
tenen respecte a les entitats i 
col·lectius de la ciutat: intent de 
t r e p i t j a r  l ’ a u t o n o m i a  d e 
l ’ a s s o c i a c i o n s  a p ro p i a n t - s e 

d’activitats que no havien fet; 
dificultant l’exercici del dret a 
l’espai públic, titllant “d’il·legals” a 
entitats que treballen obertament 
per la ciutat; regidories controla-
des pel PSC que ni escolten ni es 
reuneixen amb entitats referenci-
als de la ciutat, etc. El caciquisme 
municipalista es caracteritza per 

funcionar despòticament en la gestió 
municipal i, també, per posar-se 
nerviós davant de les coses que no 
controla. Ara el roblisme s’ha posat 
nerviós amb la seva pròpia candidata 
per a les properes eleccions munici-
pals, i ha engegat una intensa campa-
nya d’imatge perquè veuen poc co-
neguda a la nova alcadessa. Tots els 
mitjans locals s’omplen la boca amb 
els 100 dies, i en tots els actes no 

han faltat ni faltarà el bany de masses 
de la gent acrítica i complaent amb 
el roblisme a la ciutat. La nova alcal-
dessa és la més pròxima, sí, al roblis-
me. El més sorprenent és que la 
campanya d’imatge l’hagin començat 
tots els partits presents al consistori 
(EUiA, ICV, PCPB, ERC, CIU i PP) 
defensant que les coses han canviat 
respecte l’anterior alcalde lloant un 
nou tarannà dialogant, obert i pro-
per. És que només faltaria!! Malgrat 
tot hi ha sectors a la ciutat crítics  
que l’única proximitat que veuen és 
amb la formes d’actuar del roblisme 
de sempre i que la figura de José 
Antonio Robles queda molt tocada 
perquè fins i tot els seus contrapo-
sen el tarannà de la nova alcaldessa 
amb el de l’antic alcalde.   

100 DIES DE LA NOVA ALCADESSA 
La desconfiança dels roblistes que controlen el PSC marca 
una frenètica obsessió per la imatge de la nova alcadessa 

EL 75è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LES DE LES REPÚBLIQUES 
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FRANKI REP  SUPORT I SOLIDARITAT DES DE BARBERÀ 
petició d’indult encapçalada per 
l’Ajuntament de Terrassa, però la 
nova jutge assignada al cas ha para-
litzat l’ingrés a presó fins que no es 
resolgui el recurs d'emparament al 
tribunal constitucional espanyol.  

el judici no es va aportar cap prova 
que el vinculés directament amb els 
actes que es van jutjar, posant-se de 
manifest la naturalesa política, re-
pressiva i criminalitzadora que su-
posa aquesta nova agressió de 
l’Estat contra la dissidència política 
al nostre país. El 30 de març Franki 
havia de recollir la nota oficial 
d’ingrés a presó, un cop el Ministeri 
de Justícia espanyol havia denegat la 

[AJB] El passat 29 de març va tenir 
lloc a Barberà una acció reivindica-
tiva portada a terma per veïnat de 
la ciutat en el marc de la Jornada 
d’Accions Descentralitzades de 
Suport i Solidaritat amb en Fran-
cesc Argemí, Franki, company de 
Terrassa, condemnat a 2 anys i 7 
mesos de presó pels delictes 
d’atemptat a l’autoritat, desordres 
públics i ultratges a Espanya. Durant 

Sorprenentment 

tots els partits 

consistorials han 

lloat coses que 

s’haurien de ser 

norma bàsica en 

la gestió pública 

d’un ajuntament  
considera “dos gestos importants” 
el reunir-se dues vegades amb ells; i 
Oriol Rovira (ERC) confirma que 
“té una mentalitat més àmplia de 
país”. Tot això s’ha de confirmar i 
considerar després de 100 dies en el 
cas d’una alcaldessa d’un govern 
local? 

ques que s’estan aplicant són les que 
es van acordar”; Marían Rodríguez, 
d’EUiA-ICV, confirma que “el diàleg 
és més fàcil”;  Sebastián Gallardo, de 
la PCPB, confirma que “es preocupa 
més pels temes”; Pere Ramon, de 
CiU, confirma que “és molt més 
directe”; Adolfo Gallego, del PP, 

[Redacció a partir d’informació apa-
raguda al setmanari L’Independent] 
Antonio Báez, del PSC-PSOE, confir-
ma “la seva bona manera de fer les 
coses, la seva capacitat de gestió” i 
“la seva gran capacitat de treball, 
d’apropament als ciutadans”; Celesti-
no Sánchez, d’EUiA-ICV, parla de 
“frescor” i confirma que “les políti-

El consistori barberenc 

Les frases sense desperdicis dels partits del consistori municipal 

Imatge de l’acció reivindicativa 

[Redacció] El 14 d’abril de 1931, a les 7 del matí, l’ajuntament d’Eibar (Euskalherria) proclamava la república, al migdia Lluís Companys feia el 
mateix des de l’ajuntament de Barcelona (Països Catalans) i mitja hora més tard Francesc Macià proclamava la República Catalana com Estat 
integrant de la Federació Ibèrica. Madrid (Castella) també proclamaria la república, com farien d’altres ciutats i territoris de l’Estat. L’Esquerra 
Barberenca celebra i commemora els avenços socials i polítics de la República d’esquerres, la del Bienni Reformador (1931-1933), però no 
celebra ni commemora la República de dretes, la del Bienni Negre (1933-1936). L’Esquerra Barberenca celebra i commemora les insurrecci-
ons populars catalana i asturiana de la tardor de 1934, per defensar els avenços aconseguits del 1931 al 1933. També celebra la constitució 
del Front Popular, la del poder popular, que va plantar cara a la rebel·lió feixista franquista. Els actes commemoratius a Barberà han estat 
molt diversos, havent-se impulsat una Xarxa Ciutadana Barberà per la República (XCBR) que pot ser un bon instrument per treballar pels 
valors que van fer possible l’etapa republicana de 1931-1933. La nota negativa en el conjunt de tots els actes desenvolupats a la ciutat la va 
posar Esquerra Unida i Alternativa, aprofitant una jornada unitària i diversa per omplir la ciutat de propaganda partidista, que es va fer més 
visible que la de la XCBR. Ja té gràcia que un partit com EUiA imposi la seva propaganda al carrer mentre no és ni capaç, estant al govern 
municipal, de substituir per un dia la bandera espanyola monàrquica imposada pel franquisme per la bandera republicana a la plaça de la Vila, 
com si que es va fer a d’altres governs municipals del país.  
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[Ateneu de Barberà] Entre els passats 
29 de març i d’1 d’abril es van desenvo-
lupar els actes del 4t Aniversari de 
l’Ateneu de Barberà, que van barrejar 
actes associatius, reivindicatius i festius, 
àmbits de treball quotidians del centre 
social. Amb aquestes línies volem fer un 
breu repàs d’aquests quatre dies de 
celebració. Els actes del 4t Aniversari es 
van iniciar amb el repartiment d’una 
carta, d’un manifest i el programa 
d’actes al veïnat dels carrers Sant Pere i 
Passatge Cooperativa, amb la ferma 
voluntat de fer balanç i d’informar i con-
vidar als actes de celebració. 
El dimecres 29 de març quedaven ober-
tes al veïnat les exposicions “4 anys 
construint alternatives des de la plena 
autogestió i autonomia”, un recull no 
exhaustiu en 12 làmines del treball que 
s’ha anat desenvolupant en aquests 4 
anys a l’Ateneu de Barberà, i “La consti-
tució monàrquica de 1976 és democràti-
ca?”, una exposició que vol servir de 
commemoració del 75è aniversari de la 
proclamació de la República Catalana 
com Estat integrant de la Federació Ibè-
rica, recordant l’origen de l’actual cons-
titució monàrquica.  
El mateix dimecres 29 es presentava la 
renovada gestió de l’Ateneu de Barberà, 
que té el clar objectiu d’implicar i fer 
més activa i efectiva la presència dels 
diferents col·lectius que fan ús del cen-

L’ATENEU DE BARBERÀ CELEBRA  
EL 4t ANIVERSARI 

LA LLUITA PEL MARIA  FELIU CONTINUA BEN VIVA ENTRE ELS 
COL·LECTIUS JUVENILS I CULTURALS DE LA CIUTAT 

entre regidories és pura imatge de cara a la 
galèria, sortint del tot perjudicat el teixit 
associatiu de la ciutat. En tot cas, la lluita pel 
Maria Feliu continua ben viva.  

les pròpies dinàmiques i necessitats del 
teixit associatiu cultural i juvenil de la ciutat. 
Per una altra banda, la regidoria de Cultura 
(PSC) s’entesta en no reunir-se amb les 
entitats juvenils i culturals que reclamen un 
espai cèntric i de fàcil transformació en sala 
polivalent (reunions, concerts, xerrades, 
teatre, tallers, jornades, etc.), només conei-
xent-se l’opinió del tot contrària a no cedir 
el Maria Feliu a través de la Regidoria de 
Joventut. Queda clar qui mana al govern 
municipal i queda molt clar que les políti-
ques tranversals a través de la interrelació 

[Redacció] La demanda de la transformació 
de l’Auditori Maria Feliu com a nou espai 
polivalent cogestionat per les entitats juve-
nils i culturals de la ciutat continua ben viva. 
Des de la regidoria de Joventut (EUiA) s’ha 
mirat d’oferir: un calendari fix, per utilitzar 
diferents equipaments de la ciutat de forma 
itinerant, però que és insuficient per a la 
tasca que desenvolupen els col·lectius juve-
nils i culturals; i una sala de concerts en una 
nau industrial apartada del nucli urbà de la 
ciutat, gestos que es consideren del tot 
insuficients pel dèficit històric existent i per 

tre social. En aquest sentit, des de 
l’Ateneu de Barberà i l’Assemblea de 
Joves de Barberà es cedirà la cafeta i la 
planta baixa tots els dissabtes de cada 
mes al Kol·lectiu de Dones de Barberà, a 
la Koordinadora de Grups de Barberà i 
al Col·lectiu Rokotroglo-Rocòdrom de 
Barberà. Això, creiem, ajudarà a consoli-
dar el treball d’aquests col·lectius, gene-
rant un espai propi de trobada un cop al 
mes i ajudant a la seva autogestió finan-
cera. Al mateix temps, el centre social 
millorarà en la seva organització i gestió 
internes, donant més responsabilitat als 
col·lectius presents a l’Ateneu de Barbe-
rà. 
El dijous 30 es va celebrar una cafeta 
pro-autogestió que va comptar, final-
ment, amb la presència d’un punxa disc 
local  i no dels Tactel’s Dj, com era pre-
vist. La cafeta va acabar a mitjanit en un 
ambient molt festiu. 

El divendres 31 va tenir lloc el concert a 
la Torre d’en Gorgs, comptant amb la 
presència de la banda local Kasparrata i 
la banda barcelonina Decibelios Remake. 
Tot el concert va transcórrer en un 
ambient molt festiu, comptant amb molt 
de públic que en tot moment va ballar i 
cantar la majoria de cançons, arribant-se 
als moments de més intensitat amb els 
barberencs Kasparrata. A mig concert es 

va fer la lectura de manifest que va tenir 
un record especial per al company i veí 
de Terrassa Franki, que va emportar-se 
uns forts i sentits aplaudiments. 

 
El dissabte 1 d’abril l’Ateneu de Barberà 
organitzava la 1a Calçotada Popular en el 
marc del 4t Aniversari. El repte era gran 
però es va superar amb molt d’èxit. Una 
seixantena de persones van poder gaudir 
de la calçotada en un ambient distès i de 
molt bona companyonia. Ja al vespre es 
va tancar les celebracions amb un fi de 
festa a l’Ateneu de Barberà que va aca-
bar arribada la mitjanit. 
El balanç que es fa des de l’Ateneu de 
Barberà i l’Assemblea de Joves de Barbe-
rà és molt positiu, tant per la participa-
ció i la resposta del veïnat de la ciutat en 
tots els actes com per la feina realitzada 
entre els i les militants del centre social i 
de la resta de col·lectius presents al 
centre social, el Kol·lectiu de Dones de 
Barberà, a la Koordinadora de Grups de 
Barberà i al Col·lectiu Rokotroglo-
Rocòdrom de Barberà. Ens reafirmem 
en les formes pròpies de treballar de 
l’Ateneu de Barberà, a partir de 
l’autoorganització, l’autogestió i 
l’autonomia, i agafem forces per encarar 
un cinquè any que ha de consolidar i 
enfortir els projectes ja iniciats i obrir de 
nous. 

Imatge de la calçotada 

Imatge de  la calçotada 

Imatge del concert 

Des del govern municipal s’ha 

proposat una alternativa insuficient 

i, a sobre, sense definir, ni posant 

calendari ni pressupost 



LA CONTRA - REFORMA LABORAL 
als empresaris a través de les 
bonificacions pactades i man-
tenen la contractació precària 
a través del reforçament de  
les ETT i les subcontractaci-
ons. Tot això sense informar 
ni consultar ni al conjunt de 
treballadors i treballadores ni, 
en particular, a les mateixes 

bases dels sindicats firmants. 
Per què els i les responsables 
del PsoE, de CC.oo i UGt que 
van assistir a les manifestaci-
ons del 1r de Maig no van 
explicar les “virtuts” d’aquesta 
nova reforma als centenars de 
persones que van anar als 
seus mítings? 

Patronal, Partido Socialista Obre-
ro Español, Unión General de 
Trabajadores i Comisiones Obre-
ras han pactat un acord que va 
en contra de la classe treballa-
dora i a favor dels interessos 
de l’empresariat: abarateixen 
els comiats, donen gran quan-
titat de diner dels i les obreres 

La resposta dels diversos 
sindicats catalans a aquest 
pacte ha estat molt crítica 
amb els acords presos, per-
què consideren que accentua 
la precarietat en el treball i 
desregularitza els drets labo-
rals. La Intersindical-CSC 
s'oposa a la nova reforma 
perquè s'ha fet d'esquenes 
als treballadors i només hi 
surt guanyant la patronal, ja 
que s'assegura reduir cotitza-
cions i abaratir l'acomiada-
ment a canvi d'un compro-
mís molt feble contra la tem-
poralitat. La CGT destaca 
que les reformes laborals 
dels darrers anys han estat 
una eina per tal flexibilitzar i 
desregularitzar els drets 
laborals. I afegeix que des de 
les reformes dels anys 80, 

nadora Unitària de Sindi-
cats de Classe (CUSC), 
formada per la IAC, 
CO.BAS, FTC, SU i CTA 
també s'han manifestat en 
contra de la reforma laboral 
des de fa mesos. La campanya 
conjunta que han impulsat 
denunciava la reforma que 
estaven pactant el govern, la 
patronal i CCOO-UGT per-
què anava encaminada cap a 
abaratir i facilitar l'acomiada-
ment, potenciar els contrac-
tes escombraria, augmentar 
el finançament dels empresa-
ris, promocionar encara més 
les ETT i privatitzar els ser-
veis públics d'ocupació. El 
que s'ha conegut aquesta 
setmana del pacte sembla que 
corrobora els temors d'a-
quests sindicats de classe. 

milions de persones es veuen 
atrapades en el macabre 
sistema de relacions laborals: 
les empreses externalitzen 
les seves activitats, es despre-
nen de treballadors/es direc-
tes per mecanismes com 
acomiadaments individuals, 
ETT i prejubilacions, i aquests 
mateixos treballadors, o el 
seu relleu per milions de 
joves, tornen i ingressen al 
mercat de treball, amb con-
tractes d'obra o servei, o per 
circumstàncies de la produc-
ció, i jurídicament depenent 
de contrates i/o subcontra-
tes. Aquest sindicat fa una 
crida a la mobilització contra 
aquesta reforma i pel reparti-
ment de la riquesa i dels 
drets socials. Els sindicats de 
classe agrupats a la Coordi-

EL REPORTATGE 

AGENDA 

Imatge de les cares de satisfacció de part dels protagonistes de l’acord 

a) Abaratir l'acomiadament, substituint la 
contractació indefinida ordinària per 
l'anomenada de foment d'ocupació, amb 
una indemnització màxima de 33 dies 
per any treballat i 24 mensualitats, en 
lloc de 45 i 42. 
b) Facilitar l'acomiadament, suprimint 
l'autorització administrativa (del Govern) 
en l'acomiadament col·lectiu, estenent 
les causes objectives als acomiadaments 
individuals, eliminant la consideració 
d'acomiadament nul (dret a readmissió) 
per convertir-lo en improcedent (no 
dret a readmissió encara que la justícia 
ens doni la raó) i finançant amb càrrec al 
Fogasa el 40 % dels costos d'acomiada-
ment de les empreses de fins a 50 treba-
lladors i treballadores. 
c) Potenciar els contractes escombraria 
a temps parcial (destinats sobretot a 
joves i dones) i els fixos-discontinus, 
alhora que es vol crear un nou contracte 
per a les subcontractacions, amb una 
indemnització ridícula els tres primers 
anys i amb acomiadament automàtic. 
d) Augmentar el finançament dels em-
presaris, que deixarien de pagar el 25 % 
al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
se'ls rebaixarien les quotes per desocu-
pació i passarien a rebre el doble de 
bonificacions pels contractes de foment 
d'ocupació. 
f) Promocionar encara més les ETTs i les 
subcontractacions que es consolidaran a 
sectors com els serveis públics i 
col·lectius (sanitat, ensenyament, etc.) i 
la construcció i la mineria (sectors d’alta 

Algunes “virtuts” del pacte entre 
patronal i professionals i vividors de 
la política i del sindicalisme: 

- Cada dimarts assemblea de 
l’Ateneu de Barberà, a partir 
de les 20h, al mateix centre 
social. 
- Cada dilluns assemblea del 
Kol·lectiu de Dones de Bar-
berà, a partir de les 20h, a 
l’Ateneu de Barberà. 
- Cada dimarts assemblea de 
la Koordinadora de Grups 
de Barberà, a partir de les 
22h, a l’Ateneu de Barberà. 
 

3a SEGUDA POPULAR PEL DRET A 
L’HABITATGE. Després de les exitoses segudes de 
protesta dels passats 14 i 21 de maig a Barcelona i 
moltes altres ciutats de l’Estat, la protesta pel dret a 
l’habitatge continua amb la nova convocatòria del dia 
28 de maig a Plaça Catalunya (BCN). 

ACTE PÚBLIC 
I CONCENTRACIÓ 
DE LA PLATAFORMA 
PEL DRET A DECIDIR 
SOTA EL LEMA 
“REBUTGEM AQUEST 
ESTATUT AMB EL 
NO” 
 
27 de maig 
18h 
Plaça Catalunya (BCN) 
  

I el proper 
mes... 

 
NO ALS  

ESTATUTS  
DE LA  

MONCLOA!! 
 


