
Consultes arreu
de Catalunya

Imatge d’una de les Meses de votació durant la consulta celebrada a Vic, el 13 de desem-
bre de 2009.

S’han celebrat ja tres onades de 
consultes sobre la independèn-
cia arreu del Principat i tenim en 
camí la quarta (20 de juny).
Malgrat molts partits polítics de 
l’òrbita espanyolista ho menys-
tenen, el moviment per les con-
sultes sobre la independèn-
cia no ha parat de créixer i de 
rebre suports arreu del país. 
L’èxit de participació (500.000 
votants) així com el seguiment 
internacional que se n’ha fet des 
d’altres nacions consoliden les 
consultes com a legítimes. 
Pàgina 5

S’acosten les eleccions al 
Parlament de Catalunya i 
les JERC ja hem escollit a la 
nostra candidata.
Hem parlat amb Gemma 
Lago sobre com està el País 
i com el volem en el futur. 
Pàgina 6

El Tribunal Constitucional 
encara té sobre la taula 
l’Estatut de Catalunya, pen-
dent de sentència
Malgrat l’ordre constitucio-
nal, estan legitimats a eme-
tre sentència?
Pàgina 4
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Avui en dia són molts els reptes 
que se’ns plantegen i que hem 
de solucionar per tal de poder 
arribar de forma neta el nostre 
missatge. Com a partit polític 
que som, la comunicació és 
una de les nostres principals 
tasques a la que hi dediquem 
molts esforços per tal que sigui 
satisfactòria.

Des de la celebració de l’últim 
Congrés Regional de les JERC 
Barcelona i fins avui, a la Federa-
ció de Barcelona s’ha estat ges-
tant el que ha de ser la nova es-
tratègia comunicativa de les JERC 
a la ciutat; una estratègia que pre-
tén optimitzar el flux de la informa-

ció aprofitant els nous canals de 
què disposem i millorant de forma 
efectiva l’ús de les que ja tenim.
Així doncs, el fet més destacable 
d’aquesta nova estratègia comu-
nicativa és la incorporació de la 
tecnologia 2.0 a les diverses sec-
cions de la web de la Federació de 
Barcelona així com a totes les no-
tícies d’actualitat aparegudes des 
del 10 de maig de 2010. Aquesta 
nova eina consta d’un botó d’enllaç 
de Facebook per compartir amb 
les amistats el contingut de cada 
pàgina.
Per altra banda, i continuant amb 
les eines 2.0, la nova web de cam-
panya –aradecidim.cat– també 
incorpora un apartat on els inter-

La Gramalla

La Gramalla és realitzada per la Secretaria 
d’Imatge i Comunicació de la Federació de 
Barcelona de les JERC.
c/Palau, 2. 08001 Barcelona
comunicaciobcn@jerc.cat

Direcció: Jordi Jacas.
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nautes poden expressar les 
seves opinions mitjançant co-
mentaris en el mateix espai 
web així com en les notícies 
publicades, permetent també 

compartir-ho amb els usuaris de 
Facebook.
Les novetats a la xarxa no aca-
ben aquí. Aquest any celebrem 
la quarta edició del BarnaSo 
–vegeu pàgina 11– i alhora 
inaugurem logo i pàgina web 
–barnaso.cat– del festival de 
grups novells.

Per últim, i ho teniu entre les 
mans, s’ha renovat la publicació 
de les JERC Barcelona, La Gra-
malla. Després de 36 números 
estrenem disseny i continguts, 
com una alenada d’aire fresc, 
per donar vitalitat a la revista. 
Es presenta una imatge més 

barcelonina i acord amb els cànons 
d’imatge actual, feta per joves i per 
a joves, i amb continguts poc enca-
sellats amb els temes tòpics de re-
vistes d’altres joventuts polítiques.
Amb tot volem estar més a prop 
teu, fer-te partícip de com veiem 
Barcelona, els Països Catalans i 
el món; també volem acostar-te els 
canals de comunicació perquè et 
sigui més fàcil contactar amb la Fe-
deració de Barcelona, la teva Re-
gional de les JERC.

Pots connectar amb nosaltres:

    -web de la Federació: jerc.cat/      
     barcelona
    -La Gramalla, la publicació de      
     les JERC Barcelona.
    -el nostre grup a facebook.
    -e-mail: barcelona@jerc.cat
    -c/Palau, 2 08002 BARCELONA

Nova estratègia 
comunicativa de les JERC
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L’Acampada Jove arriba a la quinzena 
edició a Montblanc
Daniel Moliné

Per quinzè any con-
secutiu es celebrarà 
durant el mes de ju-
liol l’Acampada Jove, 
que com en l’edició 
anterior, es localitzarà 
al municipi de Mont-
blanc.

L’Acampada Jove, el  
festival politico-musical 
més important dels 
Països Catalans, està 
de festa, doncs aquest 
any  celebrem la quin-
zena edició d’un dels 
festivals que més gene-
racions de joves d’arreu dels 
Països Catalans  ha aplegat per 
a gaudir de tres dies de reivindi-
cació en forma de música,  festa, 
cultura i lluita. Aquest any és la se-
gona edició que l’Acampada Jove 
es farà a  Montblanc, una vila ple-
na d’història i de racons màgics, 
on els montblanquins i les mont-
blanquines reben amb els braços 
oberts els milers de joves d’arreu 

dels Països Catalans que van a 
gaudir del festival. Aquest any, 
coincidint amb la quinzena edició, 
l’Acampada Jove estarà plena de 
sorpreses i nous espais on el jo-
vent independentista podrà gaudir 
i celebrar els 15 anys d’Acampada 
amb més il•lusió i compromís que 

mai. Un altre fet 
que cal remarcar de 
l’Acampada Jove 
és que és l’únic 
festival musical or-
ganitzat pels i les 
joves que formen 
part de les JERC i 
que només amb el 
seu esforç volun-
tari tiren endavant 
un projecte que 
després de quinze 
edicions i tres ubi-
cacions diferents 
s’ha convertit en 
tot un referent dins 

en panorama musical cata-
là. Així que  si ets una perso-

na amb ganes de bon ambient, 
bona música, tallers, cultura i rei-
vindicació, agafa la teva tenda  i 
reserva’t els dies  15, 16 i 17 de 
juliol per a gaudir del millor festival 
dels Països Catalans! 

Ja pots comprar les teves entrades a:

Federació de Barcelona de les JERC, Casal 
Francesc Macià de les JERC - Gràcia, Dis-

cos Castelló - Tallers, Discos Gong

+ info a:  www.acampadajove.cat

Rubèn David Borràs

Durant els darrers anys, els 
ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona hem vist com TMB 
menystenia a les persones que 
apostem pel transport públic 
enfront del privat castigant-
nos amb pujades de preu des-
mesurades i per sobre del IPC. 

El despropòsit d’aquest any 
ha superat les expectatives 

d’augment que poguéssim tenir. 
Immersos en una crisi de gran 
magnitud, TMB ens ha obsequiat 
amb un doble augment de preus, 
per una banda entre un 2 i un 
3,7% de pujada anual, i per l’altre 
l’augment de l’IVA que faran enfi-
lar els preus d’una T-10 fins gai-
rebé els 8€. 
Per si no fos prou s’han inven-
tat la campanya “Et creus molt 
llest?”, on senzillament TMB es 
mofa dels usuaris i usuàries del 

metro gastant-se milers d’euros 
en comptes d’utilitzar-los per mi-
llorar el servei.
Per denunciar aquesta prepo-
tència envers els usuaris del 
transport públic de Barcelona, 
les JERC Barcelona hem iniciat 
una campanya sota el lema TMB: 
Què us heu cregut? En podeu 
conèixer més detalls a la web de 
la Federació de Barcelona així 
com al grup del Facebook.
TMB: què us heu cregut?

TMB: entre la presa de pèl i el robatori

a c t u a l i t a t
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C O N F I D E N C I A L
Una retallada a capa y 
espada

Àlex Daudén

El 25 d’abril, l’Espanya més 
casposa es relaxava a l’última 
corrida de braus de la Feria de 
Abril. Des de la primera fila de 
la plaça de braus de la Maes-
tranza el jutge conservador 
Guillermo Jiménez, el també 
conservador Ramón Rodríguez 
Arribas i el magistrat progres-
sista Manuel Aragón Reyes po-
saven punt i final a una setmana 
d’enginyeria jurídica per acabar 
de liquidar l’Estatut. Un símbol 
d’espanyolisme ranci que no era 
ni molt menys gratuït. Interessos 
d’Estat i equilibris polítics són els 
que s’amaguen al darrera.
Dels nous dictàmens que ha 
preparat Guillermo Jiménez el 
més light cataloga 22 preceptes 
d’inconstitucionals. Uns textos 
que van ser distribuïts el dijous 
abans de la trobada dels magis-
trats a Sevilla. A més, l’aliança 
entre un magistrat promogut pel 
PSOE i un altre proposat pel PP 
és del tot coneguda entre els 
cercles polítics de la Villa y Cor-
te. Obertament es coneix que 
Aragón serà l’autor intel•lectual 
del nou esborrany de sentència 
que redactarà Guillermo Jimé-
nez. Aragón vol ser el nou pre-
sident del TC i el temps li va en 
contra. Necessita resoldre ràpid 
i amb un contingut contundent. 
Tot un entramat, que demostra 
l’antidemocràcia espanyola.
La sentència serà el certificat 
de defunció de la via estatu-
tària. Posarà punt i final a un 
camí amb molts entrebancs. I 
el jovent independentista no ac-
ceptem hipoteques. Tenim molt 
clar que volem decidir el nostre 
futur. Sense capes, ni espases. 
Avançant amb fermesa cap la in-
dependència

Propera parada:
Constitució catalana
Marta Alonso

Sembla paradoxal que sigui un òrgan no jurisdiccional com el 
Tribunal Constitucional, en el qual el procés d’elecció dels seus 
membres està totalment polititzat i manipulat, el que ens digui que 
la veu del poble català no és suficient per a referendar les pròpies 
regles del joc.

El Tribunal Constitucional fa pudor 
a podrit, com les togues dels seus 
magistrats.
En teoria, el TC és un òrgan de 
protecció de drets fonamentals 
i de revisió de lleis orgàniques. 
Ara bé, tots sabem que l’Estatut 
d’Autonomia no és una simple llei 
orgànica, i a més després de pas-
sar tot un llarg procediment regit 
pels cops de ribot, ens trobem ara 
davant de dotze membres (bé, 
alguns d’ells ja no hi són) que no 
saben com dir-nos que l’Estatut, 
llei nascuda de la voluntat popu-
lar després d’un referèndum, que 
no s’adiu a les normes imposades 
per l’Estat espanyol.
Per tant, caldria preguntar-se què 
és més legítim, un text que ha 
passat tots els trams legals i refo-
rçat amb el plus de legitimitat que 

li dóna el referèndum o un simple 
tribunal? Un tribunal que, en prin-
cipi només ha de dictaminar si és 
o no constitucional, però que no 
per primera vegada se saltaran 
les seves pròpies normes per a 
entrar a fer valoracions… tant trist 
com fer-se trampes al solitari.
I és que les JERC apostem pel 
dret a decidir i, tot i que no és el 
nostre Estatut, donat que creiem 
en les institucions i en la sobira-
nia popular, el defensarem com 
a mostra de la voluntat del poble. 
Ara bé, també sabem que aquest 
Estatut ha quedat superat. Per 
això, les JERC no només donem 
suport a les consultes, sinó que 
creiem que aquest ha de ser el 
salt endavant que ens portarà a 
tenir la nostra pròpia Constitució 
catalana.
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B R E U S
Sarrià - Sant Gervasi
El proper dia 2 d’octubre les JERC 
Sarrià - Sant Gervasi organitzaran un 
concert aprofitant les festes del barri 
de Sarrià. Aquest serà el tret de sor-
tida de la campanya “Jove, treballa’t 
un futur”.

Eixample
Les JERC Eixample treballen amb 
ganes i il•lusió per la consulta de Bar-
celona Decideix sobre la independèn-
cia. És per això que hi han fet una do-
nació en format de 200 xapes.

Gràcia
Les JERC Gràcia han posat punt i 
final a la seva campanya anual amb 
una passejada històrica pels carrers 
i places de la històrica Vila així com 
una visita als refugis de la Guerra Ci-
vil. 

Consultes populars sobre la
independència: tot un poble en moviment!

Laia Grangé

Malgrat molts partits polítics de 
l’òrbita espanyolista ho menys-
tenen, el moviment per les con-
sultes sobre la independència 
no ha parat de créixer i de rebre 
suports arreu del país. L’èxit de 
participació (500.000 votants) 
així com el seguiment inter-
nacional que se n’ha fet des 
d’altres nacions consoliden les 
consultes com a legítimes.

Des de la planificació de la prime-

ra consulta sobre la independèn-
cia, celebrada a Arenys de Munt el 
passat 13 de setembre de 2009, 
el poble català lluita per tal que la 
participació popular i la democrà-
cia directa enforteixin i donin im-
puls al desig d’autodeterminació i 
independència de la Nació Cata-
lana. 
Des del més petit dels municipis 
a grans ciutats com Girona, tot 
un país ha sigut capaç de teixir 
xarxes ciutadanes i associatives 
per tal de recolzar un referèndum 
vinculant sobre la independèn-

cia, que servirà perquè els 
obstacles i impediments 
que l’estat espanyol i l’estat 
francès exerceixen s’aturin 
davant l’expressió de tot un 
poble que demana llibertat i 
justícia. 
Joves a partir dels setze 
anys i persones nouvin-
gudes també han tingut 
dret a vot, exercint així 
l’empoderament d’una part 
de la ciutadania exclosa 
normalment; fet que de-
mostra de nou l’esperit de 
construir una veritable de-
mocràcia, on tots i totes les 
catalanes poguem decidir 
pacíficament si volem un 
país lliure i, per tant, amb 
una ciutadania lliure. 
Persona a persona, entitat 
a entitat, entre tots i totes 
hem sigut capaces de crear 

estructures als nostres ba-
rris, pobles i ciutats. 461 municipis 
fins a data d’avui han expressat la 
seva voluntat, i molts més es pre-
paren per a fer-ho properament, 
com Cornellà, Sabadell o Barce-
lona. 
Ara, doncs, tenim la oportunitat 
d’exercir el nostre dret i expressar 
lliurement la nostra voluntat, de 
treballar colze a colze per tal de 
fer avançar la Nació Catalana cap 
a la llibertat. Ara cal tot un poble 
en moviment, t’hi apuntes?
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Bon dia Gemma! A veure, comencem 
pel principi… com, quan i per  què vas 
decidir implicar-te en política?
Bon dia!
mmmm... em sembla que no hi ha un dia 
concret en què ho decidís... Amb tres 
mesets, els meus pares em portaven en 
braços al fossar de les moreres, era un 
11 de setembre. A casa he mamat i he 
viscut amb normalitat la lluita i la solida-
ritat, i em van ajudar a créixer intentant 
entendre les injustícies socials i nacionals 
que ens envolten, al nostre país i al món. 
Les d’avui i aquelles que fan que la frase 
qui no coneix la història, està condemnat 
a repetir-la, tingui sentit. A créixer, doncs, 
amb una consciència crítica, reivindicant 
allò que creus i aprenent que formem part 
d’un col•lectiu amb qui i per qui treballar. 
Va ser quan vaig venir a estudiar a Bar-
celona que em vaig implicar en les JERC 
perquè trobo un espai, unes companyes i 
uns companys de lluita amb qui compar-
teixo la voluntat de construir un altre món 
que sabem possible. 

I des d’aleshores, han canviat moltes 
coses? Segueixes pensant el mateix?
Tampoc fa tant, eh! hahaha Fora bromes. 
Sí, la situació ha canviat, el país ha can-
viat i el partit també, és clar. Vaig viure 
la il•lusionadora crescuda d’Esquerra el 
2003 al Parlament, després al Congrés, 
l’entrada al govern... he anat veient com 
noves fornades de persones joves entra-
ven a l’organització i com, companyes i 

companys amb qui havia començat, per 
edat han deixat les JERC i algunes ocu-
pen responsabilitats dins del Partit. Anem 
avançant en molts sentits. Però l’essència, 
el que em va fer entrar, implicar-me i la 
gent que hi he trobat, continua en la ma-
teixa direcció. 
Il•lusió, cooperació, implicació, molta fei-
na... i tot, perquè compartim una altra 
manera d’entendre la política i perquè la 
creiem una eina de transformació. 
Sí, segueixo convençuda que Esquerra i 
les JERC són necessàries per fer uns Paï-
sos Catalans  lliures i justos. 

Fa 7 anys que els independentistes 
formem part del govern de Catalunya. 
Què en destacaries? Quin balanç fas 
d’aquest període?
Per explicar-ho breument diria que la 
presència d’Esquerra al Govern a ser-
vit per normalitzar i desacomplexar a 
l’independentisme i sens dubte, un salt 
endavant i cap a l’esquerra en les seves 
polítiques.
Esquerra ha aconseguit marcar l’agenda 
política i estirar la resta de partits a de-
bats que no haguessin volgut ni obrir... po-
dríem començar destacant la llei de con-
sultes, o la del cinema, la d’acollida o la de 
joventut. L’oficina anti frau, l’impuls de 20 
seleccions esportives catalanes, delega-
cions de la Generalitat a l’exterior, una po-
lítica de cooperació al desenvolupament 
compromesa i transformadora... passos 

evidents de la gent d’Esquerra. Més opor-
tunitats, més ciutadania, més participació 
i poder de decisió, transparència, eficàcia. 
Representem una altra manera de fer polí-
tica i els independentistes hem estat, com 
sempre, al servei públic de tot el país. 
Les JERC hem assumit la responsabi-
litat de liderar les polítiques de joventut 
del país. I en aquestes dues paraules hi 
ha la síntesi de la nostra feina a govern. 
Amb, des de i per al jovent de tot el territo-
ri català. El nostre objectiu, l’emancipació 
juvenil. La llei, la Xarxa Nacional, l’Acord 
per l’Ocupació, el foment del teixit asso-
ciatiu o fer possible un Pla Nacional que 
marca la direcció dels propers 10 anys, 
i la forma participativa i oberta amb què 
s’ha elaborat, són una bona mostra de la 
nostra manera d’entendre el rumb de les 
polítiques públiques. 

I de cara al futur? Quins passos ha de 
seguir fent el partit?
Crec que el pas més ferm ha de continuar 
sent cap al Dret a decidir, col•lectivament, 
entre totes i tots, i pel país. 
El més important és l’exercici de compli-
ment que podem fer. Esquerra i les JERC 
hem demostrat que complim amb els ob-
jectius que ens marquem, que fem una 
política valenta, que tenim il•lusió, esforç 
i compromís.
En aquesta legislatura, moltes catalanes i 
catalans han pogut comprovar que la via 
autonomista com a model de relació amb 

Gemma
Lago
Candidata de les 
JERC a les eleccions 
al Parlament de 
Catalunya. 
Gemma Lago i Porredon (Cervera, 
1983). Llicenciada en Història, tam-
bé ha cursat un màster en Ciècies 
Polítiques i en l’actualitat en fa un 
en Polítiques de Cooperació al Des-
envolupament. Milita a les JERC 
– Sants-Montjuïc des de 2002 . Ha 
desenvolupat tasques a nivell co-
marcal, regional i nacional. Actual-
ment és la Secretària de Coordinació 
Interna i Campanyes de les JERC.

e n t r e v i s t a



l’Estat era inviable, estava morta... Estic 
convençuda que en aquest futur més im-
mediat, Esquerra sabrà donar resposta a 
les expectatives que reclamen el que és 
el nostre dret, decidir. Més llibertat, més 
democràcia, més oportunitats.

Ens ha d’espantar, pel futur del país, la 
sentència del Tribunal Constitucional? 
Què hem de fer davant del TC?
Espantar? Això segur que no! Indignar, 
crec que seria la paraula. Aquí no hi ha 
ni justícia, ni drets. La ciutadania catala-
na va refrendar un Estatut i encara que 
aquest, òbviament, no és el que ens sa-
tisfà als independentistes que tenim un 
altre objectiu més ambiciós, sabem que el 
poble és sobirà i que un tribunal no pot 
qüestionar-lo. 
Fa massa temps que la història de la sen-
tència sembla una mala comèdia d’un hu-
mor peculiar... i com més tardi a aparèixer, 
més ridícul serà tot plegat. Nosaltres, com 
a organització política juntament amb la 
resta de la societat civil, quan arribi el mo-
ment, haurem de defensar la nostra digni-
tat com a poble i reconèixer-nos el dret a 
decidir. Que n’esperàvem d’Espanya? Als 
independentistes no crec que ens hagi 
sorprès la incapacitat de reacció seriosa i 
política, el paper surrealista que juguen a 
través del tribunal. 
Arribat el moment, n’estic segura que Es-
querra donarà la resposta que Catalunya 
es mereix. 

Què aportem les JERC a la política ca-

talana? Som un tret diferencial? 
Aportem la mirada juvenil catalana, inde-
pendentista i d’esquerres a la política del 
país. Una mirada que es tradueix no en 
marcar-se la participació, com fan alguns, 
com a principal objectiu, sinó entenent-la 
com l’eina imprescindible per definir i im-
pulsar les polítiques públiques responent 
a les necessitats reals de tot el jovent. 
Treballar per a tot el jovent que viu a Cata-
lunya i entenent el país amb tots els seus 
matisos. Mateixes oportunitats per totes 
les diferències. Treballar per l’emancipació 
individual i col•lectiva. Tenir clar el full de 
ruta que ens garanteixi l’emancipació i la 
plena ciutadania de la gent jove. 

Per què és necessari que el jovent in-
dependentista estigui representat al 
Parlament de Catalunya?
El Parlament de Catalunya és la primera 
institució del país i representa el poble, la 
seva gent. També la gent jove. Nosaltres 
no som el futur. Estem aquí, patim els pro-
blemes del nostre present i lluitem cada 
dia per aconseguir els nostres projectes 
vitals, que passen per emancipar-nos, en 
tots els seus sentits. Aquesta veu, la del 
jovent, ha de ser-hi representada i apro-
par la política a la gent jove i la gent jove 
a la política. Perquè l’entenem d’una altra 
manera, perquè podem transgredir en les 
formes, perquè som la punta de llança. 
Les JERC, el jovent independentista, ha 
impulsat al Parlament el mateix que en 
tots els fronts de lluita de l’organització: 
més llibertat nacional, més justícia social. 

Quines creus que són les problemàti-
ques principals que tenim el jovent? 
El jovent, i hem de fer èmfasi especial en 
les dones joves, som un col•lectiu vulne-
rable i, en conseqüència, patim la crisi 
econòmica actual de la manera més sal-
vatge. I la crisi ens ha fet caure més avall, 
però en el forat, ja hi érem. 
Emancipar-nos no hauria de ser una qui-
mera sinó un fet indissociable de la tran-
sició cap a la vida adulta.  Avui en dia ens 
ataquen per tots els flancs: atur, precarie-
tat, insuficients ajudes per la nostra for-
mació, habitatge inaccessible... 
Reclamem oportunitats i poder formar part 
d’una ciutadania plena, activa i crítica. 

Cap a on han d’estar enfocades les 
polítiques de joventut dels pròxims 
anys?
Un país és el que una generació en fa. 
Hem situat les bases per a una nova ge-
neració, molt formada i disposada a tren-
car tòpics;  i estic convençuda que ja es-
tem a punt per a prendre el relleu.
Ha arribat el moment de situar als i les 
joves al centre de l’agenda política. Ha 
arribat l’hora d’apoderar-los, de situar el 
dret de vot als setze anys, de donar-los 
responsabilitat per escollir quin futur vo-
len per a la seva generació i per al seu 
país. Ha arribat, en definitiva, l’hora que 
els i les joves exerceixin el seu dret a de-
cidir. I les JERC ja hem deixat bona feina 
feta, tenim una Llei de Joventut que per 
fi ordena l’única competència que queda-
va per desplegar de l’Estatut del 79 i un 
Pla Nacional que dibuixa els passos que 
el jovent de tot el territori (prop de 9000 
persones joves) ha decidit que vol fer. Per 
tan, el full de ruta que hem elaborat pels 
propers 10 anys estableix les prioritats i 
els objectius que volem desenvolupar així 
com un sistema d’indicadors que en per-
metrà avaluar-ne l’ impacte i assoliment. 
Desplegar el nou Pla Nacional és l’aposta 
de les JERC i treballarem per impulsar-la. 

Ets dona i ets jove... T’has trobat amb 
moltes dificultats? Què li diries a la gent 
que creu que no estàs preparada?
Ser dona i ser jove no és fàcil. Sí, de difi-
cultats te’n trobes cada dia. De vegades, 
les tenim tan interioritzades, ens les fan 
tan pròpies, que ens costa veure les di-
ficultats que només ens afecten a nosal-
tres, aquelles que fins i tot ens imposem 
nosaltres mateixes. Però la lluita és diària 
i continua... i no estic sola! 
Et vas preparant cada dia i el meu com-
promís és posar-hi rigor, esforç, compro-
mís i il•lusió! Però jo només sóc una pe-
tita peça més de tota l’organització. I les 
JERC hem demostrat sobradament que 
estem preparats i que assumim els reptes 
i els acomplim amb èxit. Totes les com-
panyes i els companys, encarem junts 
aquestes properes eleccions i som totes 
i tots les que farem possible el què ens 
proposem. 
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Una cançó: Una finestra al mar, de 
Lluís Llach. 
Una sèrie de TV: L’escurçó Negre.
Un llibre: Les Veus del Pamano, de 
Jaume Cabré.
Un lloc per sortir de festa: ba-
llaruca a l’Apolo.
Una copa: la cerveseta amb el sol 
d’estiu és casi immillorable però a un 
bon rom no li faria un lleig!
Legalització de les drogues? 
Sí. Reduint els riscs i apoderant les 

persones per prendre conscientment i 
lliure les seves decisions.  
A sobre o a sota? M’agrada tenir 
diferents prespectives. 
Un lloc on perdre’t... a la mun-
tanya. 
Un referent: a casa ja en tinc molts 
i és una sort! Al partit, dos noms: Xavier 
Vendrell i David Minoves. La seva ener-
gia em mou. 
Un desig: que aquest altre món pos-
sible, arribi.

Q Ü E S T I O N A R I

e n t r e v i s t a
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Vot als 16 anys i vot per al col•lectiu im-
migrant

Una democràcia es basa en la decisió de com 
s’ha de gestionar el poder públic des del po-
ble, des de la ciutadania. Per tant, si volem 
una democràcia real, hem de dotar del dret 
a participar i decidir a tota aquella persona 
que tingui les condicions per poder exercir la 
ciutadania plena. 
És evident, que a part del dret d’associació i de participar via col•lectius o entitats en la 
vida pública, l’altre gran dret que ens garanteix aquesta participació en la decisió de la 
gestió d’allò públic és el dret a vot.
Per tant, si neguem el dret a vot a col•lectius com el jovent dels 16 als 18 anys com a la 
immigració els estem negant el dret a l’exercici de la plena ciutadania només pel fet de 
ser nouvinguts o, en el cas dels joves, per no saber de què va la vida.
Evidentment, aquest raonament és fals i qui el defensi ho fa amb mala fe. No 
pot ser que un/a jove pugui treballar i guanyar-se la vida als 16 anys 
però que, per contra, no pugui decidir sobre el seu Ajuntament, el 
seu país o altres qüestions plantejades en eleccions, referèn-
dums o consultes oficials.  

Aprofundiment democràtic

L’actual model democràtic ha de patir certs canvis per tal 
de garantir un empoderament real de la ciutadania que li 
permeti controlar d’una banda l’acció governamental i per 
l’altra poder ser un agent propositiu i de decisió en certs ca-
sos.
Si volem realment aprofundir en la democràcia i dotar-la d’una 
millor qualitat, s’ha de garantir que la ciutadania pugui participar 
en els processos decisoris de temes que ens afecten com a socie-
tat. En aquest sentit, cal que el valor de la participació no sigui un 
valor en sí, sinó que el valor real sigui que la ciutadania pugui 
decidir directament en certs temes.
Les eines per assolir-ho són diverses, però cal que siguin 
pensades per garantir tant la participació de la societat or-
ganitzada en entitats o col•lectius, com la participació de 
la ciutadania individual. Eines com els processos partici-
patius o les consultes són vàlids a l’hora de traslladar a 
la pràctica tota aquesta teoria.
Per últim, i tot i després del caos organitzatiu de la 
consulta per la reforma de la Diagonal i els inte-
ressos privats que amagava darrera, no podem 
caure en el discurs tecnòcrata de que això ja ho 
decidirà qui en sap. Si realment som ciutadans 
i ciutadanes, hem de tenir el dret a donar la 
nostra opinió sobre els afers públics. El dret 
a decidir és un avenç democràtic massa im-
portant com per deixar-lo de banda adduint 
que la ciutadania és, com a mínim, estúpida 
i no té criteri.
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Més poder als barris

Un dels requisits que ha de tenir una Ad-
ministració amb voluntat de voler fer par-
ticipar la ciutadania, és la proximitat. En 
aquest sentit, cal que l’Ajuntament faci 
una descentralització real cap als barris, 
que és l’àmbit natural on es generen dinà-
miques a nivell de moviment associatiu, 
d’amistats i de vida del dia a dia.
Ara bé, ha de ser una descentralització 
real. Per això, rebutgem frontalment el mo-

del del govern del PSC i ICV de crear nivells de l’administració buits 
de competències i de contingut. Els Districtes i els barris han de tenir 
competències reals en aquelles matèries més properes a la ciutada-
nia, i no com ara que tenim uns barris amb un tècnic a cada barri 
sense cap ni una competència.
Ras i curt, la suposada descentralització que ha fet l’Ajuntament 
als barris ha estat una farsa, una mentida i només ha servit per 
col•locar comissaris polítics que puguin controlar des de més a 
prop els moviments de la societat civil. I això no és descentralit-
zar, això és intentar fer passar bou per bèstia grossa.

Decidim independència!

Les JERC, com a partit de l’esquerra independentista, te-
nim clar que el nostre horitzó és de la creació d’un nou 
Estat per als Països Catalans que sigui socialment just. 
En aquest sentit, també tenim clar que la única via per 
assolir la independència del nostre país és mitjançant 
les urnes, convencent a la ciutadania que és l’únic fu-

tur possible si és que volem un futur millor per a les 
noves generacions.

Tal i com deia el President Companys als patriotes que van lluitar 
en la Guerra Civil contra el feixisme, tenim les dues armes més potents 

per assolir la independència: la raó i la força. A més a més, tenim un afegit 
que els unionistes d’aquest país no tenen; que és les ganes de fer-ho 

per la via democràtica.
A Espanya, la democràcia li fa por, el dret a decidir li fa por. I per què 

li fa por? No siguem il•lusos i innocents. Li fa por la democràcia 
perquè a nivell argumental, nosaltres tenim un discurs potent i ben 

travat a favor de la independència i ells només tenen l’argument 
de l’article 8.1 de la seva Constitució pactada amb els feixistes 
d’aquest país. Per qui no sàpiga què diu aquest article, aquí 

teniu l’únic argument d’Espanya en contra del dret a decidir 
dels pobles: Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, de-
fender su integridad territorial y el ordenamiento consti-
tucional.  
Per tant, decidir independència és decidir llibertat, és 
decidir democràcia enfront l’Espanya de l’article 8.1 de 
la Constitució.



DES D’ESPANYA

ABC (13/12/2009)
“Los héroes de Perejil viven en 
Alicante”

«Al alba y con tiempo duro de 
Levante, con viento de más de 
35 nudos, salieron cinco helicóp-
teros...». El entonces ministro de 
Defensa, Federico Trillo, se encar-
gó de poner la literatura.
Pero fueron 28 «boinas verdes» 
de las Unidades de Operaciones 
Especiales, con base en el cuar-
tel de Rabasa de Alicante, quie-
nes liberaron el islote Perejil el 17 
de julio de 2002, en un momento 
de máxima tensión entre España 
y Marruecos. Se trata del cuerpo 
de elite del Ejército Español, que 
hoy celebra en el acuartelamiento 
Alférez Rojas Navarrete el 48 ani-
versario de su creación, con una 
parada militar a la que asistirá el 
general Fulgencio Coll Bucher, 
jefe del Estado mayor del Ejército 
(JEME).
La liberación de la isla Perejil es 
el episodio más conocido prota-
gonizado por el Mando de Opera-
ciones Especiales (MOE) de Ra-
basa. Pero sus especialistas han 
estado presentes -en operaciones 
que casi nunca pueden salir a la 
luz- en todos las misiones desa-
rrolladas por las tropas españolas 
en el exterior bajo el paraguas de 
la OTAN o de la ONU: desde Bos-
nia a Kosovo, el Congo, el Líbano, 
Irak o Afganistán. Dos escena-

rios, estos últimos, en los que la 
resistencia adopta las técnicas del 
terrorismo. (...)
Los miembros del MOE también 
desarrollan operaciones de infor-
mación, como el reconocimiento 
de objetivos estratégicos tras las 
líneas enemigas, y de entrena-
miento y apoyo a unidades de ter-
ceros países en territorio extranje-
ro.
Para ello, sus efectivos reciben 
un entrenamiento que les permite 
hacer frente a situaciones extre-
mas en el campo de batalla, y que 
constituye el sueño de cualquier 
amante de los deportes de riesgo: 
desde el paracaidismo al buceo o 
la escalada.
En el Pirineo y Sierra Nevada se 
desarrolla la instrucción de alta 

montaña, esquí y marchas en te-
rreno nevado. Los soldados de 
Operaciones Especiales también 
realizan un curso en la Escuela 
Militar de Paracaidismo Méndez 
Parada con un mínimo de seis 
lanzamientos, que posteriormen-
te se complementa con saltos de 
combate diurnos y nocturnos, tan-
to en territorio nacional como ex-
tranjero.
El entrenamiento de supervivencia 
persigue preparar a los soldados 
para sobrevivir en las condicio-
nes más adversas en un frente de 
batalla: durante varios días en la 
montaña, deben obtener sus pro-
pios alimentos, fabricar los utensi-
lios que precisan y construir refu-
gios en los que ocultarse.
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10 anys sense mili
Gerard Gómez del Moral

El passat 15 de maig es van com-
memorar els 10 anys de l’abolició 
del servei militar obligatori, i mal-
grat que en les darreres setma-
nes els mitjans públics han volgut 
atribuir aquesta victòria al pacte 
CiU-PP (els mateixos que ens 

van enviar a la guerra de l’Iraq) 
hem d’explicar que no va ser així. 
Des de principis dels 90 les JERC 
ens vam posar al capdavant de 
la reivindicació juvenil fent una 
campanya que acabaria mobilit-
zant a desenes de milers de jo-
ves al voltant de la insubmissió 
i l’objecció de consciència. Vam 
ser les JERC qui vam crear una 
confrontació social que va garan-

tir que es pogués acabar abolint el 
servei militar obligatori, herència 
del franquisme, i la primera gran 
victòria de les JERC guanyada 
amb la mobilització al carrer.
Denunciàvem el servei militar 
per obligatori, per militar i per es-
panyol; i avui, 20 anys després, 
seguim al capdavant de les rei-
vindicacions pacifistes i antimili-
taristes. 



BARNASO, UN PROJECTE CONSOLIDAT, MOLTES OPORTUNI-
TATS

Enguany el BarnaSo, el concurs musical per a grups novells de la ciutat 
de Barcelona, organitza la seva quarta edició, dins el marc de les festes 
majors del Casc Antic de Barcelona, que se celebren el segon cap de 
setmana del mes de juny a la popular plaça del Pou de la Figuera, indret 

de múltiples reivindicacions veïnals que any rere any alberga els concerts i actes de la festa major. El 
BARNASO és un projecte que dóna una bona oportunitat a tots aquells grups de música que canten en 
català de la ciutat de Barcelona de participar al concurs “Música Jove” que s’emmarca dins el festival 
musical Acampada Jove i que el guanyador del qual té l’oportunitat de tocar a la primera nit del festival 
si es proclama guanyador del “Música Jove”. Aquest concert que organitza l’Associació Juvenil Cultu-
ral BarnaSo i on col•laborem les JERC Barcelona és una bona plataforma per a donar-se a conèixer 
dins el panorama musical català a Barcelona, doncs des de fa anys i cada cop amb més freqüència, 
l’Ajuntament de Barcelona està negant espais per expressar-se als grups novells tancant els bucs 
d’assaigs, reduint les oportunitats als i les joves de Barcelona que volen tocar i fer-se escoltar ales pla-
ces dels nostres barris,  i és per aquest motiu que el concurs musical és una bona eina per a escoltar 
els nous grups que d’aquí poc es convertiran en els referents musicals de la música en català. Així que 
si tens un grup i estàs interessat en participar al BarnaSo posa’t en contacte amb nosaltres (grups@
barnaso.cat). No ho dubtis més, no perdis aquesta oportunitat!
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FRÀGIL, L’ÚLTIMA DELICATESSEN DELS PETS

Fa 25 anys que Els Pets van començar a donar tombs pel país amb el seu 
rock vingut de pagès, de les seves primeres cançons que ben ràpid van 
saber connectar amb un públic que buscava desesperadament referents 
musicals en català. 10 discs després Els Pets han demostrat no només que 
no van ser una moda passatgera, si no que lluny d’això han fet una evolució 
musical brutal que els ha col•locat al més amunt del pop de qualitat, fet i 
pensat en català. 
Tres anys han hagut de passar des del seu darrer disc perquè poguéssim te-
nir a les nostres mans aquest Fràgil, que va veure la llum el passat 10 d’abril 
de 2010. És un disc diferent pausat, reflexiu, però intens com tots els que ha 
fet la banda constantiniana. Un disc sens dubte recomanable pels més amants del pop com de tots els 
que els hi agradi la bona música!

TEATRE: PRIMARIS, DE CARLES MALLOL 

Actualment,  veiem sovint a la premsa com la violència adolescent ha entrat a les aules, pervertint les 
relacions entre alumnat i professorat. 
“Primaris” mostra la problemàtica per aprofundir en els afectes i desafectes entre les dues generacions. 
Sense ànim de buscar culpables o solucions pedagògiques i en clau de comèdia negra, el muntatge por-
ta la realitat a l’exageració i el surrealisme per dibuixar un retrat de la dominació que exerceix el jovent 
sobre el professorat. L’obra es desenvoluparà amb cinc personatges perduts en les relacions i els seus 
propis rols, tal i com l’escola d’avui dia s’ha d’enfrontar a una realitat pervertida per la violència social i 
la cultura de l’ansietat i l’aillament. 

CARPE DIEM. EN EL PUNT DE MIRA

Sergi Sol analitza les repercussions que ha tingut per a Esquerra el Govern Tripartit. 
L’autor sosté que és una fórmula que cotitza a la baixa i que amenaça de passar factura, 
en primer lloc, a qui el van infantar, perquè sempre hi ha hagut gent, a dreta i esquerra, 
espanyolista i nacionalista, que no ha deixat escapar la menor oportunitat per disparar 
contra l’independentisme sense pietat.



L ’ a p u n t

Jordi Hereu
L’alcalde de Barcelona va 

prendre una decisió encerta
da 

quan va apostar per consult
ar a la ciutadania 

sobre la reforma de la Diagonal, però la 

va espifiar en l’organització
: l’Ajuntament, 

en comptes de fomentar la 
participació, va fer campan

ya per les dues 

opcions que promovien la re
forma (Bulevard i Rambla).

Tampoc va saber interpretar
 el resultat, amb un 79,84

% de vots per 

l’opció que defensava una ac
tuació diferent als 2 proje

ctes presentats. 

Hereu ho va entendre com un
a derrota de l’Ajuntament, quan realment 

era una victòria de la part
icipació.

Xavier Trias
El cap de l’oposició a 
l’Ajuntament de Barcelona 

tampoc ha sabut jugar net en la consulta de la Diagonal.
Trias va plantejar l’opció C, que rebutjava els projectes de Rambla i Bulevard, com un plebiscit contra l’Alcalde, quan el que realment es plantejava era la reforma de la principal avinguda de la ciutat.

Com l’Alcalde Hereu, tampoc va saber estar a l’alçada de les cir-cumstàncies i va defensar aferrissadament una de les opcions, en el cas de Trias la C, ignorant que en una consulta ciutadana són precisament els ciutadans qui han d’optar per l’opció que, segons el seu criteri, convingui més a la ciutat de Barcelona.

EVOLUCIÓ DELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC A 
BARCELONA

PERÍODE 1999-2010
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*La T-Jove es va començar a comercialitzar el 2002


