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L’Espurna, l’Assemblea de Joves Independentistes de Badalona, va néixer a 
�nals de 2014 amb l’agrupació de diversos joves de la ciutat amb l'objectiu 
de canviar la realitat  en la qual vivim: les condicions que ens imposa un 
sistema  capitalista que genera crisis i pobresa a les classes populars i trebal-
ladores i que destrueix el medi ambient, les violències de gènere i l’opressió 
nacional del poble català. 

Des de llavors hem realitzat diverses accions i actes reivindicatius i hem 
contribuït a impulsar la unitat popular amb Guanyem Badalona per com-
batre el feixisme i fer-lo fora dels carrers i de l'ajuntament de Badalona. 
Gràcies al desig de canvi de gran part de la població hem aconseguit 
reemplaçar el govern del Partit Popular per un altre que des del primer 
moment ha vetllat per la llibertat d'expressió i l'aplicació de polítiques 
socials. Una de les primeres mesures va ser l'eliminació de la Unitat Omega, 
una brigada antiavalots creada al·legalment i que el Partit Popular va utilitzar 
amb la �nalitat de reprimir els moviments polítics que se li oposaven. Un 
altre gran triomf del poble ha estat la declaració de la Comissió de Festes de 
Badalona com a organització vinculant, gràcies al nou govern, fet que 
impulsarà la celebració d'unes festes accessibles per a tota la ciutadania i 
totes les manifestacions de la cultura popular tradicional. 

Al conjunt dels Països Catalans, però, ens trobem en una època força convulsa, i és que les properes setmanes 
seran decisives per determinar el futur del nostre país. Ens trobem davant d'una convocatòria a l'avinguda Meridi-
ana de Barcelona pel proper 11 de setembre que aspira a ser multitudinària i a mostrar a l'estat espanyol que 
seguim ferms en la nostra voluntat de ser lliures; i davant d'unes eleccions plebiscitàries, el proper 27 de setembre, 
en què els catalans i catalanes manifestarem aquesta voluntat  mitjançant les urnes, i que representaran la culmi-
nació del procés que es va iniciar l'any 2009 amb les consultes independentistes a molts municipis catalans. 
L'Espurna no volem reformes super�cials que en realitat no fan més que perpetuar la base dels mals de la nostra 
societat. L'Espurna donem suport a la CUP - Crida Constituent com a única opció vàlida per fer una ruptura 
democràtica real mitjançant la independència, i que garanteix la defensa dels drets de la classe treballadora en la 
constitució d'un nou Estat.

                                D’altra banda, l’Espurna creiem arribat el moment de coordinar la nostra força amb la d’altres 
                                        organitzacions i col·lectius juvenils independentistes i revolucionaris catalans. Tot i que 
                                                 l’àmbit d’actuació i acció que la nostra assemblea es va marcar en la fundació és la ciutat
                                                        de Badalona, veiem que no és possible lluitar contra tots els tipus d’opressions només
                                                               a nivell local. Tant és així que impulsem, amb altres assemblees de joves el mani
                                                                    fest “Des de tots els racons, el jovent en lluita!” per donar resposta nacional a les
                                                                        problemàtiques que ens afecten com a joves i lluitar per l’emancipació del 
                                                                            jovent en uns Països Catalans independents, socialistes i lliures de tot tipus 
                                                                               de desigualtat.
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Editorial



Catalunya viu aquest setembre un 
mes determinant per a la conse-
cució de les llibertats col·lectives. 
Les massives mobilitzacions dels 
darrers anys han forçat a tots els 
actors polítics a pronunciar-se a 
favor o en contra la independència 
d’una part del nostre poble. Hem 
assistit a diferents crisis internes 
dels partits que �ns ara han 
mantingut una posició ambigua 
respecte del dret a decidir i la inde-
pendència, així com la desaparició 
de la coalició de Convergència i 
Unió. La nova etapa sorgida del 9 de 
novembre, que va suposar una 
desconnexió mental de l'estat 
espanyol per a una gran part dels 
catalans, es tancarà amb les 
properes eleccions el 27 de setem-
bre, unes eleccions plebiscitàries 
que entenem com el referèndum 
que el regne d'Espanya ens ha 
negat reiteradament.

La recent conversió de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya a 
l’independentisme per tal de salvar 
el partit en un context d'efer-
vescència del moviment popular 
per la independència, ha originat 
un fort enfrontament entre els 
diferents grups independentistes 
per guanyar l’hegemonia en el seu 
si. CDC, conscient de la seva caigu-
da electoral i del viratge de l'inde-
pendentisme cap a l'esquerra que 
es va fer palès en les últimes 
eleccions municipals, ha buscat la 
manera de limitar la fuita de vots i 
de mantenir una posició dominant:  
activant tot el seu aparell mediàtic i 
propagandístic ha estat capaç de 
forçar l’aliança electoral amb 
Esquerra Republicana de Catalunya 
juntament amb representants  

de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural i altres col·lectius.

D'altra banda, i tal i com mostra 
l’exemple del poble grec, no és 
possible una sobirania real dintre 
del marc de la Unió Europea. Les 
negociacions entre el govern de 
Syriza i la Troika han mostrat els 
límits de la socialdemocràcia, doncs 
no és possible canviar les polítiques 
neoliberals i d’austeritat sense reco-
brar la pròpia sobirania i sense la 
ruptura amb l’actual statu quo. 

No entenem la posició de certa 
esquerra que no es mou més enllà 
el concepte del dret a decidir, el 
qual utilitzen per perjudicar el 
procés independentista. No dem-
anarem cap permís a l’Estat espan-
yol per poder votar. Entenem que 
amb l’excusa d’un suposat canvi a 
l’Estat intenten obstaculitzar el 
procés de transformació social i de 
ruptura amb el règim del 78, ja que 
saben que no es produirà. 

No volem més promeses de canvis 
socials que no toquen els “temes 
intocables” del sistema que els 
causen. Que no es plantegen qües-
tionar la monarquia, refusar el 
pagament del deute, reconèixer el 
dret d’autodeterminació com a 
principi democràtic previ a qual-
sevol legalitat, ni la permanència 
dins la Unió Europea. Creiem ferma-
ment que no es pot fer cap canvi 
sense qüestionar tot això.

Conscients que el caràcter de la 
República Catalana dependrà de la 
correlació de forces en el procés de 
constitució d'aquesta, l'Espurna - 
Assemblea de Joves Independen- 

tistes de Badalona, donem suport a 
la Candidatura d’Unitat Popular – 
Crida Constituent, l’única candida-
tura que assegura la defensa dels 
drets de la classe treballadora 
mitjançant l’única ruptura possible, 
la independència. 
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Aquest setembre, fem la revolució!

El 27S, L’Espurna donem suport a la CUP
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Per començar aquesta entre- 
vista, podries fer un petit resum 
de l’activitat que ha fet Guanyem 
Badalona en aquests tres mesos? 
Quina ha sigut la major di�cultat?
Aquests primers mesos hem fet una 
feina principalment organitzativa, 
s’estan establint els nuclis de 
Guanyem, òrgans d’organitzacions, 
el secretariat permanent, el consell 
de debat polític… Una de les coses 
més importants i un gran repte és la 
comunicació interna i entre les 
bases, perquè no hi havia abans, ja 
que s’estava acostumat a un sistema 
jeràrquic. El dia a dia és frenètic, 
sempre amb reunions decidint 
coses, però el gran repte i l’objectiu 
és fer més ràpides les decisions més 
importants. No és per falta de ganes 
ni d’esforç sinó que hi ha lleis, �ns i 
tot de l’Estat Espanyol, que limiten i 
fan més difícil dur a terme les grans 
decisions. Fins i tot el simple fet de 
plantejar-s’ho. Com deien, tot 
sembla que estigui fet perquè no es 
puguin canviar les coses. 

Ens trobem en un setembre molt 
important pel país, quina és la 
posició de l’ajuntament en front el 
27-S?
L’ajuntament en si té una funció molt 
“blanca”, ja que només es preocu-
parà per la plena disposició de les 
escoles i de que tothom pugui exer-
cir el seu dret a vot i que els partits 
polítics estiguin en iguals condi-
cions. Garantir que la ciutat estigui 
preparada per garantir unes 
eleccions “normals”.

Ens ho trobem a Grècia i s’està 
plantejant a l’Estat espanyol, com 

veus actualment els projectes 
d’unitat popular? 
Veig que la societat civil està molt 
més madura en aquest sentit del que 
pot assumir la institució en projectes 
d’aquest tipus. Des de la societat 
civil hi ha moltes ganes de treballar 
en xarxes i construir unitat popular 
des de les bases però les institucions 
estan preparades per frenar-ho. És 
un repte, ja que una cosa tan senzilla 
com és prendre decisions vinculants 
a les estructures participatives del 
propi ajuntament no es pot fer legal-
ment, tu no pots deixar escrit que 
alguna estructura sigui participativa 
i vinculant, i depenent de la tendèn-
cia política hi hauria algunes que 
s’acceptaran i algunes que no, 
provocant així un tall molt bèstia. 
Ens han deixat els despatxos buits, 
sense cap informació de projectes 
d’altres entitats ni res. En canvi, veig 
que la societat en si està reclamant 
molta més participació, més 
democràcia, més unitat popular.

Hi ha hagut una important ascen-
sió de militants en l’Espurna-AJIB, 
quina creus que és la funció del 
jovent combatiu a Badalona?
La funció és engrescar a gent i fer 
unitat popular, que ja es fa només 
ascendint en militants, en aquest 
sentit no només heu d’empènyer 
horitzontalment, a gent jove, sinó a 
gent gran que ha viscut una situació 
política diferent. Canviar una mica el 
típic estil pedagògic del gran ensen-
yant al petit per fer-ho a la inversa. 
En aquest sentit, les idees fresques 
que en el jovent ja estan arrelades 
han d’empènyer cap amunt, cap a        
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Entrevista a la Laia Sabater 
Regidora de cultura de l’Ajuntament de Badalona, de Guanyem Badalona 
en Comú i militant de la CUP

generacions més grans, ja que s’ha 
viscut una realitat política molt 
diferent.

Ets una persona jove però, tot i 
això, portes anys ja fent activisme 
al carrer, com hasvist aquest pas a 
les institucions? Quins avantatg-
es tenen un i l’altre?
Estar a les institucions et limita una 
mica, perquè estant en una entitat 
tu tens unes idees i actues en la seva 
defensa, en canvi a l’ajuntament has 
de ser molt més transversal.  Igual-
ment seguirem defensant les idees 
que tenim, que per alguna cosa 
estem aquí, però les decisions són 
més lentes ja que, per exemple, en 
una entitat o organització tothom 
lluita pel mateix i defensa idees com 
a mínim semblants, i a les 
institucions es més difícil actuar de 
la mateixa manera.

Com ha canviat l’organització de 
les festes de Badalona amb el nou 
govern respecte de les fetes 
organitzades sota el govern del 
Partit Popular?
Jo això ho he vist des de la institució, 
ja que la meva àrea és la que ha 

“Les idees fresques que en el jovent ja estan 
arrelades han d’empènyer cap amunt, cap a 
generacions més grans.”



de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural i altres col·lectius.
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l’exemple del poble grec, no és 
possible una sobirania real dintre 
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socials que no toquen els “temes 
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causen. Que no es plantegen qües-
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reconegut la Comissió de Festes de 
Badalona. A l’agost no s’ha notat 
molt el canvi, ja que veníem d’uns 
pressupostos marcats i amb una 
dinàmica que és molt difícil de canvi-
ar, però jo crec que es notarà la difer-
encia. L’esforç d’entrada a la 
institució no hi serà, perquè ja s’ha 

reconegut a la Comissió de Festes, i 
així es podrà treballar conjuntament 
per fer-la evolucionar, per a veure 
com es planteja, com es fan els pres-
supostos... És llarg de treballar-hi, 
perquè �ns ara ha estat reivindicant 
una cosa que ja s'ha aconseguit, que 
era ser reconeguda per la institució. 
Ara els tècnics estaran més per la 
labor perquè hi haurà voluntat 
política. No pots entrar a canviar-ho 
tot, ja que hi ha gent que sent també 
les seves festes, encara que el resul-
tat �nal no es noti massa diferent, les 
formes de fer-les i de cooperar entre 

la Comissió de Festes i l’ajuntament 
serà molt diferent. No es treballarà 
de forma paral•lela, trucant a la porta 
a veure si s’apunta en el programa i si 
es dóna un punt de llum o el que 
sigui, sinó conjuntament.

 Com que tens total contacte amb 

totes les associacions i 
organitzacions, creus que hi ha un 
feixisme facilitat pel clientelisme 
heretat de l’Albiol en aquestes?
Sí que hi ha clientelisme, l’ajuntam-
ent no coneix tan bé ni profunda-
ment la societat civil o la seva reali-
tat. Per exemple, el registre d’entitats 
que existeix no està actualitzat, no se 
sap quines entitats tenen locals 
cedits per l’ajuntament, quins espais 
utilitzen o quines subvencions. No 
s’ha treballat de forma general per 
establir una sèrie de proporcions 
sinó que s’ha fet de forma individual.

”Les formes de fer les festes i de cooperar entre la 
Comissió de Festes i l’ajuntament seran molt 
diferents. No es treballarà de forma paral·lela, 
sinó conjuntament.”

Durant aquests 4 anys del PP s’ha 
donat preferència total a segons 
quines entitats, no necessàriament 
explícitament feixistes o racistes, 
però que sí que tenien un discurs 
que afavoria el pensament general 
del partit. Però no només aquests 4 
anys sinó que amb el PSC era igual, 
afavorint a segons quines entitats o 
discriminant-ne d'altres, i canviar 
això és una de les decisions impor-
tants però a la vegada lentes que 
haurem d’anar treballant per establir 
un tracte igual a les entitats per part 
de l’administració. 

Això ho ha de veure la ciutat i 
augmentar la transparència per 
veure quines entitats reben més, per 
a què s’utilitzen, establir un  criteri de 
necessitat i explicar-ho a la ciutada-
nia. Si ho fas per clientelisme no 
t’interessa explicar-lo ja que se’t veu 
el llautó. I això no ve només dels 
quatre anys del PP. 

Aquest nou curs les militants del SEPC (Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans) l’arranquem amb tota la força possible per 
continuar amb la lluita estudiantil a Badalona i poder  conscien-
ciar a les joves estudiants d’aquesta ciutat.

Intentem unir forces amb totes les professores dels instituts, 
escrivint cartes als equips directius i al professorat, als centres 
que tenim militància de Badalona. També incloem els centres  
concertats a dintre el marc de la nostra lluita per aconseguir 
una educació digna en una terra lliure.

En el moment històric que estem vivent les estudiants tenim 
molt a dir i molt a fer, per això cridem a tot l’estudiantat Bad-
aloní a organitzar-se i lluitar, perquè tota política que no fem 
nosaltres serà feta contra nosaltres!
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Congrés pre-fundacional 
de la Nova Coordinadora Juvenil

 ment en contra de la possible separació de l’Estat, precis-
ament per no córrer el risc de perdre els seus privilegis.

El jovent som un dels sectors socials que més hem patit 
les conseqüències d’aquesta estafa capitalista. L’atur 
juvenil s’en�la per sobre del 50% i les condicions de la ja 
poca oferta de treball són precàries. El jovent de classe 
treballadora tenim cada cop més di�cultats per accedir a 
un habitatge propi i a l’educació pública superior. 
Aquestes condicions impedeixen el nostre lliure desen-
volupament, així com la nostra emancipació que s’endar-
rereix inexorablement.

L’organització del jovent català davant aquesta cruïlla 
històrica ha estat gairebé nul·la, per la qual cosa, no s’ha 
pogut incidir amb cap discurs juvenil nítidament ruptur-
ista i anticapitalista. Tampoc s’ha desenvolupat cap tasca 
real de conscienciació de classe, de gènere i nacional al 
jovent no organitzat que ha  participat de les mobil-
itzacions populars per la independència.

Així doncs, les assemblees i col·lectius juvenils sota-sig-
nants entenem que cal posar remei a aquesta mancança 
i, des de la humilitat de la nostra praxi diària i després de 
re�exionar sobre l’estat de la qüestió, donem el tret de 
sortida a la campanya “Des de tots els racons, el jovent en 
lluita” que culminarà amb la creació d’una nova coordina-
dora juvenil. Així, amb la consciència del moment històric 
en què trobem i amb l’objectiu de contribuir a l’allibera-
ment nacional i social del Poble català, a�rmem:

-   Que el jovent català ens hem d’organitzar en assem-
blees de joves locals per lluitar per les reivindicacions 
juvenils i per la llibertat nacional i social del nostre poble.

-   Que s’ha d’acabar amb l’estat actual de dispersió de les 
assemblees locals i comarcals de jovent independentista 
i revolucionari.

-   Que s’ha de construir un espai nacional de coordinació 
entre aquestes assemblees de joves on compartir anàlisi, 
recursos, experiència i formació, i engegar una acció 
política nacional compartida amb l’objectiu de sumar 
esforços per culminar el procés d’independència i de 
construcció de la República Catalana. Sempre amb un 
discurs de classe i de gènere que avanci cap a l’objectiu 
estratègic del socialisme.

-   Que l’acció política local és prioritària i s’ha de veure 
reforçada per aquesta coordinació nacional urgent.

Els Països Catalans ens trobem en un moment històric en 
el què s’estan produint canvis de gran profunditat a nivell 
social i polític. Per una banda, la crisi que suposa l’actual 
etapa del capitalisme ha ofegat el poble treballador i ha 
desemmascarat el caràcter antisocial d’aquest sistema. 
Els atacs als drets socials, laborals, al medi ambient i a les 
dones, han generat, però, una resposta social en 
augment. Per altra banda, existeix una oportunitat 
històrica d’alliberament per una part del territori nacion-
al sota opressió de l’Estat espanyol; de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya.

A les Illes Balears i Pitiüses i al País Valencià les esquerres 
han arrabassat el poder institucional al Partit Popular. A la 
Franja de Ponent, les agressions a la unitat de la llengua 
han fet palesa la voluntat de l’Estat espanyol d’esborrar 
tot rastre dels vincles existents entre els Països Catalans. 
A Catalunya Nord, la lluita contra el racisme i la 
xenofòbia, la lluita contra l’extrema dreta en general, ha 
estat exemplar. A Catalunya, les eleccions municipals han 
fet virar l’independentisme cap a posicions més 
d’esquerres, amb el destacable creixement quantitatiu i 
qualitatiu de les Candidatures d’Unitat Popular i d’altres 
d’àmbit municipal que han d’ajudar a avançar cap a la 
Ruptura Independentista. Vivim una etapa en que la 
conjuntura política i social canvia a un ritme frenètic. Cal 
situar-nos i emprendre accions polítiques valentes per 
avançar cap a l’objectiu d’uns Països Catalans lliures i de 
persones lliures.

Aquests últims anys, a Catalunya, s’ha consolidat un gran 
moviment popular capaç d’enfrontar-se amb l’Estat 
espanyol, que entén la independència com l’eina per 
construir un nou model de societat que trenqui amb tots 
els preceptes antidemocràtics i antisocials de l’Estat 
opressor. Per això, no és d’estranyar que l’oligarquia 
catalana estigui en contra del procés independentista, ja 
que en qualsevol procés de construcció d’un nou Estat, 
els treballadors tenim l’oportunitat de millorar les nostres 
condicions de vida i, en canvi,les elits poden perdre els 
seus privilegis. Cal a dir, però, que una part de la burgesia 
catalana sí que ha optat per a sumar-se a l’opció indepen-
dentista, empresa pel moviment popular, però en cap cas 
ha aconseguit ni capitalitzar ni dirigir la seva força, com 
tampoc aquesta és garantia d’exercir la triple ruptura que 
pretenem amb l’Estat, el capitalisme i el patriarcat. Enten-
em, doncs, que la independència és una qüestió de 
classe. Tot i que diversos sectors de “l’esquerra” pretenen 
fer-nos creure que el procés independentista sí que està 
dominat per un sector de les elits catalanes, sabem que 
els interessos de les classes dominants estan profunda-

Des de tots els racons, el jovent en lluita!
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-   Que la coordinació política a nivell nacional ha de 
servir per sumar esforços per desenvolupar la proposta 
política de la Unitat Popular. Pensem, així, que la Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP) és la seva expressió més 
consolidada i que cal reforçar.

Per tot això, les organitzacions sota-signants fem una 
crida al jovent català a organitzar-se en assemblees de 
joves locals i a adherir-se a la construcció d’aquest espai 
de referència juvenil d’esquerres i independentista 
contribuint així al seu desplegament i creixement.

Des de tots els racons, el jovent en lluita!

Vilada (Berguedà), Països Catalans, 
5 de setembre de 2015.

Assemblea de Joves Independentistes de Cerdanyola

Assemblea de Joves Independentistes de Sants

L’Espurna – Assemblea de Joves Independentistes de 
Badalona

Joves per la Terra (Col·lectiu de l’Alt Maresme)

Amb el suport i la col·laboració de joves del Berguedà

El primer cap de setmana de setembre de 2015, va tenir lloc el congrés pre-fundacional de la Nova Coordinadora de 
Joves. Al llarg d’aquest cap de setmana es van dur a terme diverses tasques i va néixer un nou espai jove i combatiu. 
La primera feina que es va realitzar va ser la d’aprovar els documents que fonamenten la NCJ. Aquest 
congrés es va fer amb la participació de les diferents assemblees de joves que s'hi troben adherides, a més 
d’altres que hi van acudir a nivell informatiu.

Crònica del Congrés Pre-fundacional 



ASSEMBLEA DE JOVES INDEPENDENTISTES DE BADALONA

De nou, l’Europa dels valors, de la llibertat i de la 
democràcia ha tornat a quedar en evidència. La desas-
trosa gestió que des de fa unes setmanes s’està fent 
amb la crisi dels refugiats, ens recorda molt a la que fa 
uns mesos va decidir dur a terme el govern de l’Estat 
espanyol a Melilla; murs, �lferro i concertines. Més 
patiment i més morts. Casos com el del camió que va 
aparèixer amb 70 cadàvers a Hongria o els 200 refugiats 
que van perdre la vida en un naufragi a Líbia fa unes 
setmanes, són només una mostra de les duríssimes 
condicions en les quals aquestes refugiades arriben a 
Europa. A aquesta crisi cal sumar també el drama d’un 
Mar Mediterrani que ha esdevingut la major fossa comú 
del món, en el qual han perdut la vida tractant d’arribar 
a Europa més de 27000 persones des de l’any 2000.

La resposta de la Unió Europea i els governs que la 
formen és, però, la mateixa; frenar aquests �uxos 
migratoris mitjançant una repressió desproporcionada i 
aplicar polítiques dissuasòries. En aquest context es 
dóna, a més, un brou de cultiu ideal per a les ideologies 
xenòfobes i feixistes, que apro�ten la situació per crear 
un ambient de pànic col·lectiu arran de la criminal-
ització que es fa d’unes persones que en cap cas són 
tractades com a tals. Ideologies que ja s’han manifestat 
a Eslovàquia, on el govern ha prohibit l’estada al país de 
musulmans sirians, o Alemanya, on el partit d’extrema 
dreta NDP (Partit Nacionaldemòcrata d’Alemanya) ha 
organitzat disturbis en camps de refugiats del país.

Aquesta criminalització que es fa des de les elits és la 
criminalització d’un col·lectiu que fuig de la misèria, de 
la fam i de la guerra, de la qual Occident n’és, en molts 

casos, directament culpable. Perquè va ser Occident qui 
l’any 2001 va envair Afganistan per interessos 
econòmics i va començar una guerra que ja ha matat 
150000 persones. Va ser Occident qui l’any 2003 va 
iniciar la guerra d’Iraq, un con�icte que ha devastat el 
país i que s’ha cobrat la vida de més de mig milió de 
iraquians. Va ser Occident qui l’any 2011 amb el pretext 
de la lluita per la llibertat i la democràcia, va enviar les 
seves tropes a Líbia i va fer esclatar una guerra que ha 
acabat amb la vida de milers de persones. I ha estat 
Occident i l'OTAN qui ha deixat un panorama devasta-
dor a Siria provocant l'actual �uxe migratori.

L’Europa dels valors democràtics ha oblidat que les 
milers de refugiades que arriben aquests dies al conti-
nent són persones; persones que caminen quilòmetres i 
que creuen fronteres lluitant per una vida millor. I 
lluitant per allò que tant els seus països com Occident 
els hi han segrestat: la dignitat.

Des de L’Espurna avui cridem més alt que mai que cap 
persona és il·legal!

Sobre la resposta europea 
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Correu: espurnaajib@gmail.com
Web: espurnaajib.wordpress.com

Facebook: L'Espurna - AJIB
Twitter: @espurnaajib

als actuals fluxos migratoris

A la tarda van tenir lloc dues xerrades pedagògiques, la primera a càrrec d’en Xavi Oca, militant de la CUP 
Sabadell i de Poble Lliure, que va explicar les bases del marxisme. 

La segona, a mà d’Eudald Calvo, alcalde d’Argentona, militant de la CUP i Poble Lliure, va consistir en una 
explicació de les seves experiències com a militant en una organització juvenil. Ambdues xerrades van 
ser interessants, productives i enriquidores. El matí de diumenge, per concloure el congrés, es va fer una 
excursió per l’ambient rural que l’envoltava, que va ser molt positiva per a cohesionar-nos.


