
ens han permès poder treballar en 

aquests objectius i en tots els que 

s’han anat plantejant. 

Però      CUP      Tordera    hem     

treballat   per   anar  més   enllà,    

mantenint    la    nostra     presència     

al     carrer  i  continuar   posant   

assumptes sobre la taula, amb l’ob-

jectiu de transformar Tordera en 

un   municipi socialment  més  just,  

feminista i ecologista en el marc 

d’uns Països Catalans indepen-

dents.

L’Acció, una nova eina al servei de 
la classe treballadora torderenca

En   el   camí  cap  a  una   societat   

lliure de qualsevol mena d’opressió, 

i   centrant   totes   les   nostres  

forces en fer de Tordera un poble 

viu, alegre i combatiu, desde la CUP 

Tordera hem creat aquest butlletí 

com una eina de comunicació dels 

posicionaments polítics de l’or-

ganització del conjunt de l’Esquerra 

Independentista. Un espai des d’on 

poder donar veu als sense veu, un 

espai on explicar i analitzar quin 

és el dia a dia del poble, un espai 

on donar suport i altaveu a totes 

aquelles persones i  col·lectius   

que     treballen    incansablement  

per  millorar les condicions de vida 

de les treballadores   torderenques.   

En  definitiva, una eina per a l’acció, 

per a la necesaria transformació de 

la realitat que ens envolta, massa 

sovint injusta. 

En aquest primer número, hem vol-

gut realizar un repàs de tota la nos-

tra trajectòria, tant a les institucions 

com a peu carrer fins al dia d’avui, 

així com exposar un breu anàlisi 

sobre l’impacte de la crisi derivada 

de la COVID i les conseqüències ne-

fastes que aquesta ha comportat 

per a la classe treballadora. A més, 

hem volgut donar veu al naturalista 

local Javier Romera, que ens ex-

posa una reflexió sobre les desas-

troses polítiques del consistori en la 

gestió fluvial i, per últim, presentar 

el mural recentment inaugurat en 

motiu del dia internacional contra 

les violències masclistes.
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EDITORIAL

La CUP Tordera va néixer el 2018 

amb el clar objectiu de capgirar les 

dinàmiques que han pres l’energia 

que tenia Tordera a finals del segle XX 

a mesura que Convergència i Unió, en 

totes les seves formes, s’ha anat per-

petuant en el poder.

Des de la nostra fundació, se’ns han 

anat plantejant diversos reptes, dels 

quals en destaquem el de fer Tordera 

un municipi més participatiu i tenir un 

Ajuntament més transparent. Això ens 

va motivar a (entre d’altres) denunciar 

la situació del riu Tordera, la Roureda 

de Can Verdalet o les mancances al 

municipi en termes de feminisme.

I és per això que, a inicis del 2019 

vam prendre   la   determinació   de   

concórrer a les eleccions del maig 

d’aquell mateix any, on vam aconse-

guir uns bons resultats (amb l’elecció 

de l’Oriol Serra com a regidor) que 

L’ACCIÓL’ACCIÓ
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COVID-19: UN VIRUS QUE NO HI ENTÉN DE CLASSES?
El virus no hi entén de classes socials, ens afecta a tots per igual. Aquesta és la idea que un cop 
rere l’altre hem estat escoltant per boca de tots els governants d’aquest país.

Amb aquesta frase ens han intentat ocultar un panorama to-

talment oposat a la realitat. I és que l’impacte que ha   tingut 

la pandèmia ha estat molt diferent i infinitament pitjor  per  al 

conjunt de les treballadores dels  Països  Catalans: desenes 

d’ERTOs i centenars d’acomiadaments, impagament de 

prestacions d’atur o de l’Ingrés Mínim Vital, impossibilitat de  

fer   front   a   les    despeses    diàries,    restriccions de mo-

bilitat mentre ens amunteguen en el transport públic, serveis 

socials desbordats i cues quilomètriques als bancs d’ali-

ments, desnonaments diaris mentre perdura el toc de queda 

nocturn, i un llarg etcètera de mesures que  han  provocat  un   

empitjorament    considerable de les condicions de vida de la 

classe treballadora.

Mentre ens bombardegen  dia   rere   dia   amb  què   la   

responsabilitat és individual, criminalitzant-nos per anar a 

prendre una cervesa amb els amics mentre, amb tots els me-

sos que ha durat la pandèmia, no només no han implementat 

cap mesura de xoc per pal·liar els efectes de la crisi, si no 

que més aviat el contrari: 1350 milions d’euros regalats als 

bancs pel cas Castor, 17,7 milions d’euros destinats a  Ferro-

vial per la contractació d’uns irrisoris 700 rastrejadors, cap 

inversió en enfortir la sanitat pública, nefasta gestió d’ajuts a 

diferents sectors (loteria dels autònoms, sector cultural, etc).

Queda demostrat que la voluntat dels nostres governants 

no ha estat garantir la salut de la població, sinó salvar els 

mobles d’un sistema econòmic que, a causa de la llei de 

l’oferta, la demanda i la competència entre capitals, no és 

capaç d’aguantar un desastre natural sense deixar rere seu 

un rastre de misèria i devastació. Més enllà  d’afirmacions  

triomfalistes i apel·lacions a una falsa unitat, ha quedat palès 

qui ha sortit guanyant i perdent amb aquesta crisi. I és que el 

virus sí que hi entén de classes socials i els nostres dirigents 

han apostat per defensar els interessos de la seva.

Ara bé, què proposem des de la  CUP  i  el  conjunt  de  

l’Esquerra Independentista per fer front a una situació  

d’aquestes  característiques? En primer lloc, no podem sinó 

realitzar una crítica profunda al model econòmic capitalis-

ta, on prevalen els beneficis d’uns pocs sobre el benestar de 

la majoria.  Només  amb  un  sistema  on  planifiquem en 

base als interessos de la classe treballadora les necessitats 

socials que hem de proveir, podrem garantir el benestar de 

població.

Però  més  enllà  de  la  necesaria  crítica  profunda  al  model 

social imperant, proposem una serie de mesures concretes 

per pal·liar els efectes devastadors d’aquesta crisi: rever-

tir les retallades aplicades durant anys al sistema sanitari 

públic i passar tots els recursos privats sota control públic; 

la suspensió de desnonaments i pagaments de lloguers i 

hipoteques i expropiació dels habitatges buits en mans de 

grans tenidors per a ampliar el  parc  públic  d’habitatge.  

Accés gratuït a llum, aigua, gas i telecomunicacions mentre 

duri la crisi; augment de la freqüència del transport públic, 

reduint els preus per a una  major   accessibilitat;  prohibició  

d’acomiadaments i ERTO a empreses amb grans beneficis i 

permisos de feina retribuïts per als i les treballadores amb 

persones a càrrec; impagament del deute i retorn del rescat 

bancari i construcció d’una banca pública; renda bàsica men-

tre duri la situació d’emergència social; reforç dels serveis 

socials i de l’escola pública i suport a l’alumnat amb el ma-

terial i recursos necessaris per realitzar el seguiment de les 

classes.

En definitiva, el problema no es la falta de propostes, sino la 

manca de voluntat política.
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UN PEU A LES INSTITUCIONS
L’entrada de la CUP al Ple de l’Ajuntament de Torde-
ra, amb una regidoria i 392 vots (el 5,47% dels vots 
vàlids), va ser fruit de mesos de treball i debat al 
sí de l’Assemblea Local. Des de llavors, i fins al dia 
d’avui, no hem deixat de treballar pels valors i els 
ideals que formen els pilars bàsics del nostre pro-
grama: independentisme, socialisme, feminisme, 
ecologisme i transparència.

Des d’un inici, vam treballar per generar un can-
vi de govern a Tordera. L’objectiu: capgirar les 
polítiques dutes a terme per més de 20 anys de 
govern convergent. La consecució d’aquesta meta 
passava per un pacte d’investidura amb ERC, En 
Comú Podem i PSC, acord que  no  va  tenir  èxit  
després que aquests últims el desestimessin i 
acabessin les negociacions.

Amb el pacte de govern segellat després del Ple 
d’investidura entre JxT i PSC, i amb la delegació de 
competències al regidor de MésTordera, el govern 
gaudeix de la majoria absoluta necessària. A partir 
d’aquest moment, assumim el nostre rol d’oposició 
activa i constructiva.

L’activitat que hem desenvolupat al consistori ha 
estat diversa i es pot resumir en els següents 
blocs:

1. Propostes al Ple

Durant l’any i escaig que portem a la institució, hem 
presentat 9 mocions, algunes de les quals conjun-
tament amb altres grups municipals. D’aquestes, 
en destaquem l’aprovació per unanimitat, l’octubre 
de 2019, de la creació d’un acord de custòdia a la 
Roureda de Can Verdalet, espai natural danyat 
per una tala d’arbres il·legal. Malgrat l’acord, fins 

el moment no s’ha realitzat cap acció al respecte. 
També en el mateix plenari, i pocs dies després de 
les protestes en rebuig a la sentència del procés, 
vam presentar una moció per solidaritzar-nos 
amb les persones represaliades, moció que va ser 
rebutjada degut als vots en contra de JxT.

2. La Comissió de Treball de la Covid-19

L’abril de 2020, amb l’impacte econòmic i social que 
produeix la pandèmia de la covid-19, plantegem al 
Ple la creació d’una comissió de treball per afron-
tar la crisi i la reducció dels sous de les regidores i 
regidors i les aportacions als grups municipals. La 
primera fou aprovada per unanimitat, mentre que 
la darrera fou rebutjada amb els vots en contra 
del govern. Malgrat això, la CUP hem destinat part 
dels ingressos al Centre de Distribució d’Aliments 
i Roba. Respecte la comissió, des de la CUP hem 
proposat qüestions com la pacificació de carrers o 
la revitalització del centre de la vila, entre d’altres, 
que s’han desestimat o s’estan estudiant. Darrera-
ment, la comissió treballa en la creació d’una línia 
d’ajuts pel teixit econòmic municipal.

3. Pressupostos i ordenances

A inicis de 2020, des de la CUP vam realitzar di-
verses esmenes al pressupost d’enguany, que no 
han estat implementades. Tanmateix, persistim en 
la voluntat d’influir i el passat mes d’octubre vam 
proposar  noves  esmenes  a  les  ordenances  mu-
nicipals, que en major part foren desestimades. 
Pel que fa als pressupostos de 2021, la nostra in-
tenció és contribuir a crear uns comptes d’acord 
amb les necessitats de la majoria treballadora tor-
derenca en una època de crisi tant profunda com 
la que estem vivint.
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I L’ALTRE AL CARRER
A inicis de 2018, es creava a Tordera l’Assemblea Local 
de la Candidatura d’Unitat Popular. El nucli neixia en un 
moment polític molt tens, amb els fets del primer d’oc-
tubre de 2017 molt presents. Les mobilitzacions popu-
lars havien marcat aquella tardor i la repressió contra 
el moviment independentista es feia cada cop més dura. 
Així doncs, passades les eleccions del 21 de desembre, 
un grup de torderenques i torderencs vam debatre so-
bre la necessitat de l’existència d’un partit polític local 
amb idees renovadores i transformadores  basat  en  les  
premisses de l’independentisme, el socialisme, l’ecolo-
gisme i el feminisme. 

El juliol de 2018 vam fer  la nostra presentació en públic en 
un acte a la Plaça de la  Concòrdia.  Des de  llavors,  l’ob-
jectiu prioritari va ser fer arribar al major nombre  possi-
ble de persones les nostres idees. En aquest sentit, du-
rant la tardor de 2018, vam engegar un cicle de xerrades 
i tallers amb la voluntat de compartir el nostre projecte. 

A l’octubre, el primer torn va ser per Alerta Solidària, 
amb qui vam compartir un taller antirepressiu que  ens  
va  dotar d’eines per a protegir-nos davant de qualsevol 
mostra de repressió que poguéssim patir. Al novembre 
vam organitzar dues sessions d’un taller   d’autodefen-
sa   feminista, amb el que preteníem que les participants 
adquirissin nocions bàsiques de com afrontar una invasió 
del seu espai personal i/o un atac masclista i com evi-
tar-lo. Al mes de gener de 2019, vam  organitzar  una  xe-
rrada sobre els mites creats al voltant de la Tordera, amb 
l’ànim de conscienciar la ciutadania sobre la importància 
de protegir-ne la biodiversitat. Des d’una vessant científi-
ca, es van posar en qüestió les polítiques realitzades  per  
les  administracions i algunes de les idees errònies que 
moltes de nosaltres teníem. Per concloure el cicle, al mes 
de febrer vam organitzar una taula rodona sobre la inno-
vació educativa i la segregació escolar. Formada per po-
nents experts en l’àmbit educatiu, vam posar de manifest 
algunes necessitats pròpies de l’àmbit de l’ensenyament i 

casos de bones pràctiques. 

L’abril de 2019 també vam organitzar una visita guiada a la 
Roureda de Can Verdalet. L’espai havia patit, tot just un any 
abans, una tala il·legal d’arbres que va malmetre aquest 
espai natural d’alt valor ecològic. Durant la caminada vam 
copsar la riquesa de l’espai, únic pel fet d’estar format per 
roure pènol en una zona inundable i situat a l’arc  medi-
terrani. Davant la inactivitat de les administracions, que 
no treballen per recuperar i protegir l’espai, des de la CUP 
vam presentar una moció al Ple de l’Ajuntament exigint 
la formalització d’un acord de custòdia, moció que es va 
aprovar per unanimitat però que encara no ha esdevingut 
una realitat. 

Durant la festa major del 2019, conjuntament amb ERC i 
En Comú Podem, vam organitzar la xocolatada popular 
que no es va preveure des de l’Ajuntament. Els diners que 
vàrem recaptar amb la taquilla inversa els vam destinar a 
la lluita de la plataforma Aturem la C-32. 

Amb l’entrada de l’Assemblea a les institucions i la poste-
rior pandèmia de la COVID-19, la nostra activitat al carrer 
s’ha vist reduïda per motius sanitaris. Sent conscients de 
la difícil situació per la que passen moltes famílies, durant 
aquest any hem donat més de 2.000€ al Centre de Distri-
bució d’Aliments i Roba de Tordera. 

El proppassat novembre, en commemoració del Dia Inter-
nacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 
vam realitzar un mural al carrer Creus a fi de visibilitzar 
la violència masclista i patriarcal que pateixen les dones 
a la nostra societat. 

En els propers mesos, i en la mesura que  la  situació  
sanitària ens ho permeti, treballarem per organitzar més 
activitats amb la voluntat d’aportar la nostra perspectiva i 
fer arribar a la gent les nostres idees i propostes de futur.
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QUAN L’AJUNTAMENT TREBALLA CONTRA EL RIU
La comunitat científica i tècnica que  estudia  i  planifica  el  

territori, d’aquí i d’arreu, ha arribat a la conclusió que les grans 

crescudes dels rius no es poden preveure o evitar per molta 

tecnologia i mitjans que es tinguin, que lluny d’invertir en in-

tentar evitar l’inevitable s’han d’orientar els recursos en adap-

tar les nostres activitats i ocupacions al territori, i fa anys que 

s’aplica amb èxit i resultats demostrats a altres regions. Ben 

entrats ja al S.XXI ningú té l’excusa de  continuar  cometent  

errors per falta d’alternatives o coneixements. Fins i tot moltes 

d’aquestes noves “maneres de fer” en gestió fluvial s’han in-

corporat a la legislació de la Unió Europea, d’obligat compli-

ment. I una qüestió bàsica és que els fets demostrats no són 

opinables, es poden rebatre demostrant el contrari però mai 

negar-los per amagar errors propis  o  per  interessos  par-

ticulars.

Durant dècades, hem estrenyit les lleres de La Tordera i les 

seves rieres per  guanyar  uns  metres  conreables  o  ur-

banitzables, per a fer-hi passar carreteres (fins i tot per sota 

d’un pont!) o per a la distribució de serveis i, més recentment 

per fer un passeig fluvial que ja es va criticar per què ocupa i 

consolida  aquests  estrenyiments. La gestió fluvial del S.XXI 

recomana eixamplar rius i rieres reculant motes i infraestruc-

tures perquè pels trams estretits no hi passen els cabals de les 

crescudes importants com les del passat mes de gener, fem el 

que fem (dragar lleres o treure vegetació s’ha demostrat inútil 

i contraproduent), i se sabia abans del temporal Glòria. Què tria 

l’actual Ajuntament  de  Tordera?  Recuperar  i  ampliar   els   

estrenyiments amb esculleres, transformant un riu protegit en 

un canal artificial, no per protegir a béns i persones durant la 

propera gran crescuda, sinó els seus errors urbanístics.

Bona part de les planes al·luvials de Tordera eren inundables 

de tota la vida, esponjant les crescudes del riu i rieres evitant 

que baixin les aigües ràpid i de cop als trams inferiors, i re-

carregant els aqüífers de que depenem per beure i regar. La 

gestió fluvial del S.XXI recomana protegir i fomentar aquestes 

laminacions laterals per reduir els pics dels cabals durant 

les crescudes i els danys en zones urbanes i sensibles aigües 

avall, i explica que les inundacions no són cap risc o causa de 

danys com falsament s’ha dit, sinó part fonamental per evi-

tar-los. El risc és urbanitzar i ocupar les zones inundables amb 

equipaments, infraestructures o  activitats  econòmiques  in-

compatibles amb la seva funció natural. Què fa l’Ajuntament 

de Tordera des de fa dècades? Drenar  planes  senceres  en-

fonsant  rieres  i  torrents provocant que en cas de crescudes 

l’aigua només pugui anar cap al riu, incrementant-ne el cabal 

i els danys causats als municipis d’aigües avall, de la mateixa 

manera que ho fan els municipis d’aigües amunt incrementant 

els danys provocats per l’aigua al seu pas per Tordera.

La vegetació de ribera, els troncs dins la llera, els obstacles a 

la corrent en general, a més a més de ser part dels ecosiste-

mes fluvials sans, frenen l’aigua disminuint l’erosió i els danys. 

La gestió fluvial del S.XXI recomana fomentar-los per disminuir 

la velocitat de l’aigua i explica que  els  danys en  infraestruc-

tures,   com ara  els ponts,  no  els  causen  la   vegetació  

arrossegada sinó el seu mal disseny, actuant com a colls d’am-

polla a conseqüència de les errades anteriors, enfonsant la lle-

ra i posant en perill la cimentació deficient dels pilars. Què fa 

l’actual Ajuntament? Eliminar la vegetació i els troncs del riu 

i rieres que frenarien l’aigua i posar esculleres per on l’aigua 

lliscarà augmentant la velocitat i els danys aigües avall. O po-

sar esculleres als pilars del pont reduint encara més la capaci-

tat de pas d’aigua, sediments i vegetació sota el pont.

Potser és massa esperar que els càrrecs polítics de l’Ajunta-

ment abandonin la planificació fluvial del S.XIX, que s’escoltin 

els tècnics i científics per a temes tècnics i científics, no a qui 

genera els problemes i emparant-se en una Agència Catalana 

de l’Aigua que, amb l’actual Direcció, ha retrocedit dues dè-

cades i ens haurà d’explicar per què aviat pagarem sancions 

pels incompliments de les Directives Europees, i per què amb 

la propera gran Torderada els danys a béns i persones seran 

majors.

Javier Romera · Naturalista local
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LA NO SORPRESA DEL 2020
Cristina Agell i Alofra

Aquest 2020 no ens ha deixat indiferents. Ha canviat la nostra manera de relacionar-nos i de viure però, so-
bretot, el que ha fet ha estat vulnerabilitzar els més dèbils i enfortir els qui abans de la pandèmia ja eren els 
més poderosos.

Aquest   impacte   no  ha  tingut  excepció  en  
les  violències, les desigualtats i les discrimina-
cions que pateixen les dones.
 
No ha estat cap sorpresa que durant el confina-
ment, on moltes dones s’han hagut de tancar a 
les seves llars amb els seus agressors durant 
pràcticament la totalitat del dia, les  trucades  
als  números de telèfon d’atenció a la dona que 
pateix violència s’hagin disparat. Tant és així, 
que fins i tot s’han hagut d’habilitar nous me-
canismes de contacte per tal que els agressors 
no descobrissin que les dones sobre les qui  
exerceixen violència els estaven denunciant.

No ha estat cap sorpresa, perquè no hi ha ha-
gut cap col·lectiu en situació de vulnerabilitat 
que n’hagi sortit ben parat. Les discriminacions 
també han estat paleses en el fet que hagin es-
tat en gran part les dones les qui han hagut de 
procurar per la conciliació entre feina i tasques 
de cura, havent de fer un esforç titànic per 
aconseguir la conciliació.

Però no només això. Les dones han patit en 

excés les conseqüències d’aquesta pandèmia. 
Són també les dones les qui majoritàriament 
treballen sense contracte de treball i sense    
una situació regularitzada, i això,  sumat  al  ti-
pus  de  tasques  laborals que duen a terme (en 
gran mesura de cura i de la llar) s’ha traduït 
en què moltes d’elles no hagin tingut cap mena 
d’ingrés durant els mesos de més restriccions 
de la pandèmia.

La pandèmia no ha fet tampoc excepcions en 
els feminicidis. I és que, com ja hem dit, la ma-
jor part d’ells tenen lloc en l’àmbit de la con-
vivència familiar, motiu pel qual, amb el con-
finament moltes dones han hagut de conviure 
tot el dia amb els seus agressors.
 
No hi ha hagut sorpreses. Les dones continuen 
discriminades,     assetjades,     vulnerabilitza-
des     i    assassinades. La pandèmia ha supo-
sat que les dones ho hagin passat encara pitjor. 
Som al 2020 i encara fem proclames com “ens 
volem vives”, perquè ens estan assassinant. I el 
més trist és que, malgrat ser al 2020, això no 
ens ha sorprès gens.

@cuptordera

fb.me/cuptordera

@cuptordera

tordera@cup.cat


