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Jornades d’En lluita 2011 - 8 i 9 d’abril La Torna, c/ Sant Pere Màrtir 37, 
Gràcia. Metro Diagonal o Fontana

Vivim en un món en crisi. Ens diuen que les 
retallades socials són inevitables… mentre 
milers de milions van als bancs i les grans 
empreses augmenten els beneficis. 

Però vivim també en un món on hi ha 
resistència: des de les vagues generals 
de Grècia i la revolta estudiantil de Gran 
Bretanya, fins a les inspiradores revolucions 
que s’estenen pel món àrab. En aquestes 

jornades volem parlar de totes aquestes 
qüestions i debatre alternatives entre tots i 
totes.

Organitzem unes jornades perquè 
aprofundir en les idees i participar a les 
lluites no són dues coses separades. Totes 
aquelles persones que volem canviar el món 
necessitem armar-nos d’arguments.



Divendres 8 d’abril
19h. La crisi a Europa avui: hi 
ha una alternativa al rescat?
Joan Junyent, membre del Seminari 
d’economia crítica Taifa.
Panos Garganas, activista grec i 
editori del diari setmanal anticapitalista 
“Solidaritat dels Treballadors”.
Joel Sans, historiador i militant d’En 
lluita.

El ‘rescat’ de països com Grècia  l
no té cap altre objectiu que especular 
amb el seu deute i sotmetre els i les 
treballadores a fortes retallades socials. 
Després del rescat de Grècia i Irlanda, 
els següents a la llista són Portugal i 
l’estat espanyol. En aquesta xerrada 
debatrem sobre les perspectives 
per l’economia espanyola i quines 
propostes alternatives hi plantegem des 
de l’esquerra.

Dissabte 9 d’abril
16:30h. Les idees de Marx per a 
un món en crisi 
Ramon Franquesa, professor 
d’Economia Mundial de la UB i membre 
del secretariat del PSUC-Viu.
Panos Garganas, activista grec i 
editori del diari setmanal anticapitalista 
“Solidaritat dels Treballadors”.

Al context actual de crisi, és  l
necessari i urgent adoptar una 
estratègia transformadora que qüestioni 
el mateix capitalisme. Però és possible 
una alternativa a aquest sistema? 
En aquesta xerrada parlarem de la 
importància de les idees de Marx per 
avui, per tal d’entendre d’on provenen 
l’explotació i la crisi… i de com ens 
podem alliberar de tota opressió.

18h. La revolució al món àrab: 
fins on arribarà la lluita?
Hossam Al-Hamalawy, activista i 
blogger egipci, militant dels Socialistes 
Revolucionaris (connexió per 
videoconferència).
Marc Almodóvar, testimoni de la 
revolució a Egipte i corresponsal de la 
Directa al Caire.
Angie Gago, militant d’En lluita.

Els esdeveniments a països com  l
Tunísia i Egipte demostren la plena 
vigència de la revolució com la millor 
eina de lluita per aconseguir avenços 
concrets per els i les treballadores. 
En aquesta xerrada parlarem de les 
perspectives per a aquestes revolucions 
i quines lliçons en podem extreure per 
les nostres lluites aquí.

20h. Taula rodona: reptes per a 
l’esquerra anticapitalista
Luis Blanco, portaveu de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya.
Fidel Lora, membre de la Trobada 
Alternativa de Nou Barris i d’Espai Marx.
Panos Garganas, activista grec i 
membre de la coalició anticapitalista 
“Antarsya”.
Regina Martínez, membre d’Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme i militant 
d’En lluita.

Els reptes als quals s’enfronta  l
l’esquerra anticapitalista avui són 
molts i d’una gran envergadura. Com a 
cloenda de les jornades, tenim una taula 
rodona amb representants destacats de 
diferents organitzacions i moviments 
socials que ens donaran la seva visió 
sobre com avancem com esquerra.
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