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El Casal Boira Baixa de Manlleu fa
15 anys
Ho celebra amb un taller de tions; una jornada amb documental, debat i sopar
palestí; un dinar d'aniversari i una Festa per la República | Mohammad
Alsharqawi exposarà dissabte la situació a Palestina després del trasllat a
Jerusalem de l'ambaixada nord-americana a Israel
El Casal Popular Boira Baixa de Manlleu celebra el 15è aniversari. I ho fa amb un seguit d'actes
aplegats sota el lema de «La revolució no es fa, s'organitza». Els actes comencen aquest dijous
dia 14 amb el tradicional taller de tions, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça Fra Bernadí.
Divendres, al Casal mateix, a les 8 es projectarà el documental Arrels de resistència, una producció
del grup de solidaritat amb Palestina La Recol·lectiva. Tot seguit, hi haurà debat amb l'activista
sirio-palestí i membre del col·lectiu Crida Migratòria Mohammad Alsharqawi i membres de La
Recol·lectiva, entre els quals hi ha un manlleuenc. Alsharqaw explicarà de primera mà l'actual
situació a Palestina després que el govern dels Estats Units hagi decidit traslladar la seva
ambaixada a Jerusalem, reconeixent-la així com a capital d'Israel i eliminant la solució dels dos
estats.
El grup que ha produït el documental, La Recol·lectiva, és un col·lectiu autònom d'activistes que
organitza activitats i campanyes de solidaritat i de resistència amb Palestina. A través de
l'autogestió, financen accions als territoris ocupats palestins, principalment enfocats a la recollida
d'olives durant el mes d'octubre. L'objectiu és ajudar a les persones més afectades pel conflicte
en zones rurals. Sovint tenen prohibit recollir les olives de camps que han treballat des de fa
dècades i, quan no és així, pateixen atacs dels colons israelians o del mateix exèrcit pel simple
fet d'estar treballant la seva terra.
Després del debat, a 2/4 d'11, hi haurà un sopar palestí i el tradicional concurs de preguntes de
l'Esquerra independentista «Militant».
15è aniversari del Casal Popular Boira Baixa de Manlleu
?La revolució no es fa, s'organitza?
Els actes continuaran dissabte dia 16, a les 2 del migdia, amb un dinar d'aniversari al Casal i tot
seguit les Olimpíades Populars.
La celebració es tancarà el divendres dia 22 a les 7 de la tarda a la carpa del pavelló amb la Festa
per la República, organitzada conjuntament amb el CDR Manlleu.
El Casal Boira Baixa ha fet públic un manifest, coincidint amb el 15è aniversari, en el qual
recalquen la funció d'organització que ha tingut durant tots aquests anys. «L'organització sempre és
el primer pas per construir espais i lluites compartides», diu el manifest. Si avui som on som,
recorden, «és per unes quantes joves que vam decidir organitzar-nos, enlloc de conformar-nos,
polititzar-nos, enlloc d'alienar-nos». Durant aquests anys, afegeixen, han enfortit la lluita de base
i l'assemblearisme a Manlleu, un exercici que «ha après el nostre poble quan ha calgut defensar
el referèndum i la república, quan han calgut dues vagues generals per aturar el país».
En aquest sentit, també vinculant-lo amb el moment actual que viu el país, ratifiquen que «no és
temps per rendir-nos, que entre unes i altres sempre ho podrem tot», i es declaren «hereves de
la tradició revolucionària d'autoorganització col·lectiva, de la matriu obrera de l'associacionisme».
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Organitzar-se, diuen, «no vol dir res més que lluitar juntes, resistint i insistint contra el mateix
mur».
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