


Sóc l’Ismael Benito. El Vendrell és el poble on he viscut bona 
part de meva vida, més de deu anys des de que ens hi vam 
instal·lar. No he estat escolaritzat al Vendrell, però l’Escola 
Oficial d’Idiomes, la Lira Vendrellenca (amb la creació de 
l’SMILe) i els millors estius d’infància fan del Vendrell casa 
meva. 
Tanmateix, el Vendrell està podrit. Podrit, no per la seva 

gent de carrer, que el projecta i l’estimula. Podrit, perquè 
un govern quatritipartit es reparteix els calers del munici-
pi. Podrit, perquè l’oposició és bandera del feixisme a Cata-
lunya. En aquest context, els moviments de canvi, els que 
tenen arrelament social, aquells i aquelles que treballen 
dia a dia, són -ni que sigui per l’alegria de fer de nou- rev-
olucionaris. Per això, Som Poble ha de crèixer. Per això, he 
acceptat la proposta de donar suport a la candidatura, 
prenent partit, i assumint el tancament de la llista electoral.

Em dic Marina, visc a Girona i em presento a 
les eleccions municipals com a primera d’EuiA, 
quarta en la llista de la coalició ICV-EUiA. Deixa-
da enrere l’etapa acadèmica, la joventut d’avui 
en dia ens veiem en caiguda lliure a curt, mig 
i llarg termini. L’única manera de col·laborar 
per revertir la situació és disputar-los el poder 
a través de l’organització de la nostra classe 
social i de la seva presència a les institucions. 
És per això que vaig decidir presentar-me, per 
tenir la possibilitat de fer de Girona, governada 
per CiU en l’última legislatura, una ciutat digne 
per la classe treballadora i la seva joventut, 
una ciutat viva que no es redueixi a un bonic 
aparador pels flaixos turistes i per a gent que 
pot pagar els extravagants menús-degustació 
del Celler de Can Roca.

Sóc en Julio, un estudiant d’imatge i so de 19 
anys que viu a Sentmenat (Vallès Occidental) 
i es presenta a les eleccions per l’Assemblea 
Ciutadana de Sentmenat, una candidatura de 
confluència on es troben EUiA, Procés Constitu-
ent, gent de Podem i gent a títol individual.

Em presento a les eleccions municipals del 
meu poble perquè crec que transformar la 
societat comença per transformar el que tens 
més aprop: el teu municipi, el teu barri. Crec 
que ens hem de moure per canviar les coses, 
per canviar una societat on la injustícia és el 
pa de cada dia, i que hem d’estar totes unides, 
teixint poder popular, per canviar les coses 
i millorar el nostre municipi i el nostre món. I 
guanyar l’Ajuntament és el primer pas per 
guanyar la societat.

Aquest 24 de Maig ens esperen unes eleccions municipals que seran un esclat, seran diferents, seran 
l’inici d’una primavera que esperem que doni els seus fruits. Maig té diversos col·laboradors que hi 
participen, ja sigui en candidatures de confluència o en espais diversos, però sobretot, per canviar la 
seva realitat, i la vostra. Ells mateixos us expliquen per quins motius es presenten. 

Condicionar la contractació municipal a criteris de justícia social i ambiental
Elaborar un “Plan de lucha contra el paro”
Lluitar contra la precarietat laboral juvenil
Crear nous centres educatius públics i promoure els itineraris educatius dels 0 als 18 
anys
Garantir l’escolarització equilibrada de proximitat
Garantir l’escola inclusiva en tots els cicles educatius
Reforçar els programes contra l’absentisme, l’abandonament i el fracàs escolar
Convertir Barcelona en ciutat educadora de 0-100 anys
Promocionar els ensenyaments artístics a la ciutat
Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola
Incentivar la creativitat, l’autonomia, la coeducació i la participació de tots els infants a 
l’escola i a la comunitat
Promoure el projecte Barcelona Ciutat Educadora
Promoure habitatges adaptats per a la gent gran i un parc de lloguer social per a la gent 
jove
Garantir la participació ciutadana efectiva en els òrgans estables
Facilitar l’autoorganització i la participació de la gent jove

Alguns de nosaltres participem a  
Barcelona En Comú, i  volem compartir 
amb vosaltres alguns dels seus principis a 
nivell de joventut



Sóc l’Àlex Vega de Les Franqueses del Vallès. Al poble tre-
ballem en confluència des del 2011 quan vam impulsar l’as-
semblea popular de Les Franqueses Imagina on participem 
ciutadania, diversos moviments socials i partits, de fet sóc 
regidor per LFI com a relleu d’un company dels 2 que vam 
aconseguir. Ara LFI ha crescut, hem impulsat Imaginem Les 
Franqueses en Comú – Entesa, assemblea popular i candi-
datura unitària on participen LFI, EUiA, Procés Constituent, 
Els Verds del Vallès Oriental i Podem. Com al 2011 això no 
és una simple coalició o suma de noms, la gent que volem 
transformar el nostre poble i el nostre Món hem decidit que 
hem de fer-ho des de la unitat popular, tots i totes junts per 
construir el poder popular. Com a jove precari que vol can-
viar aquesta realitat estar a ILFC és una empenta d’energia, 
és sentir que no estic sol i que lluito amb desenes de com-
panys i companyes per transformar la realitat i aconseguir 
la justícia social i la llibertat.

Sóc Luis Fernández Pallarés i participo a la 
candidatura d’ICV-EUiA a Parets del Vallès. 
El meu poble és d’aquells com tants altres on 
porta governat pel PSC des de les primeres 
eleccions democràtiques. A les passades 
eleccions la ciutadania ja va deixar un mis-
satge clar a les urnes de que ja n’hi ha prou 
d’aquest model de clientelisme municipal, i el 
PSC va fer el que ja estem acostumats del bi-
partidisme, pactar amb el PP, igual que ho fan 
per reformar la Constitució i retallar els nos-
tres drets. Sóc estudiant i estic a l’atur, però 
sobretot estic fart d’aquest model; cal tren-
car amb el règim del 78, abans de res a Pa-
rets, des de la mobilització social als carrers, 
però sense deixar de banda les urnes, ja que 
hem de treure del poder al bipartidisme. Per 
aquest motiu m’he decidit en col·laborar en 
tot el que pugui per primer cop en una candi-
datura electoral.

Sóc el Juanma. Veí de Vilanova i la Geltrú i fill d’una família 
obrera. A casa hem viscut les prejubilacions, treballar en 
negre per poder omplir la nevera. A casa hem viscut la pre-
carietat, treballar, desllomar-se i després no poder cobrar 
cap prestació quan estàs a l’atur. Participo a la candidatura 
Som VNG perquè les coses només es canvien des del com-
promís i la participació ciutadana, perquè és una candida-
tura que neix de la ciutadania i té el seu aval. Participo en 
aquesta candidatura perquè conflueixen organitzacions 
polítiques amb les que m’identifico, i moviments socials que 
són els meus referents. Participo perquè vull defensar la 
meva gent, la gent treballadora, amb la meva gent, sense 
haver de demanar permís a ningú.

Em diuen JL, tinc 26 anys i sóc un dissenyador precari. Di-
uen que com sóc treballador autònom sóc emprendedor. El 
que sóc és pobre i sense futur. Visc a Canovelles. Un poble 
estigmatitzat per ser la perifèria, els kinkis, els xungos. O 
com diria Galeano: los nadie. I això es veu accentuat amb la 
retallada generalitzada dels drets socials.
La meva principal motivació per presentar-me és ajudar a 

los nadie a governar el poble. Sota l’estigma ens amaguem 
les de barri. Les lluitadores per la dignitat, les solidàries i 
les que ho volem canviar tot des de baix. Volem fer del nos-
tre poble un referent de dignitat i solidaritat, perquè no so-
mos del centro, somos de la periferia.
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Aquest és el primer editorial de la revista Maig. La revista Maig acaba de néixer, amb moltes ganes d’esclatar. 
Perquè Maig és un esclat, una flor, un petit espai roig, violeta. És una revista digital, però també és una revista en 
paper.

La revista Maig és l’òrgan d’expressió de la Joventut Comunista de Catalunya. Però no és només això. La revista és 
un espai de trobada, és l’espai on volem escriure sobre el que ens preocupa, on volem que escrigui tota aquella gent 
que es mou i que lluita per construïr un món més just, una societat que no calli davant les desigualtats. 

És per això que quan vàrem buscar el nom de la revista, volíem trobar-ne un que ens indetifiqués. Vam pensar en 
un nom que fos diferent i que ens permetés sentir-nos còmodes. I Maig no només és el nom del mes quan esclata 
la primavera, sinó que també és un mes important en la nostra vida. Perquè comença amb el dia internacional dels 
treballadors, però també perquè segueix amb el 15 de maig, el dia que, fa uns quants anys va canviar per a molts la 
seva manera de viure i de mobilitzar-se. El dia que vam prendre les places i vam descobrir que no erem pocs els qui 
teniem ganes de lluitar i d’empoderar-nos. És per això que Maig ens va semblar un nom fantàstic per a nosaltres. 
Perquè Maig són 31 dies que ens permeten canviar les coses, són 31 raons per lluitar. 

Maig arriba per explicar-vos tot allò que callen els mitjans. Maig serà aquí per explicar-vos com evolucionen els 
judicis dels companys encausats, com l’Isma i el Dani, o els encausats per Can Vies, o per encerclar el Parlament, 
perquè no creiem en la llei mordassa. Maig serà aquí per explicar-vos què passa als CIEs, i com ho contrarrestem 
amb totes les mostres de solidaritat internacionalista. Maig sera aqui per explicar-vos les vagues de treballadores, 
com les de Movistar, i les de les estudiants. Maig sera aquí per mostrar-vos la Vaga de Totes, i per celebrar el 17 de 
maig el Dia contra la homofòbia i la transfòbia. Maig serà aquí per explicar-vos com s’esdevenen unes eleccions que 
esperem que siguin tan històriques com les del 1931. I tot el que vindra, i que ara ni tan sols podem imaginar-vos.

Perquè nosaltres entenem que explicar-vos les notícies des del nostre punt de vista, explicar-vos el que ens preocu-
pa i el que no surt als mitjans generalistes també és lluitar. I per això escrivim. Escrivim per a totes, per als qui 
militen amb nosaltres, però també per als nostres companys de feina, les companyes d’assemblea, les veïnes i com-
panyes de moviments veïnals, els amics... Escrivim per a tots aquells qui es moguin i per a totes aquelles que lluitin. 

És per això que a partir d’ara no deixarem d’escriure, i d’explicar-vos el que vivim, on lluitem i què és el que ens 
preocupa. Serem als processos de confluència, a les vagues, a la lluita estudiantil, a la lluita feminista, als ateneus i 
casals i al carrer. Però també serem aquí. 

Ens trobareu a la web tant sovint com ens permeti la lluita al carrer. I en paper de tant en tant, com a mínim dos 
cops l’any, en una edició que penjarem també a internet perquè som natius digitals. 

És per això que us demanem que ens acompanyeu en aquest viatge, en la lluita i en la seva retransmissió. Perquè la 
revolució potser no serà televisada, però Maig intentarà que no passi desaparcebuda.

Gràcies per fer-nos confiança i fins ben aviat!

Editorial

Maig l’hem fet entre totes, però volem donar les gràcies, especialment, a totes 
les persones que han escrit, i a totes les persones que han fet possible que 
també el trobeu en digital. Si en voleu saber més, busqueu-nos a:

maig.cat
facebook.com/Maig

@maig_jcc


