
 de juliol de 2016: fa 80 anys que la classe 
treballadora va sortir als carrers per aturar el cop 
militar feixista armes en mà. A Barcelona els 

treballadxrs havien estat tota la nit vigilant les casernes i quan 
els militars colpistes es van revelar, els hi van fer front amb 
coratge, preneren les casernes i agafaren les seves armes. A 
partir d'aquell moment els treballadxrs, el moviment llibertari, 
va dur a terme la revolució anarcosindicalista que havia anat 
madurant durant anys en forma de teoria.
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El poble es va organitzar al món laboral, col·lectivitzant les 
empreses, que van ser abandonades pels empresaris1 del 
moment, alguns es van integrar en les col·lectivitats i uns altres
van ser “obligats a marxar-se” 

A Mollet foren col·lectivitzades: la Teneria Moderna “La 
Pelleria”, Can Fàbregas, Cal Medir, Can Mulà, Farinera Can
Serra, La Central Lletera…

Les empreses van funcionar de forma assembleària, van 
reduir-se hores de treball, van incrementar llocs de treball, es 
va millorar la producció, i es va certificar la qualitat del 
producte a través del LABEL i quan l'economia de l'empresa 
ho va permetre, es van incrementar els salaris, reduint les 
diferències salarials entre treballadors de diferents categories.

És un fet remarcable que foren principalment les dones les 
qui van fer funcionar les empreses, ja que en la majoria dels 
casos els homes van marxar al front .

Així mateix la CNT va organitzar en règim de cooperativa la
distribució dels aliments que es produïen a cada zona, 
redistribuint els productes a través de cartilles de racionament. 
A Mollet això es va dur a terme al final de la Rambla de 
Balmes cantonada amb Carrer Monges “col.legi 
Lestonnac”

1La paraula «empresari» és d'ús recent , llavors eren «els amos»

Aquests fets històrics, dins d'un context de guerra que 
impedia posar en pràctica tota la capacitat humana, venen a 
demostrar que els treballadors no necessitem de caps per 
treballar, no necessitem empresaris ni de governs, com deia 
una cèlebre figura històrica, no oblidem que,

[…] “els obrxrs són els únics productors de riquesa. 
Som nosaltres, els obrxrs, els que fem funcionar les 
màquines a les indústries, els que extraiem el carbó i els 
minerals de les mines, els que construïm ciutats…Per què 
no anem, doncs, a construir i encara en millors condicions
per reemplaçar el destruït? Les ruïnes no ens fan por. 
Sabem que no anem a heretar res més que ruïnes, perquè 
la burgesia tractarà d'arruïnar el món en l'última fase de la 
seva història. Però -li repeteixo- a nosaltres no ens fan por
les ruïnes, perquè portem un món nou en els nostres cors.
Aquest món està creixent en aquest instant" […] 

Va ser una revolució per canviar les coses, perquè els 
obrers tinguéssim el control de la producció i de les nostres 
vides, per deixar de ser esclaus i serfs del capitalisme global. 

[…] "Existeixen només dos camins, victòria per la 
classe obrera, llibertat, o victòria pels feixistes, el qual 
significa tirania” [...]

Des de la CGT del Vallès Oriental us convidem a aquestes 
jornades on podreu gaudir de documentals, llibres, poesia 
crítica i social, exposicions i farem un recorregut per les 
empreses col·lectivitzades a Mollet, i com no tindrem un 
concert… ja que sense música no hi revolució! 

Salut.



80è Aniversari de la Revolució Social.
Activitats a Mollet del Vallès.

Divendres 15 de juliol - Centre Cívic La Marineta.

18:00 Inauguració de l´exposició “La Revolució Social” que es
podrà visitar fins el  23 de juliol.

18:30h Passi del documental “Economía Col·lectiva”
Amb Jordi Viader, periodista i historiador.

Dimarts 19 de juliol – Centre Cívic de Can Borrell.

18:00h Inauguració de l´exposició «Mujeres Libres» i passi del
documental «Indomables, una Historia de Mujeres Libres»

Dijous 21 de juliol - Centre Cívic Can Pantiquet

19:00h Presentació del llibre “La Anarquía Funciona”
Amb la presència de Peter Gelderloos autor del llibre.

Divendres 22 de juliol – Parc de Can Mulà.

Concert i míting.
20:00h a 21:30h Scandol Jackson.

21:30h a 22:00h Míting
22:00h a 23:45 Concert amb “Muyayo Rif”

Dissabte 23 de juliol - Centre Cívic La Marineta.

18:00h Poesia amb el grup “Bio-lentos”
18:30h Documental “Projekt A”

Diumenge 24 de juliol - Local CGT.

10:00h Ruta Anarquista per Mollet del Vallès.
Punt de trobada al local de la CGT del Vallès Oriental

 C/ Francesc Macià 51, Mollet del Vallès.
Farem un recorregut per les empreses col·lectivitzades durant

la revolució de 1936, així com per diferents llocs d´interès :
Teneria Moderna Franco-Española, El Tabaran, Can Fàbregas,

Can Mulà, Can Serra, Can Medir, Central Lletera Mollet. L´acte
finalitzarà al sindicat on realitzarem un refrigeri.

    Salud.


