
La brigada d’informació de la
policia espanyola va detenir el

dimarts 9 de maig a quatre joves de
col·lectius anarquistes a Barcelona.
A mitjanit del mateix dia hi hagué
registres de cases amb un fort des-
plegament d’agents de paisà i antia-
valots.  El dijous van ser traslladats
als jutjats, on després de declarar
van sortir en llibertat amb càrrecs
de danys, amenaces i tinença de
material per fabricar potencials
explosius. A la sortida els esperaven
desenes de companys i companyes.
No es tracta d’una operació policial
aïllada. Fa anys que la policia estatal
i els mossos d’esquadra perseguei-
xen aquests grups a partir dels
acords arribats a escala europea. El
“Documento Madrid”, signat i com-
partit amb les policies grega, italia-
na i portuguesa durant una trobada
de l’Europol -a la capital de l’Estat
espanyol l’any 2001- posava en el
punt de mira repressiu la ideologia
anarquista. A Itàlia les operacions
encara són més contundents. 

>> Roda el món //   Pàgina 18

32 joves processats per
l’okupació del Kork III
La setmana del 22 al 26 de maig el

jutjat penal núm. 2 de Terrassa vol
celebrar un judici contra 32 joves que
van ser detinguts durant el desallot-
jament del centre social okupat
KORK III l’any 1999. Se’ls acusa dels
delictes d’usurpació, desordres,
atemptat a l’autoritat, danys i una
falta a l’ordre públic pels quals se’ls
demana un total de fins a 5 anys de
presó per persona. A més demanen

una fiança de 3000 euros abans de
començar el judici. Prop de 200 per-
sones varen participar el passat 13 de
maig a una manifestació a Terrassa
per denunciar el procés judicial. 

A les pàgines “De Dalt a Baix” fem
una anàlisi de tot aquest procés i de
la història recent del moviment
okupa a la capital egarenca. Podreu
trobar també una entrevista amb les
persones processades.   

>>>>  AAiixxíí  eessttàà  eell  ppaattii  //// PPààggiinnaa  1111

Quatre noves
detencions de
membres de
grups anarquistes

>> De dalt a baix // Pàgines 3, 4 i 5
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Un dels quatre anarquistes detinguts a la sortida del jutjat el passat 11 de maig, ja alliberat, és abraçat per una companya
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> Així està el pati
// Pàgina 12

setmanari de comunicació 

Què es cou // Pàgina 22
El proper 20 de maig tindrà lloc

la IV Inspecció civil a la base militar
de Bètera, enmarcada en una cam-
panya internacional pel tancament
de les instal·lacions militars.

Expressions // Pàgina 24 
La revista celebra l’aniversari i pre-

para una renovació integral, “que tot
això tingui una forma més clara, més
organitzada i més oberta a tots els qui
vulguin fer un projecte comunicatiu

Transgènics 5 anys d’Ordint la trama
Així está el pati // Pàgina 16

Acció al moll de càrrega i descàrre-
ga de la multinacional Bunge al port de
Barcelona per denunciar els transgènics.
A les pàgines centrals els il·lustradors de
la DIRECTA ens donen la seva visió.

directa
núm. 5 // 17 de maig de 2006 www.setmanaridirecta.info 1,5 euros

Campanya antibase

Clos ascendeix el cap que
va acomiadar Pablo Díez
EL CONDUCTOR D’AUTOBUSOS ES VA SUICIDAR EN PERDRE LA FEINA PER SER ACUSAT D’HAVER ROBAT UN EURO

[              ]
ENTREVISTA A UN MEMBRE DE LA RESISTÈNCIA IRAQUIANA

“Al-Qaeda és insignificant a l’Iraq” 
En una recent visita a Barcelo-

na, Abdel Jaber al-Kubaysi de
l’Aliança Patriòtica Iraquiana, va
ser entrevistat per DIRECTA. Refle-
xiona sobre el paper i les forces
reals d’una resistència manipula-
da mediàticament mentre valora
les forces reals dels Estats Units
en una ocupació de desgast. 

No posa en dubte la capaci-
tat política d’una aposta de
govern d’unitat nacional. 

En paraules d’Abdel Jaber:
“Al-Qaeda és insignificant a l’I-
raq. A penes són unes desenes
de milicians, una gota d’aigua
davant les desenes de milers de
persones que composen la legí-

tima resistència nacional. La
culpa d’Al-Qaeda i Al-Zarkawi és
dels EUA. Ells han obert les fron-
teres de l’Iraq, ara mateix l’Iraq
no té fronteres, i han permés
que entri. I ells li han donat
publicitat, mentre amagaven les
accions de la resistència. Tot
plegat és una gran mentida.”
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El racó il·lustrat

✑ Edu Bayer
/directa@setmanaridirecta.info/

“Que malament està el món! I
cada cop anirem pitjor amb

bojos com el Bush!”  he escoltat
aquest mati mentre esmorzava al
bar de sota de casa. Parlaven dues
dones mentre prenien el primer
café amb llet de la setmana. 

Que la cosa no va bé és una
observació que subscriu multitud
de gent de qualsevol àmbit que
mostra disconformitat amb l’es-
tatus quo de les coses. Es vol un
canvi. I normalment va molt bé
tenir ben clars quins són els ene-
mics personals de cadascú. Po-
den ser els polítics, el mercat de
la vivenda, les mutinacionals, el
sexisme, la fam, la injusticia glo-
bal, el neoliberalisme, la repres-
sió policial... Tothom es cons-
trueix la seva causa i més val
tenir-la clara. N’hi ha que pensen
que quan tot estigui arreglat, i el

sistema sigui just, llavors ells i
tothom seran feliços.

I és que va bé trobar un enemic
molt dolent i supeditar la nostra
felicitat a la seva desaparició. Ade-
més és més fàcil de trobar una
identitat en una causa externa i
negativa. La gent obvia la lluita per-
sonal, l’esforç diari per ser més
nobles, oblida el seu propi materia-
lisme, vèncer les seves pors més
profundes, recòneixer els seus
autoenganys i enfrontar-se amb els
seus tabús. Quantes inseguretats
ronden per dins, quants problemes
tenim per viure la nostra sexualitat

de forma plena, quantes vegades
deixem d’enfrontar-nos amb els
nostres petits problemes, quantes
cops volem passar per damunt dels
altres i som egoistes i orgullosos,
quantes coses van malament dins
la nostra propia casa. Sovint anem
amb presses i no cuidem les rela-
cions del nostre entorn més pro-
per. Cometem petites injustícies
però les considerem insignificants.
Ens és més còmode que els ene-
mics estiguin lluny i plantar-los hi
cara convençuts. 

Treballar tots en el nostre pro-
jecte personal dia a dia, observar-
nos, descubrint les nostres debili-
tats, tenint moments de calma,
veure que no necessitem tantes
coses externes, intentar viure d’una
manera alegre i així contagiar d’a-
questa revolució sincera a la gent
de casa i potser del nostre carrer. I
tan de bo així, carrer a carrer, barri
a barri, veurem que tots i tot va
millorant en harmonia....

Revolució sincera

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Al número 4, vàrem cometre una errada difícilment justificable:
la publicació d’una fotografia d’un càrrec públic en un àmbit
privat. No es tractava de cap escena compromesa ni res per

l’estil però en aquell moment no participava pas en cap acte públic
i, a més, es trobava acompanyada de familiars que res tenen a veure
amb la seva activitat. Assumim la nostra errada i entenem que molta
gent es va poder extranyar per l’aparició d’aquesta fotografia.

Parlant de descoordinació, també la distribució d’aquesta setma-
na ha patit retards, en part per la nostra inexperiència en aquesta
tasca. Recordeu que el dia que arriva la Directa als punts de venda és
el dijous. Val a dir, a més a més, que en unes setmanes tindrem els
resultats de les vendes d’aquests primers números i tant nosaltres
com la distribuïdora hem de veure la rendibilitat de la distribució. La
nostra principal prioritat és afiançar els punts actuals i ampliar la
xarxa progressivament.

Com a punt positiu, cal destacar l’augment important del nom-
bre de subscripcions des que va sortir el número 1 de la Directa. No
és que les 300 subscripcions actuals ens donin tranquilitat pel que fa
a l’estabilitat del projecte però com a mínim sí es un fet esperança-
dor que una mitja de 40 persones o entitats s’hagin subscrit cada set-
mana. Per tal de donar-nos a conèixer, estem posant especial èmfasi
en les presentacions i paradetes a actes socials. Teniu més informa-
ció a la plana 17. 

El preu impossible de l’habitatge

Milers de persones van assistir a les assegudes pel dret a l’habi-
tatge celebrades el 14 de maig. Hi havia gent a títol individual

que estava realment cabrejada. Les situacions que es viuen dia a dia
per a poder pagar el lloguer o la hipoteca són extremadament asfi-
xiants. Les nombroses dades aportades pels estudiosos són con-
cluents. Els preus s’han incrementat un 150% durant els últims 8 anys
i l’endeutament de les famílies s’ha triplicat. Però això no és fruit de
la casualitat, és fruit del negoci, d’un negoci planificat al voltant de
l’habitatge, del que en d’altres paraules s’anomena especulació. Exis-
teixen els responsables amb nom i cognoms. Hi ha veritables sagues
familiars, empreses multinacionals, lobbies multimilionaris que
mouen i controlen el mercat immobiliari. Les constructores com
ACS, FCC, Colonial o Metrovacesa, les immobiliàries com Tecnoca-
sa, Don Piso o Fincas Corral, la família Sanahuja que  es construeix
una gran mansió de luxe a l’avinguda Pearson mentre desallotja en
Pep, un jubilat sense renda d’una masia d’Esplugues de Llobregat.
Mentre això passa les administracions miren a una altra banda. Els
partits que governen a gran part dels municipis i a la Generalitat -que
majoritàriament pertanyen a l’esquerra oficial- fan polítiques d’ha-
bitatge que resolen la situació de l’1% de la demanda de nova viven-
da. No tenen cap mena de marge de maniobra, el sector privat con-
trola el mercat alhora que financia legalment els grans projectes
faraònics a l’estil del Fòrum, el projecte de la Sagrera, la City Metro-
politana. Possiblement finaciï moltes més coses sense tanta legalitat. 

Editorial

“La gent obvia la
lluita personal,

l’esforç diari per
ser més nobles”

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra amb les condicions següents:
-Reconeixement. Heu de reconèixer el crèdit de l'obra de la manera especificada
per l'autor o el llicenciador. 
-No comercial. No podeu utilizar aquesta obra per a finalitat comercials. 
-Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra deri-
vada d'aquesta obra. 

- Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. 
- Algunes d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular del
dret d'autor. El dret derivat d'us legítim o altre limitació reconeguda per llei no queda
afectat per l'anterior.
Aquesta publicació té una llicència Creative Commons Attribution-NoDerivs-
NonCommercial. Per a veure una còpia d'aquesta llicència visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envieu una carta
a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, USA

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 

L’Hospitalet de Llobregat 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

Tel: 935 270 982 // Mòbil: 661 493 117

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS
Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 

Àrees de treball de Directa:
redaccio@setmanaridirecta.info
fotografia@setmanaridirecta.info
il.lustracio@setmanaridirecta.info 
disseny@setmanaridirecta.info
subscripcio@setmanaridirecta.info  
distribucio@setmanaridirecta.info 
publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 16

Temperatures d’estiu a la baixa La setmana dia a dia
Dijous 18: Les temperatures arribaran al seu màxim, amb alguns registrals pun-
tuals que s’aproparan als 35 graus als punts més càlids de l’Ebre. 
Divendres 19: Franges nuvoloses creuaran d’oest a est i escombraran les altes tem-
peratures. La baixada serà forta i a la nit refrescarà. 
Dissabte 20: Els vents giraran a ponent i mestral. El cel estarà assoleïat encara que
hi passin alguns núvols alts. El matí serà fred però de dia la calor tornarà.
Diumenge 21: Situació estable amb algun ruixat de mitja tarda al pirineu gironí.
Dilluns 22: S’aproparà un front fred des del cantàbric, augmentaran els núvols al
Pallars i a la Ribagorça. Poques precipitacions. 
Dimarts 23: Tornarà a refrescar a partir del vespre les temperatures no seran
massa caluroses, amb vents de mestral i ponent. 
Dimecres 24: Entrarà la tramuntana i poden produir-se ruixats localment intensos
al prelitoral nord de Barcelona i Girona. Ambient fresc. 

Les altes temperatures que
estem tenint els últims

dies arribaran al seu màxim
entre dimecres i dijous 18 de
maig. A partir de divendres
els vents començaran a girar
a mestral i ponent, les masses
d’aire més humit i fresc pro-
vinents de l’atlàntic afecta-
ran sobretot a les comarques
interiors i pirinenques. Per
tant les temperatures baixa-
ran i a les tardes pot haver
ruixats febles al nordest.Plànol de temperatures a 1500 metres d’alçada el proper dimarts 16 de maig a migdia
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PREU DEL LLOGUER:
lloguer mitjà contractual
el 1998: 358,11
lloguer mitjà contractual
al 2005: 699

✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

El 17 de juny de 1999 efectius
de les Unitats d’Intervenció
Policial (UIP) de la Policia

Nacional van desallotjar el tercer
Kasal Okupat Revolucionari i
Kombatiu de Terrassa (KORK III).
Així es posava fi a nou mesos de
recuperació d’un espai abandonat
que els col·lectius Acció Autòno-
ma, Dones Antisistema i altres
membres de l’Assemblea d’Oku-
pes de Terrassa van voler conver-
tir en centre social i vivenda. Hi
van arribar a viure unes cinc per-
sones i es van realitzar xerrades,
presentacions de llibres, passis de
vídeo i assemblees sobre campan-
yes reivindicatives per la despe-
nalització de l’okupació, contra el
quart cinturó, les ETT i l’especula-
ció urbanística. El KORK III es tro-
bava a una cantonada de la comis-
saria de Policia Nacional i en un
primer moment no se li atribuïa
cap propietari, cosa que va provo-
car la reacció del regidor d’Urba-
nisme del PSC, Josep Aran, que va
afirmar: “els okupes saben el que
fan i estan ben informats”. 

La denúncia de la propietat
L’edifici situat al número 20 del
carrer Puig Novell tenia uns 712
metres quadrats repartits en tres
plantes que estaven buides des de
feia uns 20 anys. La casa estava ins-
crita al Registre de la Propietat des
de 1904 a nom de Marcelina Albí
Agulló que va morir l’agost de
1940. Des d’aleshores, identificar
qui era el propietari de l’edifici va
ser una gran tasca. Els hereus eren
els cinc fills de la senyora Albí,
però la titularitat de l’edifici esta-
va dividida en tres branques fami-
liars que residien a Sabadell, Bar-
celona i Amèrica Llatina. A ningú
va interessar aquesta propietat

HABITATGES PROTEGITS

Any 2005. Per aconseguir 90
habitatges protegits es van
presentar 2.000 sol·licituds

sobre la que hi havien diferents
préstecs hipotecaris fins que un
grup de joves hi va entrar el
setembre de 1998. De fet, en un
primer moment el Jutjat número 1
de Terrassa va arxivar la denúncia
dels sobrevinguts copropietaris
perquè no quedava acreditada la
titularitat. Fou l’Audiència Provin-
cial qui, acceptant el recurs pre-
sentat, va ordenar continuar amb
les diligències. Segons fonts ofi-
cials, el 31 de maig de 1999 la
magistrada del Jutjat d’Instrucció
número 1, Pilar Calvo, va firmar
l’ordre de desallotjament. Com a
resultat de l’estratègia de desgast,
no va ser fins el 17 de juny que es
va fer efectiu el desallotjament.
Tot i això, els joves detinguts dub-
ten del moment en que es va fir-
mar l’ordre ja que no se’ls va
ensenyar fins que es trobaven a les
cel·les. Aquell mateix dia van
enderrocar les parets de l’edifici;
set anys després, el solar segueix
buit.

El desallotjament 
El dia del desallotjament, la Policia
Municipal de Terrassa va col·labo-
rar en la part logística del disposi-

tiu tallant la circulació dels carrers
propers al centre social i deixant
via lliure a unes 17 furgonetes i uns
100 efectius de les UIP. Cap a dos
quarts de set del matí, els agents
antiavalots armats amb porres,
pistoles i piloteres van procedir al
desallotjament rebentant una
paret exterior del centre social i
destrossant una de les portes d’en-
trada. Després d’una hora, i un cop
a l’interior de l’edifici, els agents
de la Policia Nacional no van
ensenyar l’ordre de desallotja-
ment en cap moment i segons l’as-
semblea de detingudes del KORK
III tampoc van fer cap requeriment
per abandonar l’immoble ni se’ls
va comunicar els motius de la

Els agents
van acomiadar
les detingudes

amb un
passadís de

cops i puntades
de peu

detenció. Així doncs, l’actuació de
la Policia Nacional no va complir
els procediments legals establerts,
però alhora tampoc va respectar
els drets de les persones detingu-
des. Van separar els nois i les noies,
als primers els van obligar a aguan-
tar el DNI amb la boca i van agre-
dir físicament molts d’ells. A tots
dos grups els van amenaçar i, en el
cas de les noies, amb connota-
cions sexistes. Van detenir un total
de 32 persones, a les quals van
emmamillar amb brides perquè no
disposaven de suficients manilles.
Van ser traslladats a la comissaria
caminant i emmanillats de dos en
dos, vulnerant el dret a la intimi-
tat. Abans, però, durant la sortida
del centre social, els agents van
acomiadar lespersones detingu-
des amb un passadís de cops i pun-
tades de peu.

La comissaria
Un cop a comissaria, a vàries de
les persones detingudes se les va
denegar el reconeixement mèdic i
la possibilitat d’anar al lavabo. Per
contra, el tracte vexatori va conti-
nuar quan van voler obligar a des-
pullar-se les noies detingudes. La

Policia Nacional també va impe-
dir que es produïssin concentra-
cions de solidaritat amb les per-
sones detingudes davant la
comissaria i va realitzar diferents
càrregues on sis persones van
denunciar lesions.

El judici
A conseqüència del comporta-
ment dels agents, els i les joves van
presentar denúncies per agres-
sions, però finalment el jutjat no
les ha acceptades. Per contra, els i
les encausats han vist com aug-
mentaven els seus càrrecs. Inicial-
ment se les acusava d’usurpació i
desordres públics, però l’any 2001,
arran d’una nova investigació, la
Fiscalia va ampliar els càrrecs acu-
sant-los també de danys, atemp-
tat i falta contra l’ordre públic.
Aquest fet va suposar l’increment
de la petició fins a cinc anys de
presó. També els van demanar una
fiança en concepte de responsabi-
litat civil d’uns 3.200 euros pels
desperfectes durant el desallotja-
ment. El acusats es van declarar
insolvents i van denunciar que els
feien pagar per uns fets que enca-
ra s’havien de jutjar.

TERRASSA // DEL 22 AL 26 DE MAIG JUTGEN LES PERSONES DESALLOTJADES DEL KORK III
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Manifestació contra el judici pel desallojament del KORK 3 a Terrassa el 13 de maig

Demanen 5 anys de presó
per 26 joves de Terrassa

El juny de 1999
es va fer efectiu el
desallotjament,

set anys després,
el solar segueix

buit

DADES DE
L’HABITATGE
A CATALUNYA

PREU MIG DE L’HABITATGE DE SEGONA MÀ: 
>> Any 2004: 1.850 /metre quadrat
>> Any 2005: 2.378 /metre quadrat

PREU MIG DE L’HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ:
>> Any 1998: 918 /metre quadrat 
>> Any 2005: 3.110 /metre quadrat  
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✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

El KORK III es va okupar el 27
de setembre de 1998 coinci-
dint amb la data en que es va

alliberar el primer espai a Terrassa
a l’any 96. El desallotjament del
CSO El Bruc va marcar durs prece-
dents a la ciutat egarenca. Dues
setmanes després de l’okupació
del primer centre social, la policia
el va desallotjar de forma molt
violenta amb el resultat de 18 per-
sones detingudes. Segons el
col·lectiu Solidaritat Antirepressi-
va de Terrassa (SAT), “el naixement
de l’Assemblea d’Okupes va esde-
venir un revulsiu i un pal de paller
per a les lluites socials de la ciu-
tat, perquè va permetre la seva
estimulació i sobretot ser un
espai de trobada i coordinació de
moltes persones i col·lectius dife-
rents”. En aquest sentit, es va llui-
tar constantment fins aconseguir
estabilitzar un espai a la ciutat
amb successives okupacions com
les del CSO Sant Gaietà, el Vapor
Ventalló o Vallparadís. 

La gran activitat del movi-
ment de l’okupació tant a Terras-
sa com a d’altres indrets ha acon-
seguit crear un conflicte a les
arrels del “sistema democràtic” al
contraposar el dret a l’habitatge i
el dret a la propietat privada. La
resposta de l’Estat espanyol es va
donar el maig de 1996 quan va
entrar en vigor l’article 245.2 del
nou Codi Penal que castiga amb
penes de presó les persones que
usurpin un immoble aliè. Aquell
mateix any guanyava les elec-
cions estatals el PP que va iniciar
la doctrina del “Todo es ETA”
impulsada per la Delegació del
Govern a Catalunya, dirigida per
Julia García Valdecasas, que estig-
matitzava el moviment okupa a
través dels mitjans de comunica-
ció. El balanç repressiu dels anys
de Valdecasas van acabar amb
800 detencions de persones vin-
culades als moviments socials i
successius muntatges policials.
Des de SAT es considera que “la
repressió que hem patit a Terras-

sa ha estat una de les més inten-
ses dels darrers 25 anys en una
única població de Catalunya. Ha
estat una espècie de laboratori,
on el poder ha exercitat diferents
tipus de repressió per a calibrar-
ne els seus efectes i exportar-la a
altres llocs”. Així és com, fins
abans del desallotjament del
KORK III, el balanç repressiu a
Terrassa sumava 5 desallotja-
ments de centres socials, 3 de
vivendes, 40 persones ferides, 70
persones acusades d’usurpació i
un muntatge policial silenciat
com el de desembre de 1997 on
es van detenir quatre joves acu-
sats de ser membres d’una orga-
nització armada anomenada
Acció Radical Catalana. En aquest
context, “el judici contra les per-
sones detingudes durant el des-
allotjament del KORK III és una
continuació d’aquesta repressió”.
De fet, el desallotjament policial
es va fer efectiu just després de
les eleccions municipals on el
PSC-PSOE va obtenir majoria
absoluta. Des de SAT es considera
que, “tot i que el resultat no va
influir en la decisió de desallotjar
o no, sí que sembla clar que les
eleccions van determinar el dia
triat per a dur a terme el desallot-
jament. Tot plegat és un exemple
de com els polítics molt sovint
poden incidir en decisions judi-
cials i policials, en contra del que
ens volen fer creure”.

“L’Assemblea
d’Okupes va
esdevenir un
revulsiu per a

les lluites socials
de la ciutat”

Terrassa ha
estat com un

laboratori on el
poder ha
exercitat

diferents tipus
de repressió

Un punt d’inflexió en la
repressió contra el moviment
okupa va ser el desallotjament del
Cinema Princesa el 28 d’octubre
de 1996 a Barcelona. Set anys més
tard, van absoldre les 40 persones
encausades en una sentència que
assegurava que l’okupació de l’edi-
fici no va provocar cap lesió sobre
els propietaris del cinema i que el
que van exercir les persones que
van transformar l’edifici abando-
nat en un espai obert al barri va ser
l’usufructe de l’edifici i no la pro-
pietat. Per tant, no s’estava usur-
pant res. Sentències semblants
s’han donat en els casos del Labo-

ratorio I, II i III a Madrid o, el mes
recent, el del Centre Social Els
Maquis de Sabadell.

Què passarà a Terrassa encara
és una incògnita, però, segons
SAT, “la finalitat d’aquesta crimi-
nalització ha estat la desmobilit-
zació general, trencar l’ampli tei-
xit que s’havia articulat entorn de
l’Assamblea d’Okupes i aïllar els
moviments socials que s’han
mantingut sense acceptar entrar
a jugar amb les institucions
‘democràtiques’“. Però tot això,
“ens ha confirmat que les lluites
per les quals som represaliades
mereixen la pena” 

TERRASSA // MACROJUDICI A L’OKUPACIÓ

SCDA0N5F000104
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El KORK 3 va ser desallojat l'any 99, uns messos després va ser enderrocat 

KORK III : Judici polític a l’okupació

d

El paper de la justícia

L’
Laia S.
Advocada

enjudiciament de la usurpa-
ció ha seguit una evolució que
evidencia que l’aplicació de les
lleis respon exclusivament a
raons polítiques. Resulta injusti-
ficable criminalitzar el fer efec-
tiu un dret bàsic a l’habitatge
per la via de l’accés directe i
alhora deixar impune l’abús
generalitzat que es comet a
diari amb el sòl i l’habitatge per
part dels poders econòmics. Cal
reconèixer que l’okupació ha

generat un debat públic neces-
sari sobre la qüestió de la
vivenda. És més que qüestiona-
ble la legitimitat de seguir
utilitzant la via penal per prote-
gir el dret de possessió dels
béns immobles en supòsits en
què els mateixos propietaris no
exerceixen aquest dret, com
succeeix amb les finques aban-
donades. Paulatinament, alguns
sectors judicials, admetent
aquesta postura, han anat deri-
vant les usurpacions a llur enju-
diciament per la via civil. En el
cas del KORK III, s’ha de valorar
si la imposició d’una pena al cap

dels anys acompleix la seva
funció de reïnserció o de
prevenció i si aquesta dilació no
vulnera el dret a la tutela judi-
cial efectiva de les persones
encausades. Sovint els òrgans
enjudiciadors obliden el deure
d’interpretar les lleis a la llum
de la realitat social que els
envolta, i de llur funció d’accio-
nar a favor de la justícia per tal
d’evitar que l’arbitrarietat justi-
fiqui la pèrdua de respecte dels
i les ciutadanes envers el
sistema judicial i el seu dret
natural de desobediència al
mateix.

La reflexióLa reflexió

“El que passa és que des de fa uns anys, el fenomen presenta una connotació política novedosa, i per això ara
és delicte quan no ho era ni amb Franco. El fet que la gent pugui anar a la presó per okupar és un invent del
nou Codi Penal. Per a què precisament ara? Doncs perquè és ara quan es fan públiques les okupacions, tenen
un caràcter polític i creen un conflicte a l’estat”

ENDIKA ZULUETA / ASSOCIACIÓ LLIURE D’ADVOCATS / EL PAÍS 1999
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✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

En el desallotjament del
KORK III es van reproduir les
pràctiques habituals de la

policia espanyola. Un desallotja-
ment “il·legal” i violent, tant físi-
cament com psicològica.

Com vàreu viure el desallotjament
i la posterior estada a comissaria?
Per una banda, amb impotència i
molta ràbia. Per una altra, amb
l’orgull de saber-nos conseqüents
amb els nostres principis ideolò-
gics. Ens van apuntar amb les
armes i ens van apartar del grup
per lligar-nos en parelles amb
doloroses brides als canells. Ens
gravaven en primer pla amb una
càmera de vídeo. En aquest pro-
cés, una companya va demanar de
què se’ls acusava i el que coman-
dava l’operació es va limitar a res-
pondre “en su momento lo
sabrás” i, tot seguit, li va dir al que
gravava “quédate con la cara de
ésta”. Podeu imaginar com se li
queda el cos a una persona que,
en un context així, sent allò.

Ens anaven posant en “fila de
a dos”. Algunes persones van
rebre cops al cap i a l’esquena
com a invitació a què callessin,
malgrat estar immòbils. Després
ens van portar a comissaria, des-

“Ens van apuntar amb les
armes i ens van apartar del
grup per lligar-nos en parelles
amb doloroses brides”

filant lligats i amb la cara desco-
berta a hora punta pel centre de
la ciutat. L’escena recordava els
passejos que falangistes i forces
de l’ordre es van dedicar a fer en
temps de dictadura. Aquesta
situació es va retransmetre pels
noticiaris del dia, sent per a mol-
tes famílies la manera d’assaben-
tar-se que la seva filla o germà
havia estat detingut.

L’estada a comissaria va anar
en la mateixa línia: a les dones
se’ns va coaccionar perquè ens
despulléssim, situació a la que no
vam cedir i que vam aturar gràcies
als forts crits que, col·lectiva-
ment, ens posàrem a fer per si hi
havia gent en les proximitats de la
cel·la o de comisaria que ho
pogués sentir. I va funcionar, real-
ment impressionava sentir 32 per-
sones cridant per defensar-se
d’una agressió com aquella. Vam
descobrir que els forts crits eren
la nostra millor eina allà dins:
estem segures que la tensió que
els va arribar a generar, juntament
amb la presència de gent i perio-
distes pels voltants de la comissa-
ria va fer que acceleressin el pro-
cés per treure’ns abans del que
haurien volgut. Abans, però, vam
ser objecte de la privació dels
drets bàsics: no es facilitaren
medicaments a persones que els
requeriren i que, en un cas,
podrien haver suposat un risc greu
per a la salut, tampoc es facilita-
ren compreses, ni aigua i, en
alguns casos, es negà fins i tot la
possibilitat d’anar al servei.

Han passat set anys del desallot-
jament. Quines implicacions té
el judici en aquests moments per
als i les encausades? 
Ens enfrontem a una petició fiscal
d’uns cinc anys de presó i ens
demanen uns 3.000 euros de fian-
ça abans de començar el judici.

Això pot suposar presó per les
persones encausades o, per les
persones amb antecedents, ingrés
directe sense possibilitat de recó-
rrer. De les 32 persones, quatre
eren menors en el moment dels
fets, alhora hi ha hagut quatre nai-
xements i tres persones han mort.

L’any passat es va fer pública la
sentència absolutòria del CSA
Els Maquis a Sabadell. Aquesta
reconeixia les tasques de rehabi-
litació dutes a terme. Creieu que
és aplicable una sentència així en
el vostre cas?
És la mateixa situació: un espai
abandonat, un grup de persones
que ho denuncien entrant a l’edi-
fici, rehabilitant-lo i obrint-lo a la
ciutat per a fer activitats diverses.
Finalment un desallotjament amb
la detenció de 32 persones. La
qüestió és que amb aquest des-
allotjament van voler donar un
escarment a l’okupació a Terrassa.
No van tenir prou a denunciar per
usurpació i desordres, sinó que
van voler desprestigiar i crimina-
litzar tot el col·lectiu, i per això
van augmentar els càrrecs dos
anys després que ens detingues-
sin. La situació és aplicable però
està clar que aquí a Terrassa van
molt més decidits a reprimir els
moviments socials.

Impressionava
sentir 32

persones cridant
per defensar-se
d’una agressió
com aquella

Com enfoqueu la campanya da-
vant aquest macrojudici? 
No volem fer una campanya vic-
timista sinó al contrari, aprofitar-
la com una plataforma que ens
permeti continuar fent una
defensa política de l’okupació i
una denúncia ferma del capitalis-
me que fomenta la desigualtat
social que justifica accions
col·lectives com l’okupació.
Volem mostrar que les raons que
ens van portar a defensar l’okupa-
ció del Kork III ara fa set anys són
igual de vigents, tant com les nos-
tres ganes de continuar lluitant i
de continuar engrescant altres a
fer-ho. La intenció final de la
campanya és aconseguir que s’a-
turi el judici o que s’arxivi la causa
definitivament.
El proper 27 de setembre farà 10
anys de la primera okupació a
Terrassa. Com a assemblea de
detinguts i detingudes quina
valoració feu d’aquests 10 anys?
Com assemblea de detingudes
algunes persones formem part

activa de l’assemblea d’okupes i
podem dir que aquests 10 anys
han estat un avenç pels movi-
ments socials de la nostra vila.
L’Assemblea d’Okupes de Terrassa
ha permés obrir una escletxa de
dissidència davant del sistema
capitalista. Al voltant de l’assem-
blea en aquests 10 anys s’hi han
aplegat diverses lluites, ha gene-
rat la creació de nous espais i
col·lectius i ha donat difusió a
moltes campanyes. També ha
donat cobertura a l’okupació de
cases per a ser utilitzades com a
vivenda davant la negació cons-
tant d’aquest dret. Actualment hi
ha a Terrassa dos espais okupats
que tenen el seu funcionament,
són el Kasal Okupat i Autogestio-
nat Joan Berney i el Centre Social
Okupat La Impremta. A més, hi ha
cinc vivendes okupades que
cobreixen la necessitat d’allotjar
més de 20 persones. Res d’això
hagués estat possible sense la
formació de l’Assemblea d’Oku-
pes de Terrassa.

ENTREVISTA // ASSEMBLEA DE DETINGUTS I DETINGUDES DEL KORK III

“Una intervenció penal, en aquest cas, seria contrària a
l’exigència de proporcionalitat que es deriva del principi
de justícia recollit constitucionalment a l’article 11 de la
Constitució Espanyola”

SENTÈNCIA ABSOLUCIÓ DEL LABORATORIO 3 / NOVEMBRE 2005

d

No volem fer
una campanya
victimista sinó

una defensa
política de
l’okupació
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Algunes de les encausades al judici pel desallojament del
Kork III davant la casa okupada La imprenta a Terrassa
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Gaia era la deessa grega de la
Terra. Els grecs creien que aquesta
havia engendrat els fills del deu
dels cels (Urà): els primers deus
(Oceà, Cronos - deu del temps -,
Hiperión - pare del sol i de la
Lluna -) i altres divinitats.

La hipòtesis de Gaia va ser
formulada per primer cop per
James E. Lovelock el 1969.
Aquesta planteja que la Terra i
tot allò que la composa - la
Biosfera, la Geosfera, la
Hidrosfera, l’Atmosfera, fins i tot,
els microorganismes – és un
ésser viu. Aquest conjunt es
comporta com una única entitat
vivent i constitueix un sistema
que crea un entorn òptim per a
l’expansió de la vida sobre el
planeta.

O sia, que s’autorregula i és
capaç de controlar i transformar
les condicions ambientals (p.ex.
l’atmosfera) –de forma incons-
cient1, però activa– per adequar-
les a les seves necessitats globals.

Bàsicament, el que pretenia
Lovelock era cridar l’atenció
sobre la unitat fonamental del
planeta, la seva fragilitat, cons-

cienciar la humanitat sobre les
amenaces que pesen sobre ell.

La hipòtesis de Gaia ja es ben
famosa i coneguda arreu del món
... el que no és tant conegut de
Lovelock és que als anys 60’s va
treballar en la millora de la tecno-
logia d’anàlisi química per croma-
tografia de gasos i va inventar un
detector de captació electrònica
extremadament sensible que
entre altres coses va permetre
descobrir traces de verins químics
en indrets inesperats (com el DDT,
insecticida especialment tòxic i
bioacumulable).

Aquest descobriment va fer
que l’any 1962, Rachel L. Carson
escrivís la “Primavera Silenciosa”
que marca l’inici de la preocupa-
ció global per la problemàtica
ambiental i l’inici de l’organitza-
ció dels moviments socials lligats
a la defensa i conservació del
medi ambient.

Carson escriu en el capítol 1
Faula per al dia de demà: “Hi
havia una vegada una ciutat al cor
d’Amèrica del Nord on tota exis-
tència semblava viure en harmo-
nia amb tot allò que l’envoltava…

…Aleshores un estrany esgo-
tament es va estendre per la
comarca i tot va comançar a
canviar… 

…Es va produir una estrenya
quietud. Els ocells, per exemple,
…on havien anat? Molta gent
parlava d’ells, confusa i preocu-
pada. Els corrals estaven buits.
Les poques aus que es veien
estaven moribundes: tremolaven
moribundes i no podien volar.
Era una primavera sense veus. A
les matinades que antany eren
pertorbades pel cor de pardals,
orenetes, coloms, gaigs i pitrojos
i moltes altres refilades, no s’hi
sentia ni una remor.; només el
silenci s’estenia sobre els camps,
els boscos i les maresmes… 

… Les pomeres florien, però
cap abella brunzia entre les bran-
ques, per tant, no hi havia el trasllat
de pol.len i no s’aconseguia fruit…” .

L’autora avisa que aquesta
ciutat no existeix però que
podria existir en qualsevol lloc
del món i que molts d’aquests
desastres, impactes o contamina-
cions que es descriuen han
ocorregut de veritat. 

En definitiva, Carson obre la
veda, i la humanitat pren cons-
ciència que la seva acció pot

causar danys irreparables al
planeta, als éssers vius, als
ecosistemes i a l’equilibri natural
en general. I el que és pitjor des
de la visió antropocèntrica del
discurs ambiental – actualment
predominant – pot causar danys
importants a la pròpia salut
humana i a la supervivència de la
nostra espècie.

D’aquesta forma la preocu-
pació dels éssers humans pel
medi ambient acaba convertint-
se en la preocupació per la

pròpia supervivència. En tot cas,
si no aconseguim establir una
relació equilibrada, racional i
sostenible amb el planeta... Gaia
o la Pachamama decidirà per
nosaltres i simplement ens
eliminarà, ens expulsarà com la
plaga maligna que som, s’auto-
rregularà per trobar les condi-
cions òptimes per a la vida al
planeta.

El canvi socioecològic
ocurrirà, ja s’acosta. Fins alesho-
res, salut i alegria

Romeo Gavarra. Activista socioecologista

Si no
aconseguim
establir una

relació
equilibrada i

sostenible amb
el planeta,

Gaia decidirà
per nosaltres i
simplement ens

eliminarà

La hipòtesis de Gaia
/opinio@setmanaridirecta.info/

La central nuclear de Zorita va deixar de funcionar el passat 30 d’abril

L doncs l’extracció del mineral
d’urani, les fàbriques de concen-
tració del mineral, les plantes de
conversió d’U3O8 a UF6, les
plantes d’enriquiment en l’isòtop
U-235, les plantes de fabricació
del combustible nuclear i la
central nuclear mateixa són
processos extremadament
contaminants i bruts.

Què s’ha produït en tot
aquest llarg i complex procés: en
l’extracció del mineral d’urani
s’hauran generat gairebé 7
milions de tones de roques resi-
duals; en les fàbriques de
concentració d’urani s’hauran
generat més d’un milió i mig
d’estèrils de la mineria de l’urani,
que contenen el 85% de la
radioactivitat original del mine-

ral, abandonats sense cap mena
de cura (com que contenen radi,
emeten el gas radó); en les plan-
tes de conversió d’U3O8 a UF6
s’hauran generat més de 600
tones de residus sòlids i més de
6.000 de residus líquids; en les
plantes d’enriquiment s’hauran
generat més de 1.000 t d’UF6
(que conté més de 800 tones
d’urani empobrit al 0,3%); en les
plantes de fabricació del
combustible nuclear s’hauran
generat més de 50 m3 de residus
sòlids i més de 1.000 m3 de resi-
dus líquids.

Al llarg de la seva vida, el
reactor nuclear José Cabrera ha
produït més de 130 tones de
combustible nuclear gastat (que
conté més d’una tona de plutoni,

amb el que es podrien fabricar
més de 100 bombes atòmiques)
que s’haurà de guardar al llarg de
milers d’anys. A més a més, haurà
abocat a les aigües del riu Tajo i a
l’aire de l’entorn gairebé 400
bilions de becquerels de radioac-
tivitat (1 becquerel equival a una
desintegració per segon), enveri-
nant radioactivament els siste-
mes naturals de la rodalia.

Aquest ha estat el llegat de la
primera central nuclear espan-
yola que ha deixat de funcionar
en acabar la seva vida útil. Queda
encara, una segona etapa, doncs
una vegada ha deixat de funcio-
nar, la central nuclear s’ha de
desmantellar. I quin cost econò-
mic, ecològic i social tindrà això?
Ningú ho sap.

Josep Puig. Enginyer industrial membre de Científics i Tècnics per un Futur no Nuclear /opinio@setmanaridirecta.info/

Al llarg de la
seva vida, Zorita
ha produït una

quantitat de
combustible

nuclear gastat
que s’haurà de
guardar al llarg
de milers d’anys

a central nuclear que va
iniciar l’era atòmica a l’Estat
espanyol, inaugurada pel dicta-
dor Francisco Franco i els seus
servidors, va deixar de generar
electricitat, de produir residus
radioactius i d’abocar a l’aire i a
l’aigua radioactivitat. Des que es
va posar en funcionament, el mes
de febrer de l’any 1969, va gene-
rar uns 40.700 GWh.

Què s’ha necessitat per
poder generar tota aquesta
quantitat d’electricitat? Més de
130 tones d’UO2 enriquit al 3,6%
en U-235. Però el que ningú ha
dit és que per obtenir aquesta
quantitat d’U-235 s’han produït
enormes quantitats de residus
radioactius. Aquest procés no és
tan net com podria semblar,
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Rosa Carbó. Sociòloga

Quatre anys després de l’últim
intent de reforma laboral que va
derivar en la vaga general del 20
de juny de 2002, ara tenim sobre
la taula “l’acord per a la millora
del creixement i del treball”. Per
una banda, ja era hora de visua-
litzar la temporalitat com un
problema preocupant, no sols
per aquells que la pateixen  (un
34% en comparació amb el 14%
d’Europa), sinó per tothom en
general. Sobretot perquè cada
cop són més diversos el qualifi-
cats com “col·lectius vulnera-
bles” encara que són els joves i
les dones de totes les edats qui
més destaca.

Però no puc estar-me de tenir
una mirada recelosa sobre aquest
pacte social. No és que li tingui
aversió als acords, però això de

veure que sindicalistes i empresa-
ris tenen interessos comuns i
aconsegueixen posar-se d’acord
m’esgarrifa una mica, ho trobo
quelcom antinatural.

Suposo que és per aquest
motiu que, tot i posar-se d’acord
amb el problema a tractar (l’ex-
cessiva taxa de temporalitat), les
solucions pactades no acaben de
ser del tot contundents. No han
considerat que la temporalitat és
una dimensió més de la precarie-
tat laboral, social i política,
reflectida en els contractes
basura, en la contenció salarial,
en el reduït nivell adquisitiu, en
l’eterna adolescència dels nois i
noies de 30 anys o en la dificultat
dels col·lectius afectats d’organit-
zar-se i implicar-se més en l’esfera
política i sindical. 

Així, en les negociacions han
participat els principals oligopolis
empresarial i sindical, on la

presència dels treballadors i
treballadores temporals pràctica-
ment no existeix. Per tant, els
col·lectius més afectats directa-
ment per la precarietat no han
pogut dir la seva. Finalment ha
estat el mateix reduït grup de
persones, que cada cop tenen
menys a veure amb els col·lectius
que diuen representar, qui ha fet
aquest pacte.

D’aquest manera s’ha conti-
nuat en la mateixa línia de les
altres reformes laborals. Es
pretén reduir la temporalitat
amb els incentius positius als
empresaris. Ara, si contracten de
forma indefinida podran gaudir
d’àmplies bonificacions i reduc-
cions en la cotització a la
Sehuretat Social. A més, aquest
tipus de contracte indefinit va

acompanyat d’un acomiadament
més barat, un pas més cap a
l’acomiadament lliure. Com a
resultat, l’Estat acaba assumint
responsabilitats que eren pura-
ment empresarials, posant
milions d’euros a disposició de la
paupèrrima patronal.

Per altra banda, és cert que té
mesures positives com ara l’elimi-
nació d’alguns (no tots) dels
legats dels governs neofeixistes
del PP. Però aquestes mesures són
tan modestes que dubto molt
que facin desaparèixer el
problema. Canviar alguna cosa
per continuar igual. I nosaltres,
pessimistes eterns, patint el
problema sense anar més enllà i
crear noves eines que ens ajudin a
lluitar per la dignificació del
treball.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Això de veure
que sindicalistes 

i empresaris
tenen interessos

comuns i
aconsegueixen

posar-se d’acord
esgarrifa una

mica

Reforma laboral 2006. Una altra oportunitat perduda

/terresponent@setmanaridirecta.info/Anna Campanera Reig. Mestra, psicopedagoga i mare soltera

F
Govern de propaganda i monoparentalitat

a nou mesos vaig començar a
preparar-me davant el meu
embaràs, tot coneixent les difi-
cultats que tindria en decidir
tirar endavant sola amb la mater-
nitat. Vaig voler informar-me des
del primer dia de les ajudes i
prestacions amb les que comp-
tem les famílies monoparentals,
doncs fa temps que s’anuncia que
es vol equiparar els drets
d’aquestes famílies amb els de
les famílies nombroses.

M’imaginava que la recerca
acabaria en poc temps, doncs
per qüestions laborals, fa més de
10 anys que conec que la UE no

para de cridar l’atenció a l’Estat
espanyol –que va per darrera de
països com Portugal, Grècia,
Itàlia...– i també a Catalunya de
la deixadesa de les institucions
respecte la situació d’aquestes
famílies. No només pel que fa a
la manca de suport i recursos,
sinó també per la inexistència
d’estudis i investigacions que
comptabilitzin i posin una mica
de llum a aquesta ja no tan nova
realitat familiar emergent.

El fet és que únicament
comptem amb aquests irrisoris
600 euros anuals que Benestar i
Família dóna des de fa ben poc,
i que en cas de monoparetalitat
enlloc d’acabar-se de rebre quan
l’infant té tres anys, s’allarga fins
als sis.

Els mitjans de comunicació
però, feia temps que anunciaven
més ajudes específiques per
aquest tipus de famílies, que
cada cop som més nombroses
–més de 2.000 a Catalunya– i
amb unes despeses considerables
tenint en compte que només
entra un sou a la llar.

Un dels nous ajuts divulgats
al mes de novembre es referia a
la possibilitat de poder accedir
–com a treballadora de la
Generalitat– al permís de quatre
setmanes de paternitat exclusiu
per als homes, i que en cas de
viduïtat, separació, o ser mare
soltera les mares podríem
gaudir-ne. 

Però avui dia, quan m’in-
formo de com fer efectiu aquest

permís, em trobo que aquest, tot
i haver estat tan difós pel
mitjans de premsa, televisió i
ràdio i també publicat a revistes
internes de la Generalitat de
l’any 2005 i en la Normativa de
la Funció Pública de la
Generalitat, encara no es pot
aplicar perquè no ha estat apro-
vat del tot.

I no s’acaba aquí, doncs hi ha
altres mesures anunciades i cele-
brades pel nostre govern “d’es-
querres i progressista” que
esbombava i que després tampoc
s’ha fet efectives. Com per exem-
ple l’assignació de major puntua-

ció per accedir a les Escoles
Bressol per part de famílies
monoparentals, igualant-les
també a la puntuació concedida
a les famílies nombroses, un
anunci que també fa mesos i
mesos que es va fer públic. O
l’ajut per a l’accés a les vivendes
de protecció oficial, on encara
tampoc es contempla la situació
de família monoparental com
factor de risc d’exclussió econò-
mica i/o social.

Observo, indignada, com el
govern només diu i parla de fets
damunt la palestra, però que en
realitat no fa ni aplica, ni la

meitat de la propaganda que
distribueix. Ja se sap, les elec-
cions s’apropen i compta més el
que sembla o el que es diu que la
pròpia realitat dels fets. Per molt
que facin màrqueting, la ciutada-
nia veiem quins són i quins
haurien de ser els canvis que
tothom tant esperàvem en
aquesta legislatura.

I si l’anterior govern passarà a
la història com el govern del
clientalisme, la corrupció i el
“tot està en venda”, aquest està
fent molts punts per ser catalo-
gat el govern de la propaganda i
“l’autobombo”.

El govern només
diu i parla de

fets damunt la
palestra, però

que en
realitat no fa
ni aplica, ni la
meitat de la

propaganda que
distribueix

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges
concerts
exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060
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Aquesta carta
és una crida a
ajudar els
segrestats
d’Atenco...
Centro de Medios Libres, Mèxic

Ala comunitat internacional i
nacional solidària:
Vosaltres ja ho sabeu, en el

Mèxic d’avui s’ha presentat, una
vegada més, la mostra de la
repressió que caracteritza el
govern de qualsevol lloc del
món. Aquí la gent s’ha unit,
perquè la gent s’uneix quan passa
el que passa, quan es camina cap
enrere, perquè de per sí la gent
sempre està unida. Aquí la gent
està molt indignada perquè el
malgovern ha segrestat més de
200 companyes i companys, ha
segrestat les nostres filles i els
nostres fills, pares, mares, les
nostres germanes i els nostres
amics, ha segrestat la humani-
tat... aquí la gent se solidaritza
de diferents formes i molts
colors, perquè som això, molt
diferents i molt units, molt
nosaltres, molt els altres i també
molt aquelles.

Aquesta carta és per això, per
a sol·licitar el vostre acompanya-
ment i que seguim caminant
juntes, i barrejades, sol·licitem la
vostra solidaritat sincera i desin-
teressada. El malgovern ha dema-
nat de rescat una quantitat, molt
gran, per a alliberar als nostres
companys. I per això mateix diem
que les tenen segrestades,
perquè de quina altra manera se
li podria dir sinó així, segrest.

Nosaltres, que ens agrada
ballar, estaríem encantats de
seguir-ho fent per això ens
encantaria que ens ajudessin en
aquesta lluita, perquè això sí, no
som víctimes, som molts pobles
que lluiten pel seu dret a viure
dignament.

Molta gent que caminem
com somriem perquè vam pensar
que un altre món és possible.

“Hi ha dones i homes que
lluiten tota la vida, aquestes i
aquests són els indispensables”

Sobre els
anomenats
“plans de
millora”
Miquel Sabater i Amorós
Bell-lloc, Lleida

L’assignació de la concessió de
“plans de millora” en unes

determinades condicions inicials,
s’ha vist corregida en la discrimi-
nació d’alguns d’aquests plans,
amb la modificació a la baixa
d’algunes d’aquestes condicions
com és el fons perdut sense el
qual perd tot l’atractiu, ja que
només resta reduït a la subvenció
a l’interès.

Doncs bé, que això hagi
succeït després d’atorgar-los en
unes condicions inicialment
molt més avantatjoses és, per si
no n’hi havia prou, en un any
especialment dramàtic posar
encara més la gent contra les

cordes. Ara en molts casos ja
s’han fet les inversions previs-
tes, fetes precisament amb la
condició de tenir el pla de
millora aprovat. Ja que la
concreció definitiva del tipus
d’ajut s’ha dilatat des de la
concessió gairebé un any, i en
intervencions de caràcter agro-
nòmic que venen regides pel
ritme biològic, vol dir que les
coses s’han de fer al seu temps i
fins ara n’hi l’imponent burocrà-
cia no han pogut canviar
aquesta condició natural. 

Demanem a la conselleria
d’agricultura que reconsideri
aquesta actitud de menyspreu a
l’asfixia econòmica que estem
patint i baixi a conèixer (si es
que no ho sap) la dura realitat
en que es troba la pagesia i faci
justícia en concret d’unes
expectatives que ella mateixa
havia creat, atorgant totes les
condicions inicials als plans de
millora discriminats, sense les
quals ens hauríem estalviat de
demanar-los. Ara i en confiança
conseller si ho feu en llenguatge
popular d’això tant lleig s’en diu,
i vos també ho sou de les
nostres comarques i prou que
ho sabeu, una putada!

Que no se fins a quin punt
comparteix el nostre govern al
complert.

Un NO per
avançar
Oriol Munné Rama, Barcelona

Som on som, en part, per la
nostre pròpia actuació,

espantadissa i  immobilista, i
que prou bé representa la nostre
classe política.

Preparem-nos per rebre
mediaticament en la precam-
panya i campanya del referèn-
dum que s´apropa, un allau de
missatges catastròfics per el cas
que finalment es rebutgi
aquesta proposta d´Estatut
concedida per l´estat espanyol.

Ens diran que ens quedem
anclats en l´estatut de 1979,
quan la realitat és que ens
quedarem allà on el “café para
todos” porti la reforma estatu-
tària d´Andalusia, Galicia,
Balears i València, que no serà
gaire lluny del text que ens
proposen com a Estatut per
Catalunya.

En quan a llengua no
quedem gaire lluny d´on érem,
donat que s´ha eliminat del text
final la impossibilitat d´al·legar
desconeixement del català. 

Quan Txèquia i Eslovàquia es
van separar, prou bé que ho

sabien els eslovacs que econò-
micament sortien perdent
econòmicament en relació als
txecs, però van apostar fort, van
ser valents i van creure en la
seva col·lectivitat per tirar enda-
vant, i ara mireu-los, ja són un
estat membre de ple dret de la
Comunitat Europea.

En definitiva, per les misèries
que ens volen concedir (sempre
és la seva voluntat, quan serà la
nostre? quan tindrem dret a deci-
dir per nosaltres mateixos?), que
se les quedin, jo optaria per fer
un cop de força pacífica i demo-
cràtica votant NO. Ells no volen
anar cap a una confederació
asimètrica, doncs amb valentia
apostem obertament per la auto-
determinació i la independència. 

Votem NO, per tal de fer un
toc d´atenció a Zapatero,
Montilla, Mas, Duran Lleida i la
Brunete. No ens van escoltar el
dia de la manifestació del 18 de
febrer, doncs que s´enterin  que
la Nació Catalana existeix, que
volem decidir per nosaltres
mateixos, i que apostem fort,
sense por, amb valentia i amb la
lluita de la feina, que és el que
ens ha portat on som, i que ens
permetrà arribar on volem.

No ens deixem enganyar,
aquest no és el nostre estatut,
rebutgem-lo.

cartes

Envieu les vostres cartes per correu electrònic a
cartes@setmanaridirecta.info

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters (amb espais)

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Confidencialitats
polítiques

El trencament del tripartit ha
esquitxat tots els mitjans i la
xarxa no podia ser menys. Un

dels espais més recomanable per
seguir l’actualitat política amb un
to especialment satíric és
busot.blogspot.com. 

La polèmica començava el dia
10 quan un titular advertia: “ Mas i
Zapatero exigeixen a Maragall que
no expulsi Esquerra del Govern
per por a que el no al referèndum
es dispari.” I la informació que
seguia era aquesta: “En un apart,
sobre les set de la tarda, Zapatero
ha cridat a files a Maragall per
traslladar-li un encàrrec: que faci
el favor de no fer fora Esquerra
del Govern. Maragall li hauria dit a
Zapatero que s’ho rumiaria i ho
parlaria amb l’Ernest tete Maragall
en el pont aeri de les 22:45 que
pensava agafar per tornar cap a
Barcelona”.

L’endemà, 11 de maig, dia en
què va trencar-se el tripartit,
Busot atacava així:  “Pasqual
Maragall ja té assumit que no serà
president del Govern la propera
legislatura” i ho vestia amb aques-
tes paraules: “El president de la
Generalitat està cavant la seva
pròpia tomba amb moltes ganes i
sembla que aviat hi quedarà ente-
rrat. És més que probable que
Pasqual Maragall no repeteixi com
a cap de cartell del PSC a les
properes eleccions al Parlament
de Catalunya. De fet, aquesta és
l’única sortida que té el pobre
president: està assetjat pels capi-
tans del seu propi partit, ni a
Ferraz ni a Moncloa el poden ni
veure i és una evidència que CiU
aconseguirà més vots i escons que
no pas el PSC. De manera que, ni
amb un pacte entre socialistes i
convergents seria president”. Però
també esquitxava Iniciativa per
Catalunya: “Indignació a l’entorn
de Maragall per l’afany de prota-
gonisme de Saura en ser ell qui ha
volgut anunciar el cessament dels
consellers d’ERC”... i Convergència
i Unió : “Duran li fa el ‘salt medià-
tic’ a Mas mentre el líder de CiU
esperava el pont aeri a la sala VIP
de Barajas. Els Tom i Jerry de la
política catalana han tornat a
protagonitzar una de les clàssi-
ques escenes de rapinya medià-
tica que els han caracteritzat en
els darrers mesos”.

El que afegeix interès a aquest
espai de la xarxa és que sembla
que no només els internautes han
descobert el joc àcid d’aquest
confidencial... Bona prova n’és el
que Busot assegurava diumenge:
“Saura, histèric amb Busot per
haver ‘rebentat’ la seva maniobra
de postular-se com a Conseller
primer”... I els autors d’aquest blog
es recreaven: “Ja ens perdonaran
els nostres lectors si podem
semblar un xic petulants però és
que el que ens ha arribat no té
preu: Saura està com una moto
amb nosaltres perquè considera
que vam rebentar la seva intenció
de postular-se com a Conseller
primer. Si així va ser, amic Joan, la
vida és dura”. I la política també
pot ser divertida.

Navegant
per la xarxa

Carta oberta dels veïns de Sant Andreu
a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern central
i el Síndic de Greuges sobre el Pla Sant Andreu-Sagrera/TGV

Històricament Sant Andreu ha estat deixat de banda dels grans projectes de transformació de la ciu-
tat, i els Jocs Olímpics del 92 en varen ser un clar exemple. Actualment, el nostre poble es troba en
un moment històric de grans canvis urbanístics que afectaran la seva futura fesomia, i l’arribada del

TGV és un dels projectes vitals per el nostre futur més proper.
Des de l’Associació de Veïns de Sant Andreu estem molt preocupats pel correcte desenvolupament d’aquest

projecte i fa temps vam endegar una campanya primer de tot informativa i després de mobilització i reivindica-
ció. En concret, les reivindicacions dels Veïns i Veïnes de Sant Andreu sobre el Pla Sant Andreu-Sagrera són: 

Primer, la cobertura total de les vies, i que el nou nivell del terra quedi a l’alçada dels portals dels habi-
tatges existents. No volem la creació de murs pel fet d’estalviar-se el major soterrament de les vies actuals.
No volem la repetició d’errors comesos en el passat, com els de la Meridiana, on grans murs aïllen i tapien els
veïns, sobretot en el seu tram final a Sant Andreu.

Segon, perquè el trànsit que es pugui generar no afecti els veïns, exigim el soterrament total (no amb trin-
xera) dels vials projectats en el pla d’entrada i sortida de la ciutat, quedant en superfície només els carrils de
servei per al normal desenvolupament de la vida diària dels barris. A més, creiem que cal revisar a fons el pro-
jecte per tal que la previsió de trànsit es redueixi i es faci una aposta més decidida pel transport públic.

Tercer, un veritable Parc Lineal, tal i com se’ns ha promés, NO una successió d’espais més o menys verds
contínuament tallats per vials de gran intensitat circulatòria. I de cap manera que la continuitat del parc es
plasmi només amb una passarel·la entre ells, tal i com s’està insinuant.

Quart, la desaparició de la projectada Gran Rotonda al carrer de Sant Adrià de fins a set carrils.
Cinquè, una insonorització i accessibilitat sense barreres físiques de l’estació de Sant Andreu Comtal que

permeti l’accés directe dels veïns i veïnes al parc.
Sisè, un Pla d’Habitatge que determini les necessitats d’habitatge de protecció a Sant Andreu i que utilit-

zi el sòl públic existent necessari per solucionar-les.
Per això, i considerant que l’Empresa Barcelona Sagrera Alta Velocitat, creada per a tirar endavant aquest

Pla, està formada per les tres administracions i que a la Modificació de PGM de 1996 s’explicita que la cober-
tura de les vies i la urbanització d’aquesta cobertura es preveu que es financiï amb les plusvàlues generades
de la venda de sòl públic (RENFE i Ajuntament) requalificat com a edificable:

Demanen la inversió necessària per aconseguir les nostres demandes en aquesta obra d’infraestructura
municipal, autonòmica i estatal. Creiem que aquest Pla és una oportunitat única perque el nostre barri pugui
recuperar bona part de les oportunitats perdudes, de forma que la Ciutat es retrobi amb Sant Andreu d’una
manera digna, i no es tornin a repetir errors passats com els de l’época Porcioles. Però també exigim la parti-
cipació dels veïns de Sant Andreu en el desenvolupament d’aquest projecte abans que ja estigui tot decidit
i aparegui en exposició pública.



L’11 de maig al matí diversos fur-
gons de la policia espanyola va

desallotjar sense notificació prè-
via la casa okupada Uait Jaus,
situada al carrer Sant Joan. Dies
abans ja havien identificat a una de
les okupants, citant-la a comparèi-
xer a judici el proper 24 de maig als
tribunals de la població. L’entrada
policial es va produir quan a la casa
no hi havia ningú, i per tant sense
mostrar cap ordre judicial. Van
endur-se un gos a la gossera, i van
requisar un ordinador portàtil,
diversos cartells i material gràfic
de la planta baixa, on hi havia l’A-
teneu Llibertari Lluna Negre. Men-

tre es produïa el desallotjament
els propietaris s’ho miraven des de
l’exterior. Ara fa un any i mig, s’ha-
via realitzat l’okupació ja que feia
10 anys que l’edifici estava aban-
donat. Van tapiar la casa amb mol-
tes pertinences a l’interior. A Vila-
nova hi ha hagut 5 desallotjaments
els últims dos anys. Ara mateix en
el seu lloc hi ha un solar, un bloc
d’apartaments i 3 cases tapiades.
Segons afirmen des del Col·lectiu
Llibertari Lluna Negra “han vist
trepitjat el dret a una vivenda
digna”. El 12 de maig una quinzena
de persones va fer una concentra-
ció davant l’ajuntament. 
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C

El centre social Can Vies amenaçat
per una demanda civil de TMB

✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Fa 9 anys que funciona i durant
aquesta setmana en celebren
l’aniversari. Dinar popular,

concerts, xerrades, una “okupa
champions lig”, o una competició
d’escalada urbana són algunes de
les activitats que s’hi poden trobar
fins el 20 de maig. Can Vies va ser
okupat el 10 de maig de 1997, en
una acció organitzada per diversos
col·lectius de joves de Sants que
pretenien rehabilitar un espai i
convertir-lo en “un centre obert al
barri, autogestionat i independent
dels poders polítics locals.” Ara
s’enfronta a una amenaça real de
desallotjament. 

Es tracta d’un edifici emble-
màtic per la seva ubicació i la seva
trajectòria històrica. Es pot divi-

Salut i força, Can Vies
✑ Centre Social de Sants

(associació de veins)

an Vies, proper a complir 10
anys (com passa el temps!), està en
perill. De fet sempre ho ha estat. El
Centre Social de Sants i el de Can
Vies, ben propers, hem compartit
esperances, amargors, lluita i, fins i
tot policies de la secreta al carrer.
En aquests anys Can Vies s'ha con-
solidat com un dels espais més
dinàmics de joves a Sants. Hem fet
allà reunions amb fred de rigorós
hivern, xerrades xafogoses a l'estiu,
festes, conferències i tallers. Es fan
les reunions de redacció de La

Burxa i de molts grups joves. S'han
preparat multitud de campanyes
com les del Banc Mundial, l'Euro
Cimera, o Dotzes d'Octubre. Allà
s'han parit també moltes de les fes-
tes alternatives del barri, reclam
multitudinari de joves a l'estiu.
Queda clar que amb aquests ante-
cedents Can Vies és quelcom insu-
portable pels polítics del país, de
la ciutat o del districte. Lluitaran a
mort per destruir el projecte, com
van fer amb l’Hamsa, amb la Casa
del Mig, i com segur intentaran fer
demà amb la resta d'espais lliures.

Sent possibilistes podem oferir

solucions a l'amenaça. Just al darre-
re de Can Vies hi ha planejat un
gran equipament. Només caldria
fer una permuta amb TMB (els
mateixos personatges amb dife-
rents barrets), cedir-los aquell espai
i consolidar el projecte de Can Vies
on és ara. Així ens estalviaríem un
Centre Social destruït i un nou
equipament oficial buit i sense
ànima. Però per això caldria volun-
tat de buscar solucions, i no creiem
que sigui el cas. Ells aniran a des-
truir el que representa Can Vies. I
nosaltres a defensar-ho. Quan vin-
guin, estarem preparats per la lluita.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
La passada setmana es va 
produir una nova operació
policial contra anarquistes. Ja
fa anys que l’Europol va traçar
estratègies per perseguir-los

> Pàgina 10
Milers de persones varen
seure per exigir un dret a
l’habitatge digne. Des de fa
8 anys s’ha produït un incre-
ment del 150% en els preus

> Pàgina 13
La localitat de la Granja
d’Escarp va realitzar una con-
sulta popular vers el projecte
d’incineradora. El resultat va
ser massivament negatiu

SANTS // DURANT LA SETMANA DEL 12 AL 20 DE MAIG CELEBREN EL SEU 9È ANIVERSARI

sar des del tren quan s’entra a Bar-
celona per les línees de rodalies o
regionals que arriben a Sants-
Estació des de l’entrada sud. De
fet va ser construït físicament
sobre el túnel del metro de la línia
1, que en aquest tram circula a l’ai-
re lliure fins a Santa Eulàlia. L’edi-
fici era propietat l’any 1924 d’Ire-
ne Laporta Mercader, però  va ser
adquirit per Ferrocarril Metropo-
litano de Barcelona aquell any. 

Demanda de TMB
El 12 de maig d’enguany un agent
judicial va portar la demanda civil
a Can Vies. Es tracta d’un gruixut
expedient judicial. Pel que es pot
concloure d’una primera lectura,
sembla clar que la propietat -
recordem que TMB té a la pràcti-
ca un control polític de l’ajunta-
ment de Barcelona-, ja fa mesos
que va decidir treure rendiment
econòmic de Can Vies. A mitjans
dels anys 90 estava previst que
quan el tren d’alta velocitat (TAV)
hagués d’arribar a l’estació de
Sants, l’edifici s’hauria d’enderro-
car. El projecte es va modificar i
finalment això ja no serà necessa-
ri. Precisament per l’arribada del
TAV els terrenys han guanyat valor
i la construcció de pisos serà molt
més rentable. TMB ara sí te interés
a fer fora el centre social. 

Un gabinet d’advocats de la pro-
pietat es va posar en marxa per
elaborar un dossier que ha estat
entregat al jutjat de primera ins-
tància 8 de Barcelona. S’hi pot
veure un ampli recull de fotocò-
pies d’activitats realitzades a Can
Vies els últims mesos, extretes de
la pàgina web de la casa. Es diu
que hi ha una persona amb nom i
cognoms que presumptament és
el “gerent” de les activitats que
s’hi realitzen, però en cap cas s’es-
menta segons denuncien des de
Can Vies “el llarg llistat d’entitats
conegudes i reconegudes al barri
que des de fa anys han fet del cen-
tre social la seva seu estable.” Des
de la DIRECTA ens hem posat en
contacte amb la regidoria del dis-
tricte de Sants-Montjuic i amb els
partits polítics que hi governen
per conèixer la seva opinió. A

l’hora de tancar aquesta edició
encara no haviem rebut resposta. 
L’assemblea del centre social però
ja s’ha posat en marxa per aturar
aquesta decisió política. Han con-
vocat una manifestació pel dis-
sabte 10 de juny a les 18h a la
mateixa plaça de Sants. Segons
diuen “seria indefensable que el
districte volés desallotjar un
espai referent per gran part del
teixit associatiu del barri”. Recor-
den que “els espais per entitats
que no vulguin fer seguidisme del
discurs polític oficial cada cop
són més difícils, i que Can Vies
s’ha consolidat com una forma
real i possible de generar activitat
cultural, política i social autoges-
tionada i de base”. El suport per
part d’associacions del barri ja ha
començat a arribar, i fins i tot per
part dels treballadors de TMB.

L’assemblea del
centre social ja

ha convocat
una manifestació

pel proper 
10 de juny
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Panoràmica de l’entrada sud de les línees ferroviàries de Barcelona. Can Vies s’alça a l’esquerra, al costat de les obres del TAV (tren d’alta velocitat)

Desallotjament a Vilanova

d



✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ala plaça Catalunya de
Barcelona varen ser prop
de 6000 les persones con-

centrades, tot i que la guàrdia
urbana va afirmar que eren exacta-
ment unes 1100. A València prop
d’un miler, i segons fonts oficials a
Madrid n’hi havia 2000, a
Saragossa 300 i a moltes ciutats
andaluses diversos centenars.
També es va realitzar una concen-
tració a la ciutat de Sabadell. 

L’objectiu era participar d’una
sentada al carrer per denunciar els
abusius preus dels habitatges, els
culpables de l’especulació immo-
biliària i les dificultats que com-
porta pel dia a dia de molta gent
poder tenir un sostre. L’acte va
començar a circular a través de
pàgines web i SMS, i la realitat
social existent al voltant dels pro-
blemes per accedir a un habitatge
va fer la resta. Molta gent s’hi va
sentir identificada. No hi havia cap
organització que convoqués però
hi havia més gent que a qualsevol
manifestació contra l’especulació
immobiliària convocada a Barce-
lona els últims anys. 

A d’altres ciutats el ressò va
ser menor. Tot el cercle central de
la plaça Catalunya era ple a vessar
de gent, i un important gruix parti-
cipava de peu a la protesta des de
sota els arbres o damunt la gespa
de les fonts lluminoses. Cartells
amb el lema “la vivenda no és un
luxe, és un dret”, cartrons guixats
amb les frases “metre quadrat
especulat, metre quadrat okupat”,
“prou especulació”, i pancartes
que denunciaven els preus dels
pisos, varen ser presents a diver-
sos punts de la plaça. La platafor-
ma contra la violència immobilià-
ria i urbanística també hi va posar
un punt informatiu per recollir sig-
natures i convocar a una assem-
blea oberta a la plaça del Rei de
Barcelona el 20 de maig a les 19h.

L’acte era una suma d’indivi-

dualitats indignades per la seva
situació personal, però també de
gent que volia lluitar per canviar el
context col·lectiu. La Plataforma
por la Vivienda Digna que havia
estat assenyalada com a convo-
cant de l’acte per part d’alguns
mitjans de comunicació va treure
un comunicat desmarcant-se, tot
assegurant “que no assistia a actes
il·legals, que des de la plataforma
només es lluita per una rebaixa
dels preus dels pisos.” Altres grups
varen aprofitar per fer la seva pro-
paganda, fet que va provocar les
crítiques de molts presents, tot
dient-los que “no havien entès
que es tractava d’una trobada
col·lectiva sense convocants.” Fins
i tot alguns d’ells com Ciutadans
per la República o l’AJEC van por-
tar cartells amb els seus logotips. 

Aquestes situacions possible-
ment fossin la demostració palpa-
ble de l’ampli espectre de jovent
que es va sentir cridat a la trobada.
La convocatòria que en van fer els
mass media, va ser molt menor
que la realitzada als “botellons”
del mes de febrer, provocant un
major desconeixement de l’acte.
Segons hem pogut saber des de la
DIRECTA el volum de correus elec-
trònics que han circulat per la
xarxa convocant a l’acte ha estat
molt més gran que els que varen
circular pel botellón. De fet la
majoria dels presents havien rebut
una desena de vegades la convo-
catòria, i mai havien rebut cap
correu parlant del botellón. 

Les empreses immobiliàries
que financien molts diaris no esta-
ven massa volcades amb el tema. 
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Milers de persones s’asseuen
per exigir una vivenda digna

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una jornada d’accions descen-
tralitzades va ser el tret de

sortida de la segona edició del
Tomb antirepressiu. El TOMB és
una iniciativa que en paraules dels
seus organitzadors “pretén visua-
litzar les dinàmiques repressives,
denunciar les pràctiques policials
i els efectes perversos i planificats
de la repressió per afeblir les llui-
tes socials.” És amb aquesta volun-
tat que, sota el paraigua comú del
TOMB, podem trobar grups de
suport a presos, persones afecta-
des i col·lectius que treballen en
casos de persecució política.

La jornada d’accions
Lleida es va despertat amb 6 de les
seves emblemàtiques estàtues
amb una bossa de plàstic al cap i
una pancarta on és podia llegir:
“Prou Tortures, absolució jove de
Torà”. L’acció es solidaritzava amb
el jove de Torà, detingut l’abril del
2003 sota la llei antiterrorista en
una operació dirigida per l’Audièn-
cia Nacional i torturat pels mossos
d’esquadra i la brigada d’informa-
ció de la policia espanyola. 

Terrassa va aplegar diversos
centenars de persones a la mani-
festació per la despenalització de
l’okupació i per aturar el judici con-
tra 32 persones, detingudes l’any
99 en el desallotjament del Centre
Social Okupat KORK (veure les
pàgines del tema de la setmana). 

Vilanova va ser l’escenari d’una
altra manifestació, que sota el
lema “No al Guantànamo Global”
denunciava la situació de les per-
sones detingudes en l’Operació
Xacal, el passat mes de gener. A
l’esmentada operació 18 vilano-
vins van ser detinguts sota l’acusa-
ció de formar part d’una xarxa de
terrorisme islamista, 14 dels quals
continuen empresonats, sense cap
acusació concreta contra ells. Un
plafó publicitari de la Ronda Lito-
ral, a l’alçada del barri de Bellvitge
de l’Hospitalet de Llobregat, va ser
encartellat amb un cartell gegant
que denunciava la repressió.

La Plataforma Aturem la Gue-
rra de Girona va organitzar un
sopar-concert al Parc Central, per
demanar la llibertat dels empreso-
nats en de l’Operació Estany (més
coneguts per “Comando Dixan”). El
concert, titulat “Ni a l’Iraq ni a Ban-
yoles hi havia armes químiques”, va
reunir un gran nombre de persones
que van poder escoltar, entre d’al-
tres, al valencià Feliu Ventura i als
gironins Net Flanders. Les properes
convocatòries del TOMB les podeu
trobar a l’agenda de la pàgina 27.

ESTAT ESPANYOL // L’HABITATGE UN DRET INACCESSIBLE

Els propers 20 i
27 de maig

manifestacions
centrals a
Barcelona 

i Lleida
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La plaça Catalunya de Barcelona es va omplir de gom a gom. A Sabadell també es va fer una asseguda popular

Els preus han pujat un 150% en 8 anys
Des de 1997 l’increment del

preu de l’habitatge ha estat
imparable. Entre un 17 i un 19%
any rere any, arribant a acumular
un creixement del 150% fins a
l’actualitat. En aquest mateix
periode l’augment dels ingressos
nets salarials als sectors amb
conveni no ha superat el 34,5%.
La dificultat d’accedir a un habi-
tatge digne s’ha consolidat com
el principal problema a l’Estat
espanyol. De mitjana s’hi ha d’in-
vertir el sou íntegre d’una famí-
lia durant 8 anys i mig. Les hipo-
teques signifiquen pel cap baix el
42% dels ingressos, en els casos
en que treballen dues persones a
la mateixa llar. Si només hi treba-
lla una el sou literalment desapa-
reix per pagar l’habitatge. 

Això acaba comportant un
endeutament crònic i creixent,
que ha passat del 34% de la renda
disponible l’any 1986, a un 105%
l’any 2005. Un 56% no aconseguei-
xen arribar a final de mes, i pràcti-
cament un 30% tenen hipoteques
superiors als 15 anys. El negoci de
la banca n’ha sortit beneficiada
de tot plegat i durant aquest
periode el nombre de noves ofici-
nes obertes ha situat l’Estat
espanyol a una mitjana de sucur-
sals que duplica les de la Unió
Europea. El lloguer representa un
petitíssim percentatge del mer-
cat, i la vivenda protegida tan sols
arriba a un 7% de les noves pro-
mocions. A més s’acaba produint
revenda il·legal al doble o el triple
de preu protegit. La construcció

de nou habitatge ha arribat a la
xifra de 800.000 pisos l’any 2005,
el que equival a la suma de tot el
construït a Alemanya, França i
Regne Unit. Aquesta bombolla
immobiliària es dona en part per
l’ús especulatiu i inversor, que
explica la sorprenent presència a
l’Estat espanyol del 25% dels bit-
llets de 500 euros que circulen a
la Unió Europea. Aquests bitllets
formen part de les transaccions
que es realitzen amb diner negre.
De les 10 constructores que més
facturen a Europa, 7 es troben a
l’Estat espanyol, i són les que
podem veure habitualment a
totes les obres públiques: ACS,
FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, etc.
* DADES EXTRETES DE:
“El Tsunami urbanizador español y mundial”
(de l’economista Ramón Fernández Durán)

La plaça
Catalunya 

de Barcelona 
es va omplir 

de gom a gom
durant més 
d’una hora

15 dies d’acció
per denunciar
la repressió

PAÏSOS CATALANS // TOMB
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BARCELONA // QUATRE NOVES DETENCIONS AMB REGISTRES I ESCORCOLLS

L’Europol coordina les policies que
persegueixen a grups anarquistes

✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Carrer Alcolea del barri de
Sants de Barcelona tallat i
acordonat per furgons de la

policia espanyola. Diversos agents
amb armilles fluorescents, brigada
científica buscant emprentes, etc...

Aquesta és la situació que es
va viure a la zona quan passaven
pocs minuts de les onze de la nit i
al llarg de dues hores. Paral·lela-
ment al barri del Clot es produïa
una escena similar. En total més

de 100 agents varen participar de
l’operatiu coordinat des de la
comissaria de la Verneda, al dis-
tricte de Sant Martí. L’objectiu era
l’escorcoll de cases que segons la
policia estaven habitades per
quatre joves anarquistes que
havien estat detinguts durant el
dia. Durant els registres no varen
trobar res que incriminés els nois,
que els acusen de fer pintades
contra els responsables polítics
del sistema penitenciari, com el
cas del socialista Albert Batlle
(que actualment és el Director
General de Presons i fa anys havia
estat Regidor d’Esports de l’ajun-
tament de Barcelona).  També els
acusen de tenir les empremtes
d’alguns d’ells a una bossa trobada
a Collserola fa 2 anys amb mate-
rial susceptible d’una potencial
fabricació d’artefactes explosius.
Finalment els quatre nois varen
ser traslladats als calabossos dels
jutjats del passeig Lluis Companys
de Barcelona. A l’exterior desenes

de persones s’hi varen concentrar
per donar-los suport. Després de
declarar al jutjat d’instrucció 31
van quedar en llibertat. Van poder
sortir i abraçar-se amb amics i
amigues que els esperaven. Els
mossos d’esquadra seguien fent
un cordó davant de l’edifici en
aquell moment. 

Més operacions policials 
Els últims anys s’han desenvolu-
pat diverses operacions contra
col·lectius i persones que partici-
pen de la lluita anarquista. El mes
de setembre de 2003 varen ser
diversos els empresonats després
d’una macro-operació a Barcelo-
na i Viladecans. A l’actualitat qua-
tre d’ells, Carol, Rafa, Igor i Joa-
quin encara estan tancats a centre

Concentració 
als jutjats 

per donar la
benvinguda 
als quatre

nois alliberats

penitenciaris d’Àvila, Salamanca,
Aranjuez i Madrid. El 9 de febrer
d’aquest any varen detenir a
Rubén i Ignasi, i el jutjat d’instruc-
ció 13 de Barcelona -conegut ja
per haver empresonat a joves
d’Hospitalet i Cornellà, que des-
prés van ser absolts- en va orde-
nar l’ingrés a les presons de Can
Brians i Quatre Camins. Una prova
caligràfica va desmentir la litera-
tura policial sobre el cas i l’Ignasi
va quedar en llibertat, però no pas
en Rubén que encara continua
tancat. Concentracions a més
d’una vintena d’ambaixades i con-
sulats espanyols a Europa i Amèri-
ca Llatina, llançaments de pots
pintura, trencaments de vidres i
cremes de contenidors varen ser
algunes de les respostes davant

dels empresonaments. Però tots
aquests fets no es produeixen de
forma aïllada. El marc de les llui-
tes anarquistes s’han de llegir en
un context molt més global i la
repressió també. 

El “Documento Madrid”
Les policies europees des de l’any
2001 tenen com a objectiu la
investigació i persecució dels
grups anarquistes. Així va quedar
plasmat al Documento Madrid, un
text signat pels governs espanyol,
italià i grec -després s’hi va afegir
Portugal- en el marc d’una trobada
internacional de la Interpol que
tingué lloc el 2 de febrer d’aquell
any al complex policial de Canillas,
a Madrid. Sota la presidència de
Jaime Mayor Oreja i el comissari

alemany Jurgen Storbeck es va rati-
ficar l’acord. L’objectiu era crear un
equip de treball conjunt de les
policies d’aquests estats. Aquest
equip està format per delegats de
les diferents brigades d’informa-
ció. Posteriorment s’ha reunit
almenys un cop a Itàlia. Recordem
que un dels alts càrrecs de la Inter-
pol nomenats durant aquella tro-
bada va ser Jesús Espigares, antic
responsable del que anomenen
brigada antiterrorista de Barcelo-
na, agents adscrits al grup VI de la
brigada provincial d’informació.
L’anarquisme com a tal des d’ales-
hores ha passat a ser perseguit
com a ideologia, mostrant cartells,
flyers i llibres com a material
requisat durant operacions poli-
cials contra anarquistes. d
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Companys dels detinguts preparen una pancarta demanant-ne la llibertat davant dels jutjats de Barcelona

Els col·lectius que s’organitzen i lluiten contra les estructures econòmiques i
repressives dels estats europeus formen part d’una llista de grups a perseguir

Les contínues operacions
de la policia italiana
L’article 270bis del codi penal

italià ha permès durant els
últims 5 anys les detencions, regis-
tres i empresonaments de desenes
de persones pertanyents a col·lec-
tius anarquistes. Les grans opera-
cions varen començar mesos des-
prés de la celebració de la cimera
del G8 a Gènova, on va ser assassi-
nat el jove Carlo Giuliani. Les pri-
meres operacions també van anar
dirigides contra membres del
moviment antiglobalització ano-
menat els “Rebels del Sud”, però
més endavant es va centrar exclusi-

vament en els col·lectius anarquis-
tes. Des d’aleshores s’han produït
una desena de grans operacions,
amb una acumulació de més de
300 registres domiciliaris. L’última
es va produir la primera setmana
de maig d’enguany, en que un
mínim de 5 persones foren empre-
sonades preventivament. A Pisa,
Roma i Florència hi hagué registres
de pisos i locals. Se’ls acusa de
sabotatge contra vies del tren d’al-
ta velocitat a La Specia-Acciaiolo i
d’atac a la seu d’una empresa de
treball temporal Adecco. 

El grup VI de la brigada
d’informació segueix actiu
Amb l’arribada de la policia

catalana semblava lògic que
les funcions que fins ara realitza-
va la policia espanyola fossin
assumides pel nou cos policial.
Però no ha estat així, les actua-
cions han estat duplicades. El grup
VIè de la Brigada Provincial d’In-
formació de la policia estatal ha
continuat funcionant, i fins i tot,
segons ha pogut saber el setmana-
ri DIRECTA, diversos agents que fins
ara estaven adscrits a brigades
d’homicidis o a les comissaries de
districte han passat a engruixir les

files d’aquest grup d’informació,
que rep ordres directes del Jefe
Superior de Policia i del delegat
del govern de Madrid, Joan Ran-
gel. La raó de ser d’aquest contin-
gent de policies de paisà és la
investigació i persecució d’aquells
grups que per la seva ideologia o
les seves pràctiques es consideren
dissidents amb les institucions.
Paral·lelament la policia catalana
també ha creat el seu propi grup
que té els mateixos objectius. La
col·laboració entre ambdós cos-
sos sembla que no és massa fluïda. 

Les fonts de
la Vanguardia
Segons l’edició del passat 10 de

maig, el rotatiu del grup Godó i
sota signatura d’Enrique Figuere-
do afirmava que els joves detin-
guts el dia anterior se’ls vinculava
a l’enviament de paquets bomba.
Que l’operació era de molta
importància i que el cas es duïa
amb molt hermetisme. Tot i el
secretisme sembla que el periodis-
ta tenia totes les dades per certifi-
car la vinculació dels nois amb els
paquets bomba. Gran part del que
assegurava l’article no va ser cert i
les acusacions es van desinflar. 
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Clos premia el cap de recursos
humans que acomiadà Pablo Díez

BARCELONA // CGT I LA FAMÍLIA DEL DIFUNT SEGUEIXEN DENUNCIANT ELS ABUSOS DE PODER

✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els treballadors de l'ajunta-
ment de Barcelona tenen un
nou problema a afegir a la llis-

ta. El nou director de Recursos
Humans del consistori des del pas-
sat 1 de març és Lluís Forniés, l'ho-
me que ha ocupat el mateix càrrec
durant dos anys a l'empresa Trans-
ports Metropolitans de Barcelona
(TMB). Forniés va ser qui, el 30 de
març de 2004, va signar la carta d'a-

comiadament de Pablo Díez, el
conductor d'autobús veí d'Hospita-
let de Llobregat que es va treure la
vida després de ser apartat de la
feina després de quinze anys amb
un expedient impol·lut per, suposa-
dament, haver robat l'import d'un
bitllet de bus (un euro i deu cèn-
tims). El mateix Pablo Díez, i poste-
riorment la seva família, van negar
en tot moment el fet, i finalment
TMB va reconèixer al jutjat la im-
procedència de l'acomiadament.

TMB va comunicar la baixa de
Forniés en una nota pública a tot
el personal de la companyia de
data del mateix 1 de març. En
aquest avís, signat pel conseller
delegat de TMB, Constantí Serra-
llonga, l'empresa destaca la baixa
de Forniés com "un fet positiu"
que demostra "la valua dels pro-
fessionals de TMB". Així mateix,
anima al nou director de recursos
humans del consistori barceloní a
aconseguir el mateix "`èxit" que,
al seu parer, ha suposat la seva
gestió al capdavant de l'àrea de
personal de TMB. 

La CGT ho considera “un premi”
Saturnino Mercader, delegat de
CGT a Autobusos de Barcelona,
on la central llibertària és la pri-
mera força sindical, considera
que el nomaneament de Forniés
“és un premi per haver fet la feina
bruta a Xavier Casas en el cas
Pablo Díez”. Casas (PSC), president
de TMB i tinent d'alcalde de l'a-
juntament de Barcelona, va estar
a l'ull de l'huracà arran de la polè-
mica sobre Pablo Díez. Els sindi-
cats CGT i ACTUB van demanar la
seva dimissió de manera reiterada
i fins i tot van arribar a presentar
una querella en contra seva per
haver vulnerat l'honor de la famí-
lia de Díez per haver negat públi-
cament que el conductor hagués
estat acomiadat. 

Lluís Forniés, però, va ser el res-
ponsable de TMB que es va enca-
rregar del "cos a cos" amb els advo-
cats del Col·lectiu Ronda, que van
representar la família de Pablo Díez
en la demanda per acomiadament.
L'acomiadament de Díez va ser una
de les primeres decisions que va
prendre com a director de recursos
humans i va marcar profundament
tota la seva trajectòria al capda-
vant d'aquesta àrea de TMB. 

Des de la Plataforma de
Suport a Pablo Díez, formada per
familiars i amics del difunt con-
ductor d'autobús, hi ha indignació
per la decisió. ""Per què l'hauran
premiat? Per haver lliurat a l'em-
presa d'un treballador amb quinze
anys d'antiguitat, o per fer el joc
brut a Xavier Casas?", comenta
Carmen de Celis, amiga de la
família i autora del llibre Pablo
Díez: La otra cara de TMB.  "For-
niés ha estat dos anys a TMB i
només se li coneix una actuació:
la que va dur Pablo al suïcidi". 

Home de la sociovergència
Lluís Forniés té una àmplia expe-
riència com a gestor de relacions

TMB va acabar
reconeixent 
al jutjat la 

improcedència
del comiat

laborals a les administracions
públiques. De fet, en el seu
moment va ocupar dos càrrecs de
rellevància en els governs de la
Generalitat en època de CiU: va
ser subdirector general de Rela-
cions Sindicals de la Direcció
General de Funció Pública fins el
gener de 1997, i posteriorment va
ocupar el càrrec de director de
Recursos Humans a l'Institut Cata-
là de la Salut (ICS), entre 2000 I
2003. Una època convulsa marca-
da per vagues com la de les infer-
meres de l'ICS el juny de 2002.

El dibuixant Azagra ha editat uns cartells per donar a conèixer el llibre de Carmen de Celis que denuncia el cas Pablo Díez

Lluís Forniés va signar la carta d'acomiadament del conductor d'autobús que es
va treure la vida en ser acusat falsament de robar l'import d'un bitllet de bus

La realitat supera la ficció
El cas de Pablo Díez fins i tot ha

arribat a inspirar un personat-
ge del serial de TV3 El Cor de la
Ciutat. L'aparició del cas en hora-
ri de màxima audiència a la tele-
visió autonòmica no va agradar
gens a la direcció de TMB, que
segons expliquen fonts sindicals
de l'empresa, va fer mans i màni-
gues per minimitzar l'impacte de
l'aparició del cas a la televisió. 

El Pablo Díez de ficció es deia
José Planas i l'interpretava l'ac-

tor Xavi Vilà. Planas també era
conductor d'autobús i era aco-
miadat en circumnstàncies idèn-
tiques a la de Díez. Albert Om,
director i presentador del pro-
grama El club, que s'emet a conti-
nuació, va referir-se al cas de
Díez com a font d'inspiració del
personatge. La família de Díez va
sorprendre's per que en cap
moment va ser avisada de les
intencions del Cor, si bé va rebre
positivament el fet.

Saturnino
Mercader (CGT):

“És un premi 
per haver fet 
la feina bruta 

a Xavier Casas”

El llibre va ser presentat a la Federació Veïnal de Barcelona, i durant la diada de Sant Jordi

d
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✑ Sant Feliu Respòn
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Segons el Departament de Medi
Ambient, els contaminants a

l'aire de 15 municipis del Baix Llo-
bregat superen els límits de la nor-
mativa europea. La situació es pot
agreujar fruit del conveni signat
amb les empreses cimenteres per
incinerar qualsevol residu com a
combustible per fabricar ciment.
L'octubre passat es constitueix la
Plataforma del Baix Llobregat con-
tra la crema de residus a cimente-
res arran de l’aprovació per part de

la Generalitat del projecte de
Ciments Molins. Segons la Plata-
forma, Ciments Molins no com-
pleix actualment el Protocol de
Kyoto i, malgrat això, en comptes
d'actualitzar les instal·lacions, pre-
senta un projecte d’ampliació per
crear un nou forn i augmentar la
seva activitat. Així, la Plataforma
contra la crema de residus a
cimenteres avisa que, a sobre que
l'empresa no és un centre gestor
de residus, els anomenats 'com-
bustibles alternatius' poden ser
pneumàtics, plàstics clorats, llots,
olis usats, etc. 

Projectes per la cimentera
A Sant Feliu de Llobregat, la
voluntat del consistori de mante-
nir la coneguda Sanson ha creat
dos projectes enfrontats que no
solucionaran el problema am-
biental i que només es preocupen
de garantir el futur de la cimente-
ra, per on passen més de 1.000
camions diaris. D’una banda, el
vial proposat per ICV degradaria
l’espai de transició entre la zona
natural i la urbanitzada que prote-
geix Collserola. La pavimentació
del terreny fragmentària el Parc
com una barrera pels fluxos
demogràfics dels éssers vius.

D’altra banda, el projecte de
PSC, ERC i CIU vol perllongar el
túnel del c/Comerç i, entre altres,
requalificar 1,3 hectàrees de zona
verda pública com a privada urba-
nitzable. Així, la promotora immo-
biliària assumiria alegrement les
despeses de construcció del túnel.

Tot plegat, operacions que no
solucionen les molèsties del veï-
nat, deslegitimen les administra-
cions com a garants de la sostenibi-
litat i malmeten el Parc de
Collserola, necessitat d'un major
grau de protecció per no convertir-
se en un parc de lleure com Mont-
juïc o el Central Park de Nova York.

L’ajuntament
protegeix 
la crema 
de residus a
la cimentera

Els 'combustibles
alternatius'

serien
pneumàtics,

plàstics clorats,
olis usats...

SANT FELIU // COLLSEROLA

✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La Granja d'Escarp, al baix
Segre, és un petit poblet de
poc més de mil habitants.

Com molts d'aquests pobles,
vivint des de sempre de la fruita
dolça, es troba, des de fa uns
anys, amb la crisi promoguda per
les ganes de canviar de futur del
jovent. Crisi que repercuteix en
el si de l'economia, buscant sor-
tides en els sectors turístics, en
potenciar la promoció de la
bella naturalesa que l'envolta o
seguir endavant amb la tradicio-
nal economia agrària; tot, perquè
la gent no marxi a treballar i a
viure fora. Amb nou regidors a
l'ajuntament, set de Convergèn-
cia i Unió i dos del Partit Popular,
el dia vuit de Gener, els veïns del
poble se n'assabenten a través
del diari comarcal Segre que una
planta incineradora càrnica està
fent tràmits per instal·lar-se al
poble. Donarà feina a uns quants

joves, i desdibuixarà la silueta - i
les olors - d'aquest vell paratge.
Joves i grans, tradicionals comba-
tius i nouvinguts en el món de la
lluita veïnal, han començat des
de llavors una "guerra" contra el
temps per fer que aquesta pro-
posta vagi més enllà de la decisió
dels veïns que fan de polítics, ja
que en un poble d'aquestes
característiques no podem par-
lar de polítics a seques.

Constitució de la plataforma
De seguida es constitueixen en la
"Plataforma Salvem el Baix Segre",
i espontàniament sorgeixen les
primeres pancartes als balcons
amb el simple lema "volem deci-
dir". La proposta de la plataforma
és que l'ajuntament deixi a la
població escollir lliurement el
seu futur, mitjançant un referèn-
dum en que es pregunti si es vol
aquesta planta incineradora o no.
A l'hora de tancar l'edició, dilluns
15, La Directa no ha pogut parlar
amb cap membre del consistori,
tot i que membres de la platafor-
ma ens han assegurat que aquest
passat cap de setmana, uns
quants regidors han llogat un mas
apartat del poble i l'alcalde ha
marxat de viatge. Es dona la cir-
cumstància, però, que membres
del Partit Popular, present actual-
ment a l'equip de govern, van
segellar amb la seva signatura les
urnes de votacions, juntament
amb membres d'Esquerra Repu-
blicana i d'Iniciativa-Verds. El sis-

tema de votació era tan a prop
del sistema legal de referèndum
com va ser possible: dues opcions
de vot, amb el favorable i el des-
favorable a ubicació d'una planta
incineradora al terme municipal,
un sistema informàtic mitjançant
el qual es comprovava que ningú
votava dues vegades, i tres urnes,
una pels empadronats al poble,
l'altre per les persones que hi
tenien interessos de qualsevol
tipus (terres, segones vivendes...) i
una tercera per als menors de 16 a
18 anys. Al referèndum de diu-
menge passat hi van anar a votar
564 persones, de les quals 456
eren del mateix municipi. D'a-
questes, 448 van mostrar el seu
rebuig a la instal·lació de la planta
incineradora, mentre que sis van
mostrar-s'hi a favor. De les perso-
nes amb interessos al poble, en
van votar 97, de les quals només
una hi va votar afirmativament.
Finalment, els onze joves d'entre
16 i 18 anys que hi van participar
s'hi van mostrar en contra. 

La Granja d'Escarp diu ‘no’ al
projecte de la incineradora

BAIX SEGRE // ALTA PARTICIPACIÓ A UN REFERÈNDUM NO VINCULANT
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Les mobilitzacions a la població fins i tot compten amb estructures de fusta muntades sobre remolcs dels tractors

Més de 500
persones

mostren el seu
rebuig en un
referèndum
popular no
vinculant

d

Neix la plataforma que
s’oposa al 5è cinturó
Més de 800 persones de dife-

rents poblacions d’Osona i
del Vallès Oriental es van trobar el
10 de maig al Casal Francesc Macià
de Centelles per constituir una
plataforma cívica en contra de la
construcció del cinquè cinturó
que haurà d’unir Sant Feliu de
Codines amb Centelles, segons
consta en el Pla d’Infrastructures
del Transport de Catalunya. La
important resposta és una mostra
de l’alta sensibilització que hi ha a

aquesta comarca davant de la pro-
posta de construcció d’una auto-
pista que travessaria espais d’alt
interès natural com els Cingles de
Bertí o el Puigsagordi. En el decurs
de l'acte, l'alcalde de Centelles es
va pronunciar clarament en contra
del projecte i va fer referència a
l'acord de tots els grups represen-
tats al consistori de manifestar-se
en contra, per criteris de caràcter
mediambiental i per preservar la
personalitat de la comarca. 

Campanya
antifeixista a
Perpinyà

El dissabte 13 de maig es va
fer a la capital del Rosselló

una concentració per denun-
ciar la proliferació de pinta-
des racistes i feixistes als
pobles del Riberal. També van
criticar el processament de
dues persones per part de la
gendarmeria, detingudes per
recobrir amb pintura algunes
de les pintades.

Agressió a
Sabadell

El 12 de maig l'Ateneu dels
barris del centre Mika Eche-

véhère va ser altra vegada vícti-
ma d'una agressió feixista. Des-
prés de reventar la porta, els
atacants van regirar tota la
documentació i van volcar un
contenidor de brossa a dins.
Segons fonts veïnals, aquella
mateixa tarda destacats mem-
bres del Moviment Social
Republicà, com Joan Monpín,
rondaven pels voltant del local.
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IL·LUSTRACIÓ

Franchu
Peix

Quechua
Riki Blanco
San Julián

Sarai
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Marxa a la petroquímica de Constantí
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les Campanyes “Qui deu a
qui?” i “Repsol 2006. Con-
trajunta d’Afectats” van

organitzar el Seminari “Impactes
socials i ambientals de Repsol YPF
en el Nord i el Sud” que va tenir
lloc el dissabte 13 de maig a la
Facultat d'Econòmiques de la Uni-
versitat de Barcelona, comptant
amb la participació de 75 perso-
nes. Després de dues presenta-
cions sobre la vinculació de Rep-
sol YPF amb el Deute Ecològic, la
Crisi Energètica i la corrosió de la
Sobirania dels Pobles, represen-
tants de l'Assemblea del Poble
Guaraní – Itika Guasu (APG, Bolí-

via) van ressaltar els impactes
socials, ambientals i culturals que
han generat les activitats de la
petroliera en el seu territori.

Van destacar en particular
que la presència de Repsol YPF a
les seves comunitats no ha impli-
cat desenvolupament, i que al
contrari, ha representat un greu
dany a les seves tradicions i con-

dicions de vida, així com greus
perjudicis per a la salut dels habi-
tants. Més endavant, es va realit-
zar un teatre-acció a l'Avinguda
Diagonal, que va simbolitzar els
diferents tipus d'agressió que ha
protagonitzat Repsol YPF als paï-
sos del Sud i del Nord.

Per altra banda, el diumenge
14 de maig, conjuntament amb els
representants indígenes bolivians,
més de 60 persones es van reunir
a Tarragona, van realitzar una roda
de premsa i van iniciar una Marxa
Popular des de Constantí cap a la
petroquímica de Repsol YPF amb
l'objectiu de fer visible davant la
població local la “irresponsabili-
tat social corporativa” que carac-
teritza a l'empresa. Van lliurar als

empleats de la planta l'informe
“Impactes ambientals, socials i
culturals de Repsol YPF en terri-
toris indígenes de Bolívia” elabo-
rat per la APG-Itika Guasu. L'infor-
me serà també presentat davant
la premsa el 16 de maig a Madrid.
Simultàniament, més de 100 per-
sones van participar a una con-
centració en la Plaça General Vara
del Rei a Madrid, sota el lema:
“Bolívia té dret. Repsol roba”. 

Destacar que la Campanya
seguirà realitzant activitats en
diferents ciutats de l'Estat espan-
yol tot pensant en la propera
Junta d'Accionistes de Repsol YPF
(Madrid, 16 de juny), paral·lela-
ment a la qual es farà la Contra-
junta d’Afectats.

UNIVERSITAT // SEMINARI D’IMPACTES AMBIENTALS NORD-SUD

PORT DE BARCELONA // ACCIÓ A LA PLANTA DE LA MULTINACIONAL BUNGE

Denuncien la “soja assassina”
✑ Redacció Barcelona

Coincidint amb la IV Cimera Euro-
llatinoamericana de caps d’estat

a Viena, es va fer al Port de Barcelo-
na el precintatge i bloqueig simbòlic
de la planta de la multinacional
Bunge. A l’acció, l’11 de maig, es van
penjar dues pancartes amb els
lemes “La nostra carn s’alimenta de
transgènic i pobresa” i “la vostra soja
mata” a les instalacions de Bunge.
S’escollí aquesta empresa per ser la
importadora del 75% de la soja que
entra a l’Estat espanyol, promovent
una “agricultura que destrueix el
medi ambient i el món rural allà on
s’aplica”, tal i com expliquen els orga-
nitzadors. Per aquest motiu, Bunge
va ser  “condemnada” pel Tribunal
Popular de la Soja realitzat el passat
26 d’abril a la UAB. De forma coordi-
nada es va realitzar una acció similar
a Holanda, i així visualitzar l’abast
internacional del problema.

d

La memòria
històrica
pren els
carrers de 
València

L’HORTA // FRANQUISME

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L'inici d'unes obres al cementiri
civil de València ha despertat

una forta polèmica. L'Ajuntament
pretén construir 1.030 nínxols
sobre la fossa comuna on es tro-
ben les restes de milers de perso-
nes represaliades per les tropes
feixistes després del 1939. Arran
de l'inici de les obres moltíssimes
veus s'hi han alçat en contra "per
atemptar directament contra la
memòria històrica", segons s'afir-

ma des del Fòrum per la Memòria
País Valencià, entitat que ha dut el
pes de la campanya de protesta i
que ha aconseguit la paralització
cautelar de les obres per part de
Jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de València.

Aquest fet ha generat una
forta i agra polèmica mediàtica la
voltant de la capacitat i antiguitat
de la fossa, amb nombrosos
"experts" posant en dubte públi-
cament tant la xifra de gent ente-
rrada com la causa de la seva
mort. Per exemple, el diari con-
servador Las Provincias dedicava
tota una plana de la seva edició
del 13 de maig a destacar que els
ossos trobats en l'excavació no
serien més antics de 1956. Però
encara que la xifra que ha donat la
presidenta del Fòrum Amparo
Salvador, 20.300 represaliats, no
sigui tan elevada, o que a la fossa
s'utilitzés també en anys poste-
riors a la repressió, està totalment
probat que allí descansen les res-
tes de milers de republicans.

Campanya per la República
La polèmica ha coincidit amb la
celebració del 75è aniversari de la
proclamació de la República
espanyola, que al País Valencià ha
estat particularment intensa amb
desenes d'actes i la creació de
diferents paltaformes locals i
comarcals. El mateix dissabte 13
de maig es clouria la campanya
recordatòria amb una manifesta-
ció pel centre de València. Lla-
vors, milers de persones, convo-
cades per diferents entitats i
partits d'esquerres, reivindicarien
la memòria de la segona república
i demandarien l'adveniment de la
tercera. Durant i, sobretot, als par-
laments finals de l'acte es feu una
menció especial per tal de con-
servar la fossa comuna del
cementiri civil i dignificar-lo.

Milers de
persones es 

van manifestar
per reivindicar

la memòria 
de la Segona

República

d
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Caminada popular a la Petroquímica de Tarragona, convocada per “RIPsol 2006, contrajunta d’afectats”, Ali Supay, GEPEC i CGT
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Acció del col·lectiu contra els transgènics al port de Barcelona
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Els actes van
comptar amb la

presència de
diversos indígenes

bolivians
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Subscripcions

L
a subscripció és la manera més efectiva per poder llegir la
DIRECTA setmanalment i també per donar el teu suport al
projecte. Durant un any i per un cost de 60 euros, amb la teva
subscripció el setmanari guanya en qualitat i presència al
territori. Un cop hagis omplert la butlleta ens la pots fer

arribar a: c/Juan Ramón Jiménez 22, 08902, l’Hospitalet de Llobregat. 
També pots enviar les teves dades per correu electrònic a 
<subscripcio@setmanaridirecta.info>, o entrant a 
www.setmanaridirecta.info i omplir el formulari.
O bé, truca’ns al telèfon 935 270 982 ó al 661 493 117.

L
a distribució de la DIRECTA la fem mitjançant una distri-
buidora, que s’emporta un porcentatge de les vendes i,
als llocs on aquesta no pot arribar  ho enviem per mis-
satgeria. Els punts de venda també s’emporten un por-
centage. Alguns, però, ho dónen al Setmanari. A més

dels punts que surten a sota, hi ha un seguit de punts de venda
que s’aniran incorporant progressivament, a mesura de les nos-
tres possibilitats. Si voleu ser punt de venda o sabeu de llibre-
ries, quioscos o locals on creieu que voldrien tenir el setmanari,
truqueu-nos o envieu un correu a
distribucio@setmanaridirecta.info

Balaguer CSO Les Vies Noguera Ribagorçana, 2
Barcelona Gàbia de Paper Marià Cubí, 26 | Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 |  La Torna Sant Pere
Màrtir, 37 | Infoespai Plaça del Sol, 19 | Taifa Verdi, 12 | Cat Guinardó Pl. Guinardó, 13 |  Ítaca
Pallars, 230 | Cus-Cus Rambla Poblenou, 77 | Patapalo Rubén Dario, 25 | Ateneu Popular 9 Barris
Portlligat, 11-15 | Ona Gran Via, 654 | Rocaguinarda Xiprer, 13 | Pròleg Dagueria, 13 | El Lokal Cera, 1 bis|
La Rosa de Foc Joaquín Costa, 34 | Medios Valldonzella, 7 | 1917 Pintor Fortuny, 30 | Tartessos
Canuda, 35 | Quiosc Canuda La Rambla | Quiosc Colom La Rambla | Quiosc Santa Mònica La
Rambla | Acció Cultural Socors, 7 | La Ciutat Invisible Riego, 35 | Terra d’Escudella Premià, 20 
Bellaterra UAB  Kioskiero Facultat de Comunicació
Berga Llibreria Quatre Cantons Pl. Ciutat, 12
Caldes de Montbui Ginesta Pl. Moreu, 12
Cornellà de Llob. El Grillo Libertario Llinars, 44
Esplugues de Llob. Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
Girona Llibreria 22 Hortes, 22 | Les Voltes Plaça del Vi, 2 | La Màquia Vern, 15 
Granollers La Gralla Pl. dels Càbrits, 5 | Anònims Miquel Ricomà, 57 |
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
Igualada Ateneu Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122 
Les Franqueses El Cabàs Ribes, 121
L’Hospitalet de LLob. Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat 
Lleida Ateneu La Maranya Parc, 13 | La Falcata La Panera, 2
Maó Café Teteria L’Antic Plaça de la Conquesta, 15
Mataró Café l’Arcadia Pujol, 27 | Robafaves Nou, 9
Reus Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29 | Llibreria Gaudí Galera, 12 | Galatea Llibres Jesús, 5-7
Ribes del Garraf Can Gabaldà Plaça de la Font, 2
Sant Celoni Els 4 Gats Sant Josep, 64-66 
Sant Joan Despí Recort Major 60 
Tarragona La Capona Gasòmetre, 41
Vic La Tralla Riera, 5 | Ronda Ronda de Camprodon, 3 
Vilafranca del Penedès La Fornal Sant Julià, 20

Punts de venda

Corresponsalies

L
a participació a la DIRECTA a la xarxa de corresponsalies
va creixent progressivament, una qüestió decisiva a
l’hora de mesurar la realitat d’un projecte que es vol
horitzontal. Els nivells d’implicació són diferents per-
què són moltes les tasques a realitzar: participació a la

redacció, difusió del projecte, cerca de punts de distribució i
publicitat, presentacions i paradetes, subscripcions... Les
corresponsalies es reuneixen, de moment, un cop al mes, i
cada setmana fan les aportacions acordades als continguts del
setmanari. Si voleu col·laborar amb la DIRECTA, podeu escriure
a la corresponsalia que tingueu més a prop o directament a
redaccio@setmanaridirecta.info

Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>

Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>

El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i Tarragonès)

elcamp@setmanaridirecta.info>

Cerdanya cerdanya@setmanaridirecta.info

Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La Garrotxa)

girona@setmanaridirecta.info>

Maresme <maresme@setmanaridirecta.info>

Menorca <menorca@setmanaridirecta.info>   

Osona <osona@setmanaridirecta.info>

Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Noguera)

<terresponent@setmanaridirecta.info>

Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i <sabadell@setmanaridirecta.info>

Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info> 

I properament: Anoia, Bages-Berguedà, Garraf, Pirineu de Lleida i Terres de l’Ebre.

Presentacions
20 de maig Esplugues de Llobregat (Casal Robert Brillas, c/Àngel Guimerà) 12h
Juntament amb la presentació de la revista local “Entrebastidors”
20 de maig Arbúcies (Casal) 20h
21 de maig Barcelona Festa de Primavera de la Verneda. (Entre els carres Cantàbria
i Agricultura). Parada de 10h a 14h. I parada a la 5a Botifarrada popular contra l’es-
peculació a Poblenou. (Pl Sant Bernat Calvó)
27 de maig Ribes del Garraf (GER, c/Pi 25) 20h
2 de juny Felanitx (Sala Recreativa) hora per confirmar
2 de juny Palma (Bar Es Pinzell) hora per confirmar
10 de juny Sant Celoni (Casal Independentista Quico Sabaté) 19.30h
16 de juny Maó (Lloc i hora per confirmar) 
22 de juny Mataró (Cafè Arcàdia) hora per confirmar
24 de juny Ponts (Bar Canari) 19h

Si voleu organitzar una presentació del projecte al vostre barri o vila us podeu posar en
contacte amb nosaltres a: internacional@setmanaridirecta.info
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✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Abdel Jaber al-Kubaysi sap
perfectament què és la
repressió, la va patir sota el

règim de Saddam Hussein i la ha
tornat a patir sota la “democrà-
cia” imposada per la invasió an-
glonordamericana. Exiliat a Síria i
França durant quasi 30 anys, en
aquest segon destí va fundar l’A-
liança Patriòtica Iraquiana, de
caràcter nacionalista, laica i d’es-
querres. Va tornar a l’Iraq el 2003,
per oposar-se a la imminent inva-
sió estrangera. Ja després d’aques-
ta es queda a Bagdad, on funda i
dirigeix el diari Nidal al Watan,
fins el setembre de 2004, quan és
empresonat per les forces ocu-
pants sense càrrecs ni judici
durant un any i tres mesos.

La versió oficial dels mitjans de
comunicació és que a l’Iraq, a
pesar del desastre, està tornant
la normalitat poc a poc. Quina és
la seva versió?
L’Estat iraquià ha estat destruït. La
seguretat, el sistema educatiu, els
serveis públics, han deixat d’exis-
tir. Manca l’energia elèctrica i l’ai-
gua potable. Les condicions de
vida han empitjorat moltíssim, ara
l’atur arriba a un 70% de la pobla-
ció activa i la pobresa afecta els
dos milions de famílies que viuen
amb menys de cinc dòlars al mes. 

La benzina escasseja i el gasoil
s’ha apujat fins a 36 vegades el seu
preu. I estem parlant d’un dels
principals productors de petroli
del món! 

L’Iraq no només no torna a la
normalitat, sinó que aquesta és
impossible mentre continuï l’ocu-
pació.
Però des d’aquí els “experts”
continuen afirmant que com a
mínim ara hi ha democràcia...
Quina democràcia hi pot haver

pàgina 18 roda el món
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IRAQ // ENTREVISTA A ABDEL JABER AL-KUBAYSI, DE L’ALIANÇA PATRIÒTICA IRAQUIANA

“No es recuperarà la normalitat
mentre continuï l’ocupació”

sota l’ocupació? Si els iraquians
no tenim sobirania, quina demo-
cràcia és aquesta?

Però és que les pèrdues amb l’o-
cupació van molt més enllà que la
pròpia sobirania. Per exemple, s’ha
derogat la llei que garantia la igual-
tat de les dones i s’ha volgut reim-
posar els tribunals religiosos, el que
ha estat impedit per les mobilitza-
cions de les pròpies dones.

L’única infraestructura que ha
crescut a l’Iraq són les presons.
Abans de la invasió n’hi havia una,
ara n’hi ha 29, que el 2004 conte-
nien 194.000 presos. Ara la xifra
ha baixat a 82.000, dels quals 416
són dones, encara que les tropes
ocupants en neguen l’existència.
És possible expulsar de l’Iraq la
maquinària de guerra més
potent del món?
I tant que és possible, i nosaltres
ho aconseguirem. La resistència
avança ràpidament, i actualment
ja suma més de 300.000 volunta-
ris. Són gent corrent, ciutadans
anònims que lluiten per alliberar
el seu país en tot tipus de tasques,
des de les estrictament militars
fins a la informació, passant per
oferir refugis, sanitat, etc.

S’ha de pensar que nosaltres
no tenim res a perdre, així que

lluitarem fins a la victòria. Bagdad
ja ha estat ocupada 17 cops a la
seva història i encara exisiteix.
Tornarem a guanyar un altre cop.
Davant el panorama que dibuixa,
l’ocupació és viable?
És evident que no. Ara mateix,
l’ocupació costa als EUA 6.800
milions de dòlars al mes, és evi-
dent que ni tan sols la primera
economia del món ho resistirà.
Hi tenen desplaçats 140.000 sol-
dats i no en poden dur més,
doncs ara mateix ja estan per
sobre la seva capacitat de rota-
ció i tenen problemes de reclu-
tament. Estan amagant informa-
ció, però cada dia moren soldats
americans. Ells sols compten els
cossos que tornen, però hi ha
milers de soldats que són immi-
grants i que estan a l’exèrcit per-
què els prometen la ciutadania
nordamericana. Però quan un
d’aquests pobres mor no repa-
trien el cadàver. Tenim testimo-
nis que han vist com llencen
aquests cossos des d’helicòpters
als llacs de l’Iraq. Simplement els
fan desaparèixer. 

També tenim la solidaritat de
tots els pobles de la zona. La
derrota dels invasors sols és qües-
tió de temps, i tampoc massa.

Davant de la possibilitat d’una
derrota, podrien esl EUA inten-
tar promoure una guerra civil?
Els EUA estan promovent la divisió
ètnica, però no crec que els interes-
si una guerra civil. El govern impo-
sat per ells és a base de criteris
ètnics i religiosos, ja que volen un
Iraq dividit i amb un Estat dèbil que
sigui fàcilment dominable. Però
una guerra llarga perjudicaria la
capacitat d’endur-se el petroli.
Quin és el paper d’Al-Qaeda?
Al-Qaeda és insignificant a l’Iraq.
A penes són unes desenes de mili-
cians, una gota d’aigua davant les
desenes de milers de persones
que composen la legítima resis-
tència nacional. La culpa d’Al-
Qaeda i Al-Zarkawi és dels EUA.
Ells han obert les fronteres de l’I-
raq, ara mateix l’Iraq no té fronte-
res, i han permés que entri. I ells li
han donat publicitat, mentre ama-
gaven les accions de la resistència.
Tot plegat és una gran mentida.
Qui atempta contra els coope-
rants estrangers?
No hi ha un control sobre tots els
grups de la resistència, i a més hi
ha molt delinqüent comú que dis-
fressa els seus crims d’actes polí-
tics. Però també haig de dir una
cosa: no volem cooperants

estrangers. Perquè aquests coope-
rants a qui estan ajudant? Al
poble o a mantenir l’ocupació?
L’única ajuda que volem és per
expulsar els invasors. Un cop
siguem lliures tothom serà ben-
vingut a l’Iraq, és un país molt hos-
pitalari. Però mentrestant dema-
nem que no hi vingui ningú,
només la premsa internacional i la
Creu Roja.
Si els anglonordamericans mar-
xessin demà, qui es faria càrrec
del país?
Evidentment que tenim la capaci-
tat política i organitzativa per a
conduir el país des del primer
minut en que acabai l’ocupació.
De fet, nosaltres seríem capaços
de reorganitzar l’administració i
reconstruir els serveis bàsics i la
seguretat en només 48 hores.
Això qui?
Des del 2 d’octubre s’ha creat un
front de totes les forces políti-
ques  i s’han establert les bases
per organitzar-nos. La nostra pro-
posta és la creació d’un govern
d’unitat nacional que prepari una
Constitució Política permanent i
que tingui com a base els ciuta-
dans nacionals, i no criteris ètnics
o religiosos. Després convocarí-
em eleccions lliures.

Els Estats Untits
estan promo-
vent la divisió

ètnica de l’Iraq,
però no crec que
els interessi una

guerra civil

d

Global // Coca-cola vigilada

>> Coca-Cola és una multinacional amb presència a 200
països, uns beneficis, el 2005, de 15.000 milions de dòlars i una
promoció constant en que s’autoven com una empresa ètica i
responsable. L’entitat nordamericana War on Want ha publicat
un informe sobre les seves pràctiques destructives reals. Es pot
consultar a .

Sàhara // Drets humans

>> Aminetu Haidar és una dona saharaui que ha dedicat tota
la seva vida a lluitar contra l’ocupació del seu país per part del
Marroc, així com les vulneracions dels drets humans que aques-
ta genera. Ara ha estat premiada per la Comissió Espanyola
d’Ajuda al Refugiat, qua així denúncia la manca de llibertats de
tot el poble saharaui.

SCDA0N5F000112
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Jaber al-Kubaysi, durant la seva estada a Barcelona l’abril passat, convidat per la Federació Catalana d’ONG

/internacional@setmanaridirecta.info/
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✑ David Llistar
/Viena/

Amèrica Llatina està en-
guany connectada positiva
o negativament a Europa?

És que la dominació d’aquesta
regió es produeix només des de
Washington i l’oligarquia local?
Qui resisteix a les transnacionals
europees?

És poc sabut que la UE, els
seus governs i sobretot les corpo-
racions transnacionals de matriu
europea (Repsol, British Petró-
leum, Nestlé, SCH, Bayer, Telefó-
nica,..) tenen un rol tant nefast
per l’autodeterminació dels
pobles llatinoamericans com les
made in USA.  

VIENA // TRIBUNAL A LES TRANSNACIONALS DURANT LA CIMERA UE AMÈRICA LLATINA

Processant les transnacionals
europees a Amèrica Llatina

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Segons informa el quinzenal
Diagonal, el govern autonò-
mic madrileny presidit per

Esperanza Aguirre hauria desti-
nat 239.100 euros dels Fons de
Cooperació al Desenvolupament
2005 a la Fundació Hispano
Cubana (FHC). En la informació,
recollida pel portal cubasolidari-
dad.org, es desvetlla que tot i
formar part del pressupost per
“cooperació al desenvolupa-

ment”, aquests diners aniran des-
tinats a un programa de tres anys
de durada anomenat “Desenvo-
lupament cívic formatiu en lli-
bertat. Cuba 2005-2007”.

La FHC va ser creada el 1996
pel diputat del PP per Barcelona
Guillermo Cortázar, com una
extensió de la ultradretana Funda-
ció Nacional Cubano Americana
(FNCA) amb seu a Miami. La seva
constitució es va produir setma-
nes després de la primera victòria
electoral del PP. Abans, Aznar
havia visitat la seu de la FNCA, de

la que aconseguí finançament per
a la campanya electoral.

El suport destaca per l’enorme
influència que la FNCA té entre les
elits del poder ultraconservador
als EUA, així com per la seva vincu-
lació amb actes terroristes durant
les més de quatre dècades que
intenta desestabilitzar el procés
revolucionari cubà.

La direcció de la FHC està for-
mada per membres de l’ala més
dura del PP, com el propi Cortázar,
o Alberto Recarte , president de
Libertad Digital. En els darrers

anys ha rebut, juntament amb
d’altres entitats “anticastristes”
quantioses ajudes econòmiques
per tot tipus d’institucions, com
l’Agència Espanyola de Coopera-
ció Internacional, les fundacions
Pablo Iglesias, ICO o Caja Madrid,
els governs autonòmics andalús,
càntabre, aragonès i valencià o el
Ministeri de Cultura. També són
importants les seves relacions
amb la CIA nordamericana, que
els ha arribat a fletar avions espe-
cials per a assistir a trobades
internacionals.

La cooperació al desenvolupament del PP
madrileny va cap a la ultradreta cubana

MADRID // ESPERANZA AGUIRRE PAGA COMPROMISOS CONTRETS PER AZNAR

Per això, i des de fa 2 anys,
s’està articulant una xarxa bire-
gional de col·lectius i organitza-
cions europees i llatinoamerica-
nes que treballen al voltant dels
impactes de les inversions euro-
pees a Llatinoamèrica  des d’una
vessant crítica i anticapitalista.
Una xarxa d’observació i activis-
me en què participen moltíssi-
mes ONG i col·lectius que treba-
llen des d’òptiques diferents; des
del Transnational Institute, l’A-
liança Social Continental o

Redes, a Ecologistas en Acción
de Madrid, Repsol Mata o l’Ob-
servatori del Deute en la Globa-
lització. Alguns altres grups
Nord-Sud crítics catalans s’hi
estan acostant.

A més, un altre dels punts de
control d’aquesta xarxa són  els
tractats de lliure comerç (TLCs)
que la UE està negociant silencio-
sament  amb diferents zones
(Mercosur, Comunitat Andina de
Nacions, Centreamèrica, Mèxic o
Xile) amb l’objectiu de tornar irre-

versible la succió de recursos
naturals estratègics (petroli, soja,
cafè, minerals) llatinoamericans i
dels dividends d’empreses com
Unión Fenosa o Suez.

Per a la Unió Europea, la re-
gió llatinoamericana no només
significa matèries primeres o
lucre en forma de roialtis o d’ad-
quisicions quasi gratuïtes d’em-
preses, si nó també un espai on
expandir-se i, sobre tot, per acce-
dir al voluptuós mercat nord-
americà. 

La resposta de
la societat civil

És en aquest context que la cita-
da xarxa biregional ha posat l’e-
picentre en l’encausament de les
empreses transnacionals europe-
es en un Tribunal Popular inter-
mitent. Aquesta iniciativa s’ha
inaugurat la setmana passada a
Viena, coincidint amb la cimera
de caps d’estat europeus i llatino-
americans en que, justament, es
negociava els tractats assenyalats
abans. 

Al Tribunal s’hi han presentat
uns 30 casos documentats a tra-
vés de persones afectades per les
transnacionals. Principalment
s’han destacat les violacions de
les ‘made in Spain’ com ara la
petrolera Repsol a Bolívia, Equa-
dor, Argentina i Colòmbia; la
paperera ENCE a Uruguai i Argen-
tina; Unión Fenosa a Colòmbia,
Centreamèrica i Carib; o el BBVA
a Mèxic, el Mercosur o Colòmbia.
Però també hi ha altres casos
extrems, com el de Nestlé, Bayer,
British Petróleum, etc., que han
sortit a la llum i han enxarxat
afectats i activistes de diferents
països. I aquest és potser el punt
més interessant de la iniciativa:
transnacionalitzar les resistències.
La propera trobada del Tribunal
està prevista al Perú al 2008.
Mentrestant seguirem treballant
i enllaçant alternatives. 

Més informació:
www.alterantives.at

d

Distribució i Venda de productes de Mercat Social 
(Comerç just, agricultura ecològica, cooperatives...) 
Telèfon: 934 988 070   Correu: sms@trevol.com

Passa a l’acció!
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.org
Tlf. 93.429.65.18

S’està creant
una xarxa

d’observació
i activisme

amb
participació
biregional

SCDA0N5F000113
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La FNCA va
finançar la
campanya

electoral del
PP el 1996
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Freqüències de ràdios lliures o populars de Catalunya
Ràdio Bronka 104.5FM (Barcelona), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Postscriptumradio.org (Terrassa), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), 

Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona), Ràdio Klara 104.4FM (València), Ràdio R.S.K. 107.0FM (Barcelona)

Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

Xarxa en positiu L’altra informació

Periodista enxampat

“Pisos
Patera”   

Des de fa temps és molt
habitual sentir, veure o
llegir als mitjans de

comunicació l’expressió “pisos
patera”. Amb aquest nom s’iden-
tifiquen aquells pisos  en els
quals hi viu un nombre de perso-
nes excessiu, normalment immi-
grants en situació irregular que
no tenen més opció que compar-
tir en grup una vivenda en condi-
cions inhumanes. No obstant, les
úniques persones que arriben a
l’estat espanyol en patera són
d’Africa, ja sigui del Marroc o de
l’Africa subsahariana. En canvi,
els mal anomenats pisos patera
no són pas propietat exclusiva de
l’immigració africana. Romane-
sos, paquistanesos, indis i d’altres
nacionalitats també es veuen
abocades, en certes ocasions, a
agrupar-se en una vivent per
poder subsistir.

La creació de tòpics i parau-
les clau per abordar la realitat  de
manera simple i frívola és molt
pròpia de la  rutina informativa
dels mitjans. Però en aquest cas
és inacceptable la utilització del
terme “pisos patera”, en primer
lloc perquè no simplifica la reali-
tat sinó que la falseja. I en últim
terme per una qüestió de mal
gust i  falta d’ètica; a les pateres
hi mor cada any molta gent, són
la imatge simbòlica del patiment
de la persona immigrant ,i la uti-
lització d’aquest patiment és
senzillament immoral.

pàgina 20 l’observatori

Forbes i la Fortuna de Fidel Castro

Des de la seva web, el periodista Pascual Serrano  reflexiona al voltant de les
informacions que la revista Forbes publica anualment sobre les fortunes

més grans del planeta. En el seu llistat d’homes rics, Forbes sempre hi inclou el
president cubà Fidel Castro. Serrano afirma que incloure el mandatari comunis-
ta en aquest llistat és completament tendenciós i només respon a un clar inte-
rès per desacreditar  i crear una imatge negativa de Fidel Castro. Un centenar de
mitjans van informar, no sobre el llistat de Forbes, sinó de la presència de Cas-
tro, tot i que no ocupa precisament el primer lloc sinó el setè.  Serrano desmon-
ta els càlculs emprats per la revista per obtenir el patrimoni econòmic i mate-
rial de Castro amb observacions tant “obvies” i certes, que el ‘gran prestigi de
Forbes’ queda força desacreditat, tant o més que  els mitjans que  insisteixen en
destacar-ho cada any.

Tan diferents, tan iguals

Avegades, realitats molt allunyades les unes de les altres, paradoxalment,
s’assemblen i tenen relació. Tot i així, des d’alguns mitjans persisteix l’obses-

sió per fer-ne un tractament molt diferent en virtut de no se sap ven bé què. Per
exemple, El Mundo titulava així un teletip de l’agencia Reuters fa unes setma-
nes: “Capturen un vaixell que intentava fugir de Cuba” . En canvi la mateixa situa-
ció traslladada a l’estret de Gibraltar, per exemple, amb un vaixell procedent de
Marroc amb immigrants que volen arribar a Espanya, se sol titular d’aquesta
altra manera : “Rescaten un  vaixell procedent del Marroc amb 39 indocumen-
tats a bord” .  “Capturar”,  té un sentit pejoratiu per aquells qui van interceptar
el vaixell, possiblement els guardacostes cubans. En canvi, ”Rescatar”, referit a la
Guàrdia Civil que vigila les costes espanyoles, converteix l’acció en una obra
bondadosa. Paradoxes

Insòlit, banal i lamentable

“És probable que no sigui la cara d’un home allò en que es fixa una dona, però
és la part del seu cos que li dóna més informació alhora de ‘fichar un padra-

zo’”. Això és el que afirma Maria Escribano en un article publicat al diari “Qué!”
el passat 11 de maig. És cert que hores d’ara ja no toca sorprendre’s de res que
pugui venir d’aquest diari gratuït; estem tots curats d’espants. A més, la Maria
recolza lainformació en un estudi elaborat per les universitats de Chicago y
Califòrnia que ho demostra... Segons l’estudi -i l’article-, “elles només necessi-
ten veure la cara de l’home per saber si li agraden els nens”. Per il·lustrar-ho, la
periodista posa l’exemple d’una parella molt propera al lector mig del diari:
Angelina Jolie i Brad Pitt.

Quan deixarà el diari “Qué!” de publicar aquest tipus de banalitats, avala-
des per estudis insòlits i de dubtosa rigorositat científica?

LA BURXA  Periòdic de comunicació popular
La Burxa és una publicació mensual, que des del març de

1998 es publica de forma impresa als barris de Sants, Hosta-
francs i La Bordeta, encara que s’extèn més enllà d’aquest
marc i arriba a l’esquerra de l’Eixample, Poble Sec, Zona Fran-
ca i Les Corts. Des d’aleshores el butlletí ha anat consoli-
dant-se, tan tècnicament com física (amb el pas de la foto-
còpia a la impremta, i després al format diari al febrer del
2002) així com en la millora de la qualitat d’articles, fotogra-
fies i disseny. Al mateix temps que augmenta el número de
pàgines s’amplia la varietat dels temes que es tracten. També
el número de gent que hi col·labora creix i es diversifica.

En paraules seves, Rebelión vol ser un mitjà d’informa-
ció alternativa que publiqui les notícies que no son consi-
derades importants pels mitjans de comunicació tradicio-
nals. A més, també vol donar a les notícies un tractamen
diferen en la línea de mostrar els interessos que els poders
económics i polítcs del món capitalista oculten per man-
tenir els seus privilegis i l’estatus actual.

Per altra banda, també “volem servir i ajudar a tots els
grups, col·lectius i persones que traballen per cambiar
aquest món en una perspectiva radicalment dirernt, més
justa, igualitària i equilibrada social i ecològicament. El
nostre objectiu és comptar amb la participació y col·labo-
ració de tots, perquè Rebelión sigui un espai seriós, rigorós
i actualitzat en la difusió de notícies”.

Afroresistències, 

afroressonàncies
Teixint les altres Àfriques

Un llibre de Dídac P. Lagarriga 
que repassa alguns dels aspectes 
menys coneguts (malauradament) 
de l'Àfrica contemporània: 
Anti(neo)colonialisme, Feminisme, 
Medi Ambient, Escriptores, 
Altermundialisme, Sindicalisme 
i Anarquisme, Islam, Filosofia, 
Periodisme independent, Hip hop,
Homosexualitat, Art, Internet ...

Núm. 74 Abril ‘06
La publicació de la CGT de Catalunya

www.cgtcatalunya.org

www.rebelion.org 



✑ Enric Borràs Abelló
/espais@setmanaridirecta.info/

Pot ser que alguns de vosal-
tres sentíssiu a parlar del
FONA, el festival de música

electrònica aborigen que es va
fer per tercer any consecutiu dis-
sabte passat a Sant Pere de Ribes.
Doncs el FONA és només una de
les moltes activitats que organit-
za el GER, una entitat cultural i
esportiva creada el 1972 que es
manté fidel als seus origens però
que es vol adaptar als nous
temps. El GER té vora nou-cents
socis, unes tres-centes famílies, i
es gestiona de manera assemble-
ària. Actualment, però, és enmig

d’un procés de desplegament per
adaptar-se als canvis que viu Sant
Pere de Ribes, que en pocs anys
ha passat de 4.000 a 12.000 habi-
tants i creix a un ritme d’uns
1.000 residents l’any. En aquesta
nova situació en què la vila rep
molta immigració des de Barce-
lona o des de fora del país, el
socis del GER van creure que era
necessari donar a conèixer el
projecte entre els nous habitants
perquè servís com a via d’integra-
ció a Sant Pere de Ribes i perquè
pogués continuar amb la tasca
social que sempre havia fet. 

Així, sota el lema “Desplega-
ment social” s’ha obert una cam-
panya que comporta fins i tot
remodelacions físiques al local
de l’entitat per adaptar-lo a les
noves necessitats. S’ha fet més
accessible, amb un ascensor i
rampes, i s’ha adequat una aula
per a la formació que es podrà
dedicar a tota mena de cursos. El
“desplegament social”, però,
encara no ha acabat, i els mem-
bres de la junta ja preparen
noves propostes com la de
reconvertir l’antiga biblioteca en
una sala anomenada Finestra
oberta al món, on hi haurà ordi-
nadors connectats a internet.

Cal tenir en compte que el
GER té unes instal·lacions que
consten d’un edifici de tres pisos,
un teatre polivalent amb grades
retràctils, i un pati; a més d’un
bar a la planta baixa. El bar l’ex-
ploten persones alienes a l’enti-

tat a canvi d’un lloguer que ajuda
a pagar les despeses ordinàries.
Tot això és propietat dels socis  i
sòcies gràcies a una hipoteca
feta sobre les cases de dotze
socis durant anys, que ara ja s’ha
acabat de pagar. 

El GER s’organitza al voltant
de diverses seccions: esplai, for-
mació musical, muntanya, ciclis-
me i la cassola. La secció que ha
agafat més força darrerament és
la de formació musical, que ofe-

reix una manera d’ensenyar músi-
ca més oberta a les possibilitats
de cada un i menys estricte que
algunes escoles; i va sorgir arran
de la mancança d’una escola
pública de música al municipi. La
secció d’esplai és oberta a tota
mena d’infants de famílies sòcies,
i hi participen nens amb risc d’ex-
clusió social i discapacitats sense

cap mena de greuge respecte als
seus companys. De fet, en parau-
les de Pau Garriga, un dels mem-
bres de la junta del GER, són els
membres del GER qui sovint
demanen a l’Ajuntament que els
facilitin el contacte amb infants
amb risc d’exclusió social per aju-
dar en la seva integració a la vila.
A part de les seccions esportives,
fa poc se’n va crear una de nova:
la cassola, que és un col·lectiu
gastronòmic on diversos socis
s’agrupen per cuinar i degustar
tota mena d’àpats. De fet, a la seu
del GER, és previst fer-hi una
cuina per a la secció. Per una altra
banda, la junta de l’entitat orga-
nitza tota mena d’activitats cul-
turals que van des del teatre a
tertúlies, cursos de català o pre-
sentacions, fins al FONA. A més,
el GER és integrat completament
en la vida cultural de Sant Pere de
Ribes, i prepara les activitats que
s’hi fan per carnestoltes i cap
d’any, o fins i tot la Cavalcada de
Reis de la vila. També participa en
les festes majors. Per participar
en alguna de les seccions, cal ser
soci del GER, però no és necessa-
ri per assistir a les activitats pun-
tuals que s’hi fan, a més, cal tenir
en compte que totes les activi-
tats les organitzen voluntaris;
només cobren els monitors de
l’esplai a l’estiu i una persona que
s’encarrega de la secretaria.

L’entitat, encara que no es
situa a favor de cap grup polític
concret, sí que és un brou de cul-

tiu que ha afavorit l’aparició d’ini-
ciatives polítiques d’esquerres
com la Unitat Municipal 9, una
candidatura municipalista que
reivindica una manera de fer polí-
tica local més participativa, vin-
culada a l’esquerra independen-
tista revolucionària i a les
Candidatures d’Unitat Popular. 

Al GER s’hi han fet assemblees
de diversos col·lectius polítics i
reunions de l’anomenat Procés de
Vinaròs, que treballava per a la uni-

ficació de l’esquerra independen-
tista. Segons afirma en Pau Garriga,
“si bé l’entitat no és partidista, sí
que està polititzada” i prova d’afa-
vorir la discussió i la formació
sobre temes polítics o socials
entre els socis de l’entitat.

Més informació:
www.nautes.org/fona
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El GER es rellança per afrontar la
nova realitat de Sant Pere de Ribes

El GER prova
d’adaptar-se
al creixement
demogràfic

de Sant Pere
de Ribes

S’organitza
a través de

diverses seccions
com música,

esplai, ciclisme
o muntanya

✑ Espais Emergents
/espais@setmanaridirecta.info/

El Centre Social Okupat El
Rabart inaugura el nou esce-
nari amb un concert gratuït el

dissabte 20 de maig. Comença a
partir de les onze de la nit i hi
toquen Kasparrata, Fi-Asko, Los
Tronchos, i Rise The Fight. El Rabart
funciona des de fa poc, i és en un
camí ral just darrere de l’estació de
tren de Castelldefels. S’hi fan tota
mena d’activitats, des de tertúlies
sobre qüestions de gènere .a passis
de pel·lícules i sessions per a con-
sultes legals relacionades amb
temes laborals, d¡estrangeria, etc.
A més, qui ho vulgui pot participar
dels tallers de teatre, música o Kick
Boxing que també es fan al CSO. Els
responsables del CSO El Rabat
també han previst la creació de la
Infoteka, que ha de ser una biblio-
teca amb recursos sobre anarquis-
me i moviments socials. 

Més informació:
www.elrabart.tk

✑ Espais Emergents
/espais@setmanaridirecta.info/

Del 19 al 21 de maig es fan les
Jornades sobre sexualitats
“La Sembra” al CSO La

Impremta de Terrassa. Comencen
el divendres dinou a les set del
vespre amb una tertúlia sobre les
treballadores sexuals per part del
col·lectiu Lícit, però també s’hi
faran menjars populars, una festa,
presentacions dels col·lectius
Dones en Transformació i Colum-
na Clitoriana, una tertúlia amb el
títol Dones del sac: 10 anys de llui-
ta, o fins i tot teatre. La Impremta,
que és al número cinc de la plaça
de Jacint Verdaguer, es va inaugu-
rar el desembre de l’any passat i  el
projecte ha començat amb molta
força i il·lusió. S’hi fan tota mena
d’actes i tertúlies; però a més, des
de La Impremta s’organitzen
tallers oberts de fotografia, infor-
màtica, cuina, malabars, teatre; o
fins i tot un curs de llengua àrab.

El CSO Rabart
de Castelldefels
inaugura el nou
escenari amb
un concert

Jornades sobre
sexualitats a la
La Impremta de
Terrassa

Espais emergentsEspais emergents

És un brou
de cultiu que
ha afavorit
la creació

d’iniciatives
polítiques
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✑ Gemma Sostres
/queescou@setmanaridirecta.info/

l passat 11 de maig, per
tercera vegada, es va
suspendre el judici con-
tra quatre membres de

la Campanya Antibase i d’Alterna-
tiva Antimilitarista-MOC, detin-
gudes el 17 d’octubre de 2004
durant una acció contra la base de
Bétera, a la comarca de Túria,
València.

Al desembre de 2001 va ini-
ciar-se una campanya contra l’u-
bicació d’una base militar de l’O-
TAN al quarter Jaume I de Bétera.
Aquest, va ser un dels emplaça-
ments escollits degut a la seva
situació vora el Mediterrani i prò-
xim al port de València i a la base
aèria de Manises. Des de fa dos
anys les accions s’inscriuen en una
campanya a escala internacional:
“Reclama els espais militars”, per
exigir el tancament i la devolució
dels terrenys al poble, per a ús
social i ecològic. 

El 17 d’octubre de 2004, un
grup d’antimilitaristes van blo-
quejar un tren amb equipament
militar del quarter de l’OTAN de
Bètera, que es dirigia cap a Sara-
gossa. Dues persones s’encadena-
ren amb tubs metàl·lics als rails
de la via, i d’altres els donaren
suport amb pancartes. Durant
l’acció, quatre participants van
ser detingudes i acusades d’un
delicte de “desordres públics”. El
primer judici al novembre de
2004, es va suspendre perquè ni
la base militar de l’OTAN, ni
RENFE van proporcionar a temps
els horaris dels trens militars
sol·licitats pel jutjat. El novembre
de 2005 va tornar a suspendre’s
per la incompareixença dels tres
policies nacionals i el guàrdia
jurat. Finalment, l’11 de maig, es
va tornar a repetir l’absència d’a-
quests tres testimonis de l’acusa-
ció, quedan així, ajornat de nou.

Inspeccions civils
Aquesta situació comporta que
els quatre acusats es mantinguin
en espera d’un proper judici, i que
es vegin obligats a mantenir-se al
marge d’altres accions com la

campanya que englobés les llui-
tes contra les instal·lacions mili-
tars va nèixer de la xarxa de grups
d’Alternativa Antimilitarista-
MOC, moltes de les marxes o
activitats locals ja es feien molt
abans, com algunes de les convo-
cades pel 21 de maig:

- III Marxa per la desmilitarit-
zació de la Serra d’Aitana (Ala-
cant).

- XXI Marxa a la base de Rota
(Cadis).

- VII Marxa contra el complex
militar de la Marañosa (Madrid). 

El 14 de maig ja es va organit-
zar una marxa al Camp San Gre-
gorio (Saragossa). Cap a finals de
maig es preveu la marxa a la
caserna de Mungia (Biscaia), i a
principis de juny al polígon de tir
de Las Bárdenas (Navarra).
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Denúncies
Des d’Alternativa Antimilitarista-
MOC València denuncien que el
quarter de Bétera, “produeix i
emmagatzema violència, insegu-
retat i por”, i és a través d’aques-
tes inspeccions que pretenen
recordar que les bases militars de
l’OTAN donen cobertura a pràc-
tiques penalitzades. Segons
dades del Natural Resources
Defense Council, 480 caps nucle-
ars dels EUA es troben a bases
europees de l’OTAN. S’ha de
tenir en compte que el Tribunal
de L’Haia va declarar il·legals les
armes nuclears el 1996, que el
2000, les parts del Tractat de la
No Proliferació Nuclear (NPT)
acordaren 13 Passos Pràctics pel
Desarmament Nuclear i que cinc
anys després, a la Conferència de
Revisió de 2005, els Estats Units,
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CONTACTES:

INSUMISSIA
Alternativa Antimilitarista-MOC
On trobareu el llistat de l’Alternativa
Antimilitarista arreu de l’Estat espanyol

www.uv.es/alminyan

CAMPANYA ANTIBASE-INSPECCIÓ CIUTADANA

www.inspecciociutadana.org

“inspecció civil” a la base de l’O-
TAN de Bétera prevista pel pro-
per 20 de maig. Amb aquesta, ja
seran quatre les vegades que un
grup de gent travessa els fils d’a-
ram del recinte per reivindicar el
seu tancament i reconversió. La
primera inspecció es va organit-
zar el març de 2003 promoguda
per la Campanya Antibase-Ins-
pecció ciudadana. L’acció es va
repetir el maig de l’any següent i
el maig de 2005. A partir de juny
d’aquest any i fins desembre, la
caserna de Bétera va ser el centre
de comandament de la incipient
Força de Resposta de l’OTAN
(NRF), una força militar per a llui-
tar “contra el terrorisme interna-
cional” promoguda per Rumsfeld
en l’última cimera de l’Aliança
Atlàntica a Praga.

Aquestes accions de desobe-
diència civil estan estipulades
com a delicte de “violació d’ins-
tal·lació militar” a l’article 61 del
Codi Penal Militar i castigades
amb entre tres mesos i tres anys
de presó. Malgrat aquest article,
a l’expedient del judici de faltes
per la invasió de pallassos antimi-
litaristes a la base, el 2003, el Fis-
cal Jurídic Militar expressava que
els fets no eren “constitutius
d’il·licit penal militar” perquè el
“propòsit dels autors” no era altre
que el de “realitzar un acte pro-
pagandístic”, sense quedar “vul-
nerat” el “bé jurídic de la segure-
tat i defensa nacional”.

no havien complert amb cap de
les obligacions. L’OTAN també
està acusada de crims contra la
humanitat per organitzacions
com Amnistia Internacional, que
al seu informe anual de 1999,
denuncia els bombardejos a la
població civil, i l’ús de bombes
de fragmentació i projectils d’u-
rani empobrit sobre Sèrbia, Koso-
vo i Vojvodina, així com el
foment de la prostitució i el
comerç sexual .

Dins d’aquesta campanya de
la xarxa de grups d ‘Alternativa
Antimilitarista-MOC, es posa en
marxa, per tercer any consecutiu,
el “Maig Calent Desobedient”
que engloba tota una sèrie de
marxes a diverses instal·lacions
militars d’arreu de l’Estat espan-
yol. Tot i que la idea de fer una d

El passat 11
de maig es
va tornar a

suspendre el
judici a quatre
antimilitaristes 
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Tercera inspecció ciutadana a la base de Bétera realitzada el 2005

Pel tancament i la reconversió
de les instal·lacions militars

IV Inspecció
Civil per

reivindicar el
tancament i

reconversió de
la base militar

a Bétera
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✑ Xavier Cipriano
/queescou@setmanaridirecta.info/

l dissabte 13 de maig es
van realitzar a l’Ermita
de la Pietat d’Ulldeco-
na, les segones Jorna-

des per la Sostenibilitat, centra-
des aquest cop en discutir i
plantejar alternatives al model
energètica existent. Les jorna-
des, organitzades per les asso-
ciacions Gaiadea i Barrinar, amb
l’Ajuntament d’Ulldecona, es van
dividir en dues parts: Al matí, es
van fer xerrades sobre les alter-
natives a escala municipal i dels
i les ciutadanes per a canviar el
sistema actual energètic, i per la
tarda, tallers pràctics d’energia
solar, minihidràulica i biodiesel.

L’assistència va ser d’unes 50

persones, les quals juntament amb
els ponents de les xerrades, van dis-
cutir sobre les alternatives de pro-
ducció d’energia renovable solar o
eòlica de baixa potència o l’oli cru
per a vehicle, sobre les alternatives
de construcció bioclimàtica en els
edificis, i sobre l’eficiència energè-
tica, per tal d’introduir canvis subs-
tancials en el consum energètica
que tenim actualment. 

Els punts forts del debat es
van centrar en la pressió que
pateixen les Terres de Tarragona
per a rebre grans instal·lacions
eòliques i de centrals tèrmiques
per a abastar els consums de Bar-
celona, en  la dificultat dels muni-
cipis per a poder dur a terme polí-
tiques pròpies d’energies
renovables, més horitzontals i
descentralitzades, i en la baixa

informació i formació que tenim
per entendre els mecanismes de
control de les grans empreses
energètiques, i per “desconnectar-
nos” del petroli i l’electricitat. Les
alternatives que es van plantejar
van anar des de la  creació de coo-
peratives i empreses municipals
d’energies renovables amb parti-
cipació popular, en la millora de

l’edificació de vivendes, i en la
millora de la mobilitat, i la pro-
ducció d’oli per a vehicles agraris
o per camions i autobusos.

A la tarda es va experimentar
amb petites instal·lacions domès-
tiques d’aigua calenta solar, amb
un sistema de bombeig sense
electricitat, i amb cuines solar
parabòliques.

✑ Directa Girona
/queescou@setmanaridirecta.info/

ada any, quan arriben
aquestes dates, el
Ministeri d’Hisenda del
govern espanyol, ens

recorda que tenim una cita i el
deure de pagar els nostres impos-
tos per col·laborar amb el progrés
i desenvolupament del país. I com
cada any l’Estat ha elaborat uns
pressupostos dels quals una bona
part van destinats a despeses mili-
tars. Tal com recull el Centre d’Es-
tudis per la Pau la despesa militar
aquest any s’ha incrementat en un
6,13%. Si tenim en compte que
l’IPC està previst en un 2% la xifra
és realment alta.  Per les mateixes
dates i ja des de fa prop de 25 anys
s’impulsen en molts punts de l’es-
tat espanyol campanyes per tal
de denunciar que una bona part
dels nostres impostos contribuei-

xen a finançar els exèrcits i la
maquinària de la guerra. Aquesta
denúncia es concreta en les cam-
panyes per promoure que la gent
faci objecció fiscal. Com podríem
definir l’0bjecció fiscal? Dit de
forma breu i senzilla és una forma
de desobediència civil amb la
qual es pretén aconseguir que es
respecti el dret individual a l’ob-
jecció de consciència a les despe-
ses militars. A nivell tècnic del
que es tracta és de desviar de l’im-
post sobre la renda una quantitat
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informa que hi ha un error a la
declaració i no es retorna el que
s’ha reclamat de més. En aquest
cas, Hisenda envia una declaració
paral·lela que evidentment no
inclou l’objecció fiscal i s’acaba el
tema. D’alguna manera a l’estat li
interessa fer-se el suec i entendre
una declaració amb objecció fis-
cal com un error i no com un acte
de denúncia. A l’administració li
interessa no fer massa propagan-
da de l’objecció i molt menys en
declaracions en què retorna
diners. Si la declaració és positiva
i per tant es paga un xic menys
del que l’estat entén que pertoca
pagar, Hisenda envia una carta
reclamant els diners que falten.
En aquest cas, és recomanable
recórrer davant la Delegació
d’Hisenda en primer lloc i des-
prés si deneguen el primer recurs,
davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (cal tenir en
compte que només es deixen 15
dies per fer el recurs). En aquest
moment Hisenda obre dues vies:
l’administrativa, és la que fa refe-
rència a les reclamacions que va
desestimant. I executiva, per tal
de recuperar els diners. Hisenda
reclama els diners que s’han
deduït d’objecció fiscal més un
recàrrec d’un 20% més interessos
de demora. Val a dir que recent-
ment ha sortit una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que ha estat favorable
a l’objector en el sentit que ha
obligat a hisenda a retornar el
20% del recàrrec que li havia
imposat com a multa. Aquesta
sentència és modèlica de cares a
altres casos que puguin sorgir en
un futur.

és que es trobin cada cop més
declaracions de renda que inclo-
guin objecció fiscal.

Un cop hem acabat amb la
declaració cal que adjuntem un
rebut de la quantitat que es desti-
na a un projecte alternatiu, aques-
ta quantitat hauria de coincidir
amb la quantitat que ens hem
deduït. Finalment cal fer una
carta al Ministeri d’Hisenda on
s’explica què és el que fem i per
què ho estem fent i omplir una
enquesta per tal que es pugui fer
un cens de tota la gent que fa
objecció fiscal. 

A partir d’aquí: què pot fer
hisenda?  Cal dir que en la gran
majoria de casos hisenda no diu
res. Si la declaració és negativa i
es demanen més diners del
compte senzillament l’Estat

fixa de diners o el percentatge
que correspon al Ministeri de
Defensa d’acord amb els pressu-
postos de l’Estat cap a un projec-
te alternatiu i solidari. Entenem
que aquests diners que estan
pressupostats al Ministeri de
Defensa no tenen com a objectiu
defensar-nos de ningú ni de res
sinó contribuir a augmentar la
maquinària de guerra. No estem
parlant doncs, d’estalviar-nos uns
diners en impostos sinó de des-
viar els diners de la guerra cap a
projectes solidaris.

Com es fa?
Es tracta de fer la declaració de la
renda normal fins que arribem a
l’última pàgina de la declaració a
la casella on posa “quota resul-
tant de l’autoliquidació”,. Aquest
apartat inclou tots els impostos
que paguem durant l’any, sense
tenir en compte les reduccions
que ja hem anat pagant. A conti-
nuació hi ha tota una sèrie d’apar-
tats on anem incloent diverses
deduccions (des del que hem
pagat d’IRPF, reduccions per
c/c...). Escollim una d’aquestes
caselles (és recomanable fer-ho a
la casella que posa “per guanys
patrimonials (premis inclosos)”
perquè és una casella que normal-

C

Nova campanya a favor de l’objecció fiscal a les despeses militars

ment no s’utilitza. Allà s’inclou la
quantitat que volem deduir de les
despeses militars. Hi ha diverses
fórmules:

- Calcular el 5,8% de la casella.
És el que es destina enguany al
Ministeri de Defensa i per tant és
el que ens reduïm.

- Objecció fixa. És l’import
que a nivell individual decidim
objectar. La proposta és de 60 . .   

- 84 , un euro per cada país
empobrit segons dades de l’ONU.

En tot cas, la quantitat que
finalment ens deduïm per objec-
ció fiscal la decidim de forma
individual. Cal tenir clar que en el
fons el que volem és fer un acte
de denúncia, per tant, finalment
el que acabem desviant no és el
més important sinó el fet mateix
de fer l’objecció. De fet, si tenim
en compte que l’estat es gasta
cada dia 47 milions d’euros en
despeses militars fins i tot podrí-
em escollir deduir-nos un euro
per cada dia de l’any,...

Un cop ens hem deduït la
part per objecció fiscal imprimim
la declaració, ratllem la casella
que hem utilitzat i posem a sobre
“per objecció fiscal”. Cal deixar
clar, seguint la mateixa lògica que
no volem amagar el fet de
deduir-nos els diners. L’objectiu

2es Jornades de Sostenibilitat a Ulldecona: l’energia
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Més Informació:

SIOF
SERVEI D’INFORMACIÓ DE L’OBJECCIÓ FISCAL

Rivadeneyra 6, 10è / 08002 Barcelona
Tlf.: 93.317.61.77 / Fax: 93.412.53.84

www.objecciofiscal.org

Més informació:

ASSOCIACIÓ BARRINAR

Tlf.: 977 573 034 (Bea Poy)
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La despesa
militar aquest

any s’ha
incrementat un
6,13%.  Si tenim
en compte que
l’IPC està previst
en un 2% la xifra
és realment alta

Es va  discutir
sobre les

alternatives de
producció

d’energia  solar
o eòlica o l’oli

cru per a
vehicles
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La revista Ordint
la Trama celebra
el seu cinquè
aniversari al
Marquet de les
Roques i prepara
una renovació
integral de la
publicació

Celebració i cop de cap

✑ Pau Llonch
/sabadell@setmanaridirecta.info/

“Sent la revista que tens entre els
dits, com un arbre acabat de
plantar. Com a tal, fràgil i delicat

però d’arrels fermes que, esperem,
el facin créixer ben amunt. (...) I així,
les línies concèntriques que comp-
ten els seus anys siguin moltes.”

Així començava l’editorial d’Or-
dint la Trama quan veié la llum en la
diada de Sant Jordi de 2001. Ara, cinc
anys més tard, el col·lectiu de Saba-
dell que edita la publicació celebra
el proper 20 de maig el seu aniversa-
ri al Marquet de les Roques, una casa
pairal d’arquitectura modernista ubi-
cada al Parc Natural de Sant Llorenç
Savall, que fou residència de la famí-
lia del poeta Joan Oliver, Pere Quart.
En aquest espai, el mateix on la Colla
de Sabadell abandonà les comodi-
tats contemplatives de la burgesia
per comprometre’s culturalment i
política amb el país durant la Repú-
blica i la Guerra Civil, el col·lectiu
d’Ordint la Trama última els prepa-
ratius d’una festa plena d’activitats
que intentarà repetir l’èxit de convo-
catòria de l’any passat. 

Contra l’hegemonia municipal
Quan nasqué el projecte, feia temps
que múltiples sectors socials i cultu-
rals de Sabadell demandaven un
mitjà que contrarestés l’hegemonia
informativa i cultural exercida des de
l’ajuntament de la ciutat. Fent seu
aquest plantejament, entre setem-

bre i octubre de 2001 un col·lectiu
heterogeni de persones vinculades a
l’àmbit associatiu i cultural sabade-
llenc van establir les primeres con-
verses: cadascú aportava els seus
contactes, les seves propostes i
idees. Fins que per fi van començar
les assemblees maratonianes fins les
tres de la matinada, de manera regu-
lar, un parell de cops per setmana.

Ana Pérez, membre del consell
de redacció de la revista, explica
sense dubtar els objectius que s’han
anat perfilant durant aquest temps:
“donar una visió independent als
interessos del capital sobre l’actua-
litat política i social. Obrir una porta
a la cultura popular tan marginada a
la nostra societat. Oferir un espai de
formació i debat sobre temes locals,
socials, internacionals... Tenir molt
en compte l’opinió i la feina dels
moviments socials, perquè aquests
són els que realment es preocupen
per la construcció d’un món millor i
també són els que tenen menys veu
als mitjans de comunicació oficials”.
Més enllà de l’edició ordinària d’una
publicació mensual, mereix una
menció especial el paper rellevant
que la revista desenvolupà en la crisi
política que trencà el tripartit muni-
cipal a Sabadell l’any passat. L’edició
gratuïta de 10.000 diaris especials
que l’associació coordinà amb la
desena de col·lectius que comfor-
men el moviment popular de Saba-
dell suposà un fort contrapunt
mediàtic i posà de manifest, segons
l’opinió del col·lectiu editor, “un

cúmul d’actituds i polítiques autori-
tàries, especulatives i despòtiques”
del consistori. Però sobretot,
demostraren “la capacitat dels
moviments socials per desastabilit-
zar la realitat institucional amb un
treball seriós i tenaç”. 

Nova etapa
Però sembla que ara s’obre una nova
etapa. En paraules d’Ana Pérez,
“pensem, i la gent ens ha fet pensar,
que és hora que tot això tingui una
forma més clara, més organitzada i
més oberta a tots els qui vulguin fer
un projecte comunicatiu. A partir
d’ara volem renovar el projecte cul-
tural que ens ha unit i que ha gene-
rat expectatives en moltes perso-
nes. És hora de pensar nous
dissenys, formats, seccions i també
activitats per difondre la cultura
popular, crítica i compromesa.”

Ordint la trama ha estat fins ara
una aventura plena de fils, de tei-
xits, de cabòries i projectes. I segur
que es mantindrà així, amb la matei-
xa motivació de fons. Si es volia
omplir un buit, un buit d’opinió, de
creació i de cultura, i es volía fer
sense amagar que les arrels sabade-
llenques i els compromisos indes-
triables a aquesta realitat, s’ha
aconseguit en bona mesura. Caldrà
veure quines formes escull ara la
revista per seguir mostrant el que
relata el monogràfic del número 51,
l’últim de la primera etapa: “l’ine-
xistència dels fills escollits d’una
societat sense problemes”.

5è ANIVERSARI D’ORDINT LA TRAMA
Dissabte 20 de maig de 2006
Marquet de les Roques
(Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall)
10:00 Pujada de ferragots i bicicle-
tes al Marquet. Sortirem de l’ Esca-
pa (Ctra. Barcelona, 81) 
11:00 Inici de l’aniversari amb cami-
nada popular pels voltants del
Marquet.
12:30 Actuació de Bastoners de
Sabadell i Bastoners de Capellades
14:00 Dinar ecològic a càrrec de la
cooperativa El Teixit de la Terra.
16:00 Contes per a nens a càrrec de
Solidaris amb el Poble Sahrauí.
17:00 Concurs d’imitadors.
18:30 Repartiment dels premis del
5è Certamen Literari Clara Alzina.
19:00 Diàlegs sobre premsa, perio-
disme i compromís amb Martxelo
Otamendi, director del diari Berria
(exdrirector Egunkaria) i Eduard
Voltas, periodista i president de la
Fundació Escacc. 
20:30 Concert amb Feliu Ventura. 
22:00 Sopar popular.
23:30 Espectacle Metralletres TT,
amb Pau Riba i De Mortimers.
Tot el dia hi haurà bitlles catalanes. 
Preu àpats:
-Tiquet dinar+sopar anticipat: 15 
-Tiquet dinar o sopar: 9 (es ven-
dran el mateix dia)
Punts de venda anticipats: 
-Fedració d’Associacions de Veïns de
Sabadell (c/ Salut, 135) de 16 h a 20 h
-Teteria l’Atzavara (Plaça del Gas)
-Lluís Brunet Fotografia
(c/ Sant Cugat, 99)

Festa del 4t
aniversari
de la Revista
Ordint la Trama
a Sabadell
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Les germanes Casas, de Gràcia de tota la vida,
són una peculiar anomalia en la família musical

catalana. L’Àgata canta al grup de rumba Dijous
Paella i impulsa el quartet Safanòria. L’Helena va
ser cofundadora amb Carles Belda de Pomada, que
va revolucionar l’escena folk dels Països Catalans.
Ara, amb el duet en stand by, endega el seu nou
projecte, Conxita, on s’allunya del folk i s’inventa
un nou gènere: el “pop trist”. L’Helena i l’Àgata
s’entrevisten l’una a l’altra en exclusiva per DIRECTA

Cossos atrapats en idees

La sala Metrònom de Barcelona
ofereix una exposició de la crea-
dora Ana de Matos amb cinc ins-
tal·lacions audiovisuals al voltant
del món femení. Es tracta d’una
inversió de la mirada sobre la
dona, buscant la provocació de
l’espectadora per reflexionar
sobre idees preconcebudes sobre
la identitat, intercanviant de vega-
des la posició per la qual s’ofereix
o, simplement, prenent conscièn-
cia del que significa creure o espe-
rar alguna cosa. Des de les nines
barbi com a cànons de bellesa a la
santificació de Diana de Gal·les,
passant per la mística catòlica o la
situació de les dones hindús. Del
que es tracta és d’enfrontar l’es-
pectadora a aquesta ambigüitat:
de transmetre-li la mateixa
inquietud cap a la forma en què
assumeix allò que sempre se li ha
mostrat o explicat; allò que, com
el cos, es dóna per suposat tot i
que no hi sigui.

Ana de Matos, després de
diversos viatges a cultures dis-

tants ha estès la seva inquietud a
escenaris en què les metàfores i
els recursos formals que ja havia
emprat anteriorment es confonen
amb allò real, incorporant el vídeo
a les seves creacions.

A la sala central hi ha una
vídeo instal·lació, “Rojo sobre
negro”, projectada sobre gases en
les que una dona s’oculta rere una
burka; una altra instal·lació, “Ecce
homo”, està elaborada amb elec-
trografies i amb la presència de
dues escultures religioses que
relacionen el culte a la imatge.
“Modelo único” confronta una
Barbie dins d’una vitrina, inacces-
sible, a un exèrcit de barbis amb
burkes. Una altra icona de la femi-
nitat actual, Diana de Gal·les, ens
remet a un contes de princeses a
la vídeo instal·lació “Juicio divino”.

Amb el vídeo “Los días”, una
mena de quadern de viatge, s’aca-
ba aquest retrospectiva de la que
sortirem, si més no, amb algun
dubte sobre si el que veiem és o
no és realitat.

✑ Lèlia Becana
/cultura@setmanaridirecta.info/

Cuerpos de fe, Ana de Matos
Lloc: Sala Metrònom
c/ Fusina, 9, Barcelona
Fins el 10 de juny

Des de 1997, Joves de Mallorca
per la Llengua organitzen una
trobada anual, cada any a un
municipi diferent –Inca, Santa
Ponça, Alcúdia, Felanitx, Binissa-
lem, Pollença, Porreres–, que
pretén mobilitzar els i les joves a
favor de la llengua catalana i que
augmenta la participació any
rere any. L’Acampallengua d’en-
guany se celebrarà a Esporles
durant el penúltim cap de set-
mana de maig i el programa
comptarà amb diferents ele-
ments de la cultura, dels més
tradicionals als més moderns i
avantguardistes.

El doble objectiu d’aquesta
iniciativa, lúdic i reivindicatiu,
pretén palesar la possibilitat de
viure i divertir-se també en cata-
là, al temps que es busca la
implicació de tots els sectors de
la societat per la normalització
lingüística. 

Dos dels moments més
importants de la trobada són
l’assemblea, que aprova cada any
un manifest reivindicant un
major impuls a la llengua i el
concert.

Esporles 2006
A més de les activitats programa-
des hi ha unes altres de perma-
nents que es poden visitar men-
tre duri l’acampada: una fira
d’entitats a Es Passeig, exposi-
cions al Centre de Dia i una emis-
sió de ràdio, l’Acamparàdio.

El Centre de Dia, el Casal de
Joves, la biblioteca i els carrers i
places del poble seran els esce-
naris d’aquests dos dies amb
actes de toa mena. Durant el dia
s’alternaran els torneigs de bàs-
quet, futbol, sudoku, truc..., amb
tallers tan diversos com els de
ràdio i premsa, de sexe, de rol i
de rastes, malabars, i plantilles.

Les xerrades tractaran els
temes de la repressió i la violèn-
cia, el compromís musical i les
noves tecnologies aplicades a la
normalització lingüística. L’Èric
Bertran presentarà el seu llibre,
L’exèrcit del Fènix, i la Coordina-
dora d’Estudiants dels Països
Catalans, Nosaltres les dones,
també es presentarà la revista
Branca.

La música no pot faltar en un
esdeveniment d’aquestes carac-
terístiques i és un dels actes més
multitudinaris. Els cantautors
Cesk Freixes i Oliva Trencada
aportaran el seu saber fer i el
concert “Música Jove” comptarà
amb els grups Llibertat Condicio-
nal, Mariejats, Musnok, Sparadra.
Dissabte a la nit es tancarà amb
un concert de rock amb Lax’n’-
busto, Dr. Calypso, La Gossa
Sorda, Anegats, Grollers de Sa
Factoria i Amb una Mica de Sort.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Intolerants vs. pacients
HELENA: Com aguantes tocar en
un grup com Dijous Paella, amb
un ritme tan frenètic de
concerts?
ÀGATA: Perquè tinc més pacièn-
cia que tu. 
H: A mi fer música per ballar no
m’agrada. I com que sóc una into-
lerant perfeccionista i passo
molta vergonya si el que faig dalt
de l’escenari no m’acaba de
convèncer… 
A: Però si de petita ballaves per
casa! Feia puntejos pel passadís.
Fins i tot es va comprar unes
sabates de claqué.
H: Però prefereixo fer música per
escoltar.
A: Dijous Paella em serveix com
una experiència personal. Té
un punt de grup de patxanga, per

passar l’estona, però hi aprens
molt. 
H: I amb Safanòria? 
A: És la filosofia amb que crec
que s’han de fer les coses.
Començar des de zero, no gravar
un disc perquè sí, sinó quan tens
les cançons consolidades. El
problema és el de sempre: no hi
ha diners. 

Viure de la música
A: Per què vas decidir no viure de
la música?
H: Si feia el que jo volia i ho
feia de forma no comercial, no
em sortien bolos. Hauria pogut
seguir fent patxanga, com
havíem fet amb Pomada, que,
de fet, era un grup de
patxanga ben feta. A més, jo
estava tranquil·la a l’escenari,
perquè tenia un company
[Carles Belda] que era super-
competent. I de vegades
passaven petits miracles. 
A: Llavors, si algú no ho fa molt
bé, no té dret a poder tocar?
Tothom s’equivoca dalt d’un
escenari, però potser és gent que
hi posa ganes i il·lusió.
H: Però s’ha de voler millorar. No
es pot ser professional sense
saber afinar, saber quatre coses
bàsiques de música i tenint el
ritme a can pistraus. Ningú neix
ensenyat. Però no és tant l’acadè-
mia sinó la manera de viure la
música, com passa amb els gita-
nos i els africans. 

Multigrups i endogàmia
H: No et fa la impressió que en
aquest país sempre hi ha els
mateixos músics a tot arreu?
A: Jo m’apunto a un bombardeig.
M’agrada tocar i si em proposen
alguna cosa que m’agrada m’hi
llenço.

H: Jo ho trobo fatal. M’agrada la
gent que és d’un sol grup, s’ho
treballa amb aquest grup i prou.
Amb quants grups has tocat a la
teva vida?
A: La meva primera banda, que va
arribar a tenir nom però no me’n
recordo, el vaig fer amb
l’Ermengol Riera, que ara toca la
bateria amb La Carrau. Fèiem
punk-rock, tocàvem una versió de
Leño i crec que fins i tot hi ha un
vídeo enregistrat de l’únic concert
que vam arribar a fer, a l’Ateneu
Soroll de Gràcia. Però tu també
has tocat amb molts grups…
H: Jo vaig començar tocant les
congues a la Blues Dog Band…
Però bé, una cosa és tocar i l’altra
formar un grup. Si em diuen de
quants grups he format part, a
més de Conxita, només en dic un:
Pomada.

La Virgin vol fitxar Pomada 
A: Per què no fitxaries mai per
una multinacional?
H: Perquè no m’agafarien. Faig
coses que no són comercials.
Mira, amb Pomada vam tenir una
oferta de Virgin. Recordo que era
un tio molt simpàtic, de
Saragossa. Era un executiu gens
agressiu. 
A: Un llop amb pell de xai… 
H: Arriba a ser un paio enrrolla-
det i simpatiquíssim i l’hagués
odiat. Ell portava en Sisa, al segell
Drac. Suposo que ens ho va dir
perquè veiéssim que no era tant
d’Espanya. Ens va proposar reedi-
tar El Disc 1 de Pomada, també si
volíem fer un altre disc… 
A: Va obrir la maleta? 
H: Vam estar parlant agradable-
ment.
A: En aquella època eres soltera?
Perquè hormonalment aquestes
coses afecten… 

El Ring: Àgata Casas vs Helena Casas

SAFANÒRIA
Electrònica? Folk? Cançó?
L’Àgata comparteix
projecte amb en Marc
Serrats [Xerramequ Tiquis
Miquis, Dijous Paella],
Miquel Sospedra [Le Petit
Ramon, Mazoni] i Eric
Herrera [Glissando*, 
Dijous Paella]

CONXITA
Pop trist de la quotidianitat.
Graven disc aquest mes de maig
als estudis Kay de Manresa.
L’Helena comparteix projecte
amb Roger Pineda (guitarra elèc-
trica), Pep Pastor (baix elèctric) i
Oriol Casas (bateria).
L’autoeditaran amb l’ajut del
segell basc Gaztelupeko Hotsak
www.conxita.org

✑ Lèlia Becana
/cultura@setmanaridirecta.info/

Lloc: Esporles
20 i 21 de maig
www.acampallengua.org
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Una altra forma de
reivindicar la llengua 


