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“Potser caldria
aprofitar per 
deixar que, 
durant el
recorregut, es
produeixin prou
actes vandàlics”
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AL SEU PROJECTE FINAL DE MÀSTER
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, estirant del fil
“Dorms al teu pis d’Inmobiliaria Colonial (La Caixa). Et lleves al matí i encens el llum
de Fecsa-Endesa (La Caixa). Et dutxes amb aigua d’Agbar (La Caixa), que s’escalfa
amb el mateix gas de Gas Natural (La Caixa) amb què has fet el primer cafè. Prens
un ‘donut’ Panrico (La Caixa), baixes al pàrquing Saba (La Caixa), poses benzina a

Repsol (La Caixa). Vas a treballar per túnel o autopista Abertis-Acesa,Aumar,Aucat,
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> EL PODER DELS ANELLS DE LA CAIXA <
Iberpistas,Avasa, Túnels del Cadí i del Garraf i pagues el corresponent peatge (La

Caixa). Truques des del mòbil o el fix de la feina amb Telefónica (La Caixa). Passes la
ITV obligatòria i privatitzada Agbar-Applus (La Caixa). Fas la compra al súper

Caprabo (La Caixa). Compres un llibre i n’esculls un d’Edicions 62 (La Caixa)”.
[‘Informe Sanuy, defensa del petit comerç i crítica de La Caixa’. La Campana, 2005].

Algunes participacions de La Caixa han canviat des d’aleshores. Com ha canviat La
Caixa des del segle XX. Queda lluny la crònica d’una història pervertida: la memòria
escateix que La Caixa va néixer el 1904, rere la vaga general de 1902, com una ini-
ciativa patronal de caràcter paternalista que pretenia esmorteir el conflicte social i

obrir una caixa que garantís la jubilació dels obrers.Ara els la roben.

La Diagonal 
del poder al 
país dels peatges
El 15-M trasllada la
protesta davant els
centres del poder real

C
antonada del primer aniver-

sari del 15-M. Concorre una

assemblea i s’obren mil de-

bats. Una veu anònima, una entre

tantes, irromp. Proposa, matisa,

objecta, projecta: un any després,

cal desplaçar la indignació davant

les responsables de la crisi, a les

portes dels seus palaus, enmig de

les seves avingudes. Mans enlaire

contra el vent. I dit i fet, la #caixa-

rolada arrenca i #occuppymordor

és una realitat.

Tossudament alçat davant la

Diagonal del poder, un moviment

en moviment reprèn el ritme del

relat polític, remodula el camp de

la lluita social i es palpanta davant

del poder financer. Al país del 3%,

allà on el 2012 es pagaran 2.100

milions d’euros en interessos del

deute als mercats financers, gai-

rebé la meitat de les retallades de

CiU. Quan mana el poder del diner,

el programa és únic i unívoc: asfi-

xiar la població per sadollar els

taurons de l’especulació.

El mateix país –sempre de peat-

ges, de lobbies, de portes giratòries

i reservats de luxe– on un conseller

d’Obres Públiques viatja a Las Ve-

gas per intentar importar al Prat el

capitalisme ludòpata del mafiós

Sheldon Adelson, rebut per Artur

Mas a la Generalitat; on el conseller

d’Interior proclama que el pro-

grama polític és “que torni la por”;

on el conseller d’Empresa i Ocupa-

ció recomana al jovent que viatgi a

Londres “a servir cafès”; on el presi-

dent de La Caixa, des de la Sala

Noble del pis 21, recomana la re-

dacció de les ordenances del civis-

me. El mateix país –i no un altre–

amb 700.000 persones aturades i

1.300.000 milions de persones en

la pobresa. El mateix país dels 51

desnonaments diaris, que orga-

nitza maratons contra la pobresa

finançades per les mateixes que se-

gresten el país, desnonen tota espe-

rança i saquegen la població.

Entre el control econòmic pa-

nòptic, aquell que ordena que res ni

ningú no es mogui, sura un símbol.

En forma de dues torres, en forma

de por: La Caixa, propietària de mig

país. Contra ella, sentinella del mer-

cat lliure, el #12m15m anuncia a les

xarxes socials que #laCaixaésMor-

dor. Botzines i cassoles. “Correu,

insensats”, que diria Gandalf: “Un

mai no arriba tard ni aviat: s’arriba

just quan cal”. Per demostrar que sí,

que es continua creient dempeus en

la utopia: perquè el que ja és impos-

sible és aquest país.



E
l 24 d’abril, molts vam

comprovar alleugerits que

els nostres rostres no

apareixien entre els exposats en

aquesta galeria de l’oprobi que és

la nova i rutilant pàgina web de la

Conselleria d’Interior, titulada

“Col·laboració ciutadana contra la

violència urbana”. El fet que ens

prenguéssim la molèstia de

comprovar aquesta hipòtesi

brinda un triomf indesitjat al

conseller Puig i als qui van dissen-

yar aquesta apologia de la delació

clandestina, ja que tot i que el

nostre fervor revolucionari no

estigui per grans exhibicions,

aquesta inquietud col·lectiva

denotava que s’ha assolit un dels

principals objectius que perse-

gueix la web, o sigui, que la sensa-

ció de por comenci a influir sobre

les vides de la gent que protestem

per una situació que fa temps que

ha ultrapassat els límits d’allò

tolerable. L’evidència hi és: tots

podem estar subjectes a aquesta

cacera de bruixes virtual que el

conseller Puig i el Sr. Manel Prat,

director general de Mossos, volen

presentar com un exemple assen-

yat de civisme, una nova mostra

de la passió per l’ordre que carac-

teritzaria, suposadament, la

societat catalana.

Després d’auscultar les ame-

naces amagades a la web –i no

podem ni imaginar l’alarma i

impotència que aquesta haurà

causat als desgraciats ciutadans

que sí hi apareixen, entre aques-

tes 68, ara ja 66 carpetes–, ens va

semblar que havia arribat l’ocasió

propícia per a revisar, un cop més,

l’extraordinària pel·lícula d’Elia

Kazan que a l’Estat espanyol es va

titular La ley del silencio (On the

waterfront, 1954).

Ara bé, si hom recorre a la

pel·lícula de Kazan amb l’esperan-

ça de trobar-hi algunes referèn-

cies que ens permetin reflexionar

sobre la flamant inauguració d’un

nou servei en aquest context de

retracció de les finances públi-

ques, la veritat és que destaquen

més les diferències que no pas les

semblances. A la pel·lícula de

Kazan, la delació no és tant conse-

qüència de l’acte de denúncia de la

corrupció sindical davant dels

tribunals com del fet de que Terry

Malloy (Marlon Brando) formi

part del gang mafiós que controla

el sindicat, i del qual pren distàn-

cies durant la trama, fins a erigir-

se en el principal testimoni acusa-

dor que incrimina els seus antics

camarades. Malloy n’és un, i

segurament per això, la seva

denúncia es presenta com una

delació. D’altra banda, a mesura

que Malloy –impulsat a la trama

per la germana d’un dels treballa-

dors represaliats pel gang i per un

sacerdot en busca de redempció–

pren consciència de les conse-

qüències que comporten els actes

que cometen els seus camarades,

pateix un procés d’exposició

creixent que el duu, a la memora-

ble darrera seqüència, a un en-

frontament directe i desigual amb

el grup al qual acabava d’incrimi-

nar. Aquí rau, creiem, el principi

de dignitat moral amb el qual

Kazan volia investir l’acusació de

Malloy: quan la imputació s’esgri-

meix contra els poderosos, quan

es constitueix com un acte de

rebel·lia –potser desesperat– que

mira d’impugnar un ordre de

coses percebut com injust per la

majoria, i quan el delator resta en

una situació compromesa perquè

uneix fatalment el seu destí al de

la pròpia denúncia, aleshores la

delació s’aixeca sobre el rerefons

confús de l’ambigüitat moral i

s’alça, ferma i explícita, com un

acte de justícia. Poc importa

llavors que, en funció de la posició

que ocupi cada actor a la trama,

se’n digui denúncia, delació o

acusació: el gest inculpatori

apareix com l’efecte incontenible

d’una demanda de justícia.

Cap d’aquests supòsits que,

almenys per a Kazan, dignifica-

rien la delació, sembla complir-se

en el cas que ens ocupa, la pàgina

web creada, literalment, per a que

prengui cos l’amenaça difusa que

la “violència urbana” exerciria

sobre el teixit social. En primer

lloc, perquè els eventuals delators,

que formen teòricament part de la

massa de bons ciutadans que

deploren la violència antisistema,

no s’identifiquen per principi amb

els atributs de barbàrie que

aquesta web atorga als qui exposa

a les mirades del públic. Qui

denuncia les accions de “violència

urbana” té, d’una manera o d’una

altra, el convenciment que mai

faria res semblant, de manera que

l’existència d’aquesta pàgina web

el reconforta no només perquè

permet encarnar aquesta amena-

ça difusa de la qual parlen la

classe política i els mitjans en

unes fotos convenientment estere-

otipades, sinó també perquè,

incapaç d’establir cap forma

d’empatia amb aquests rostres

anònims, se situa en el pol moral

oposat al que aquests “violents”

ocuparien. A diferència del prota-

gonista de la pel·lícula de Kazan,

un gàngster penedit, els denun-

ciants negaran lògicament qualse-

vol promiscuïtat amb el grup

estigmatitzat. En aquest sentit, la

pàgina web promoguda per la

Conselleria d’Interior satisfà, no

només la demanda de personifica-

ció d’un enemic interior que es

concreta en virtut de l’abstracció

que opera el concepte de “violèn-

cia” –com si aquesta pogués, tal i

com suggereixen les pròpies

fotos, deslligar-se de les seves

causes, del seu context, de les

seves raons–, sinó que proporcio-

na també un discutible plaer a qui

està persuadit que ell o ella no

forma part dels “violents”. Per

això, l’anonimat que envolta els

expedients penjats a la pàgina,

l’absurda successió d’aquestes

fotos que, ens volen convèncer

d’això, incriminen simplement pel

fet de estar exposades, resulta

eficaç a l’hora de desactivar tota

temptació de comprendre per què

els qui hi surten fan suposada-

ment el que fan.

En segon lloc, la protecció de

les dades personals dels denun-

ciants, garantida pels Mossos

d’Esquadra –almenys fins que els

seus testimonis siguin eventual-

ment utilitzats en un judici–,

descarta la voluntat d’expiació

que semblava guiar els actes de

Terry Malloy, el testimoni del qual

adquiria versemblança –i en certa

manera veracitat– precisament en

la mesura en que aquest ho

defensava al preu de la seva

pròpia integritat física. Com si un

pacte de ferro condicionés la

dignitat de l’acusació a la sinceri-

tat exposada al rostre dolgut d’un

home dut pels seus remordi-

ments. No es tracta que els de-

nunciants flirtegin, com ho fa en

Malloy, amb la possibilitat del

martiri, però sí que, davant de la

gravetat que comporta denunciar

un conciutadà per faltes o delic-

tes que ara poden comportar

penes severes, comprometin

alguna cosa més que una acusa-

ció furtiva que no ofereix cap

fòrum per a la defensa de la

innocència dels qui la pateixen.

Als feliços delators els suggerirí-

em que, abans de fer un judici

secret als suposats infractors,

exhibits a la pàgina web com a

malfactors d’un còmic franquista,

examinin la seva consciència i es

preguntin qui llança aquí, i des

d’on, les pedres que de debò fan

mal. Els invitaríem, senzillament,

a que es plantegin la qüestió de

qui imposa, ara a la nostra ciutat,

aquesta particular llei del silenci.

No ens enganyem: les possi-

bles denúncies que puguin adre-

çar-se contra ciutadans indefen-

sos davant d’aquesta estigmatit-

zació programada no pretenen

sancionar el que fan aquestes

persones, sinó simplement assen-

yalar-los pel que creuen que són.

Per uns, voldríem pensar que els

menys, la pàgina web dispensarà

la ingènua confiança que treure

de circulació els executors d’una

violència abstracta i mistificada

servirà, per art de màgia, per

acabar amb les causes justes que

la nodreixen; per uns altres,

potser aquest 99% del qual

aquests dies tant se’n parla, serà

una nova prova de la vergonya

d’un govern que s’entesta en

presumir de les seves virtuts

cíviques precisament per estal-

viar-se la feina de posar-les en

pràctica.

Una apologia de la delació furtiva

Andrés Antebi, Manuel Delgado Ruiz, Carlota Gallén, Miquel Fernández González, Gerard Horta Calleja, Andrei Kozinets, Edith 
Lasierra, Alberto López Bargados, Jaume Mestres, María Pons, Héctor Sánchez Armada, Marco Luca Stanchieri, Marta Venceslao.
opinio@setmanaridirecta.info

NÚRIA GÓMEZ

Qui denuncia 
les accions de
“violència urbana”
té el convenciment
que mai faria res
semblant
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Als feliços delators
els suggeriríem que
es preguntin qui
llança les pedres
que de debò fan mal

L’evidència hi 
és: tots podem 
estar subjectes 
a aquesta cacera
de bruixes virtual



S
et mil persones a Te-

rrassa tenen necessitat

d’anar a un menjador

popular per a poder-se alimen-

tar. A la vegada, un antic

director general d’una caixa,

amb obra social, es jubila amb

una quantitat escandalosa de

diners. Això és violència?

Una persona morta i dos

sense ull, per pilotes de goma

de la policia. Es violència?

Parlar de violència no es

gens fàcil, sobretot quan

estem acostumats, malaura-

dament, a suportar una

contínua manipulació dels

mitjans de comunicació,

especialment de tots aquells

que tenen interessos directes

o indirectes en mantenir un

sistema en plena descomposi-

ció, que no pot aguantar, ni

per un moment, qualsevol

anàlisi, amb un contingut

mínimament ètic.

L’últim exemple el tenim

amb els fets ocorreguts el dia

29 de març, jornada de vaga

general. Sí que és veritat que

hi va haver-hi fets violents

als carrers de Barcelona.

Però, en lloc d’intentar

analitzar de forma seriosa,

científica i responsable les

causes d’aquests brots de

violència, ho substituïm per

la presència, i les paraules,

del conseller d’interior, com

si el que digués aquest sen-

yor “fatxenda” i “xulesc”

sigui la “única” versió, la

veritable, immutable, irrevo-

cable i “oficial”. Això no

passava a la “dictadura” de

forma similar? No fa tants

anys, per cert.

Aquest discurs oficial,

utilitzat per la majoria de

mitjans per escampar “pors”,

incògnites i debats artifi-

cials, dubtes i, sobretot, per

tapar el debat real del que va

passar el dia 29, del que va

representar el dia 29, i del

fet que el dia 29 només és la

punta de l’iceberg d’un

procés més llarg de resposta,

bàsicament, a aquest siste-

ma tan “degradant”. Tot això

només te un nom: desinfor-

mació. Una informació clara,

objectiva, plural, i realment

democràtica, seria informar

i analitzar totes les violèn-

cies. Per exemple, comen-

çant per la del mateix dia 29.

Què passa amb la violència

de Mossos de Esquadra? Què

passa amb el material d’últi-

ma generació que ha com-

prat per a ?

Cal informar de les causes

estructurals de la pobresa, de

la violència exercida pels

bancs i entitats financeres,

deixant milers i milers de

famílies al carrer, sense

sostre, obviant els seus drets

fonamentals.

Informar de la violència

econòmica del sistema capita-

lista, que condemna diària-

ment moltes persones a la

precarietat laboral, a l’exclu-

sió social, a la pobresa, a la

fam, directament. (la fam és

violència?).

Informar de la violència

que provoca el negoci de les

indústries armamentístiques

espanyoles, amb interessos

directes de membres del

govern del PP, i d’entitats

intocables, com La Caixa,

Banc Santander, BBVA...

Informar de les destrosses

ecològiques que estan provo-

cant a països llatinoameri-

cans (Argentina, Bolívia,

Equador, Xile, Brasil…) empre-

ses tan conegudes com Rep-

sol, Fecsa-Endesa...; de la

impresentable comercialitza-

ció de l’aigua, un bé fonamen-

tal i escàs per a la vida. No és

això violència?

Totes aquestes són dades

per a la reflexió, com a mínim,

o per a la mobilització, direc-

tament.

La veritable violència ve de dalt

Joan Tamayo Sala • Advocat, membre de la Comissió Drets Humans ICATER i activista dels drets humans
opinio@setmanaridirecta.info

Cal informar 
de les causes
estructurals de 
la pobresa, de la
violència exercida
pels bancs
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. CARTES
Envieu les vostres cartes a: cartes@setmanaridirecta.info 
per correu postal a: Riego 37, bxos esquerra. 08014 Barcelona. 
L’extensió màxima de les cartes és de 1.000 caràcters 
(amb espais) i han de portar signatura, localitat i contacte.

U
na bona jornada de debat i cons-

trucció és la que provoca més

ganes de treballar que no pas en

consumeix. La Trobada de Casals i

Ateneus dels Països Catalans ha signifi-

cat mesos de treball de l’Ateneu Vilanoví,

moltes reunions i, naturalment, molts

nervis. Però si l’hem acabat amb més

ganes que cansament, és que va anar bé.

37 casals i ateneus han acudit a la cita i

hem coincidit en la necessitat d’enfortir

la infraestructura cultural i social que

suposen el centenar llarg de casals i

ateneus existents al territori català. Com

a motors de creació i projecció cultural i

com a cases del poble i dels moviments

socials. Més ara, en els temps que venen.

Les dues plenàries de dissabte van

concloure amb la voluntat de posar fil a

l’agulla en determinats punts clau de

coordinació que ens han de permetre

créixer i multiplicar l’efecte de contrapo-

der cultural i social que estem desenvo-

lupant en pobles, ciutats i barris. Es va

constituir una comissió que prepararà i

concretarà en els propers mesos aquests

punts claus: un servei d’assessorament

legal, jurídic i financer que ajudi a obrir

nous casals i a fer passos endavant en

aquells que estan consolidats; una

central de programació cultural que

pugui oferir un catàleg d’espectacles i

productes culturals pensat des de i per

als casals i ateneus; i, finalment, els

continguts pràctics que han de fer de la

propera trobada, la primavera que ve a

València, un acte constituent que acosti

la rellevància del paper social i cultural

dels ateneus obrers del passat als ac-

tuals casals i ateneus del present.

. EN CALENT

Penalització per 
llarga malaltia
Quim Fornés, La Garriga

A
ra, estar afectat per una llarga malaltia

està castigat amb reducció de sou. El

govern de CIU escapça un 25% del sou a

partir del tercer mes de baixa a tot el personal

que treballa a la Generalitat i que, per mala sort,

pateix una malaltia que l’aparta del lloc de treball

per molt de temps. Aquesta mesura forma part

del paquet de retallades que aplica des de l’1

d’abril d’enguany. Esgrimeixen com a raó el

control de l’absentisme laboral. Cal recordar que

les baixes les dóna un metge i han de tenir una

qualificació, que el govern menysvalora. Però el

que és del tot rebutjable és penalitzar tothom que

estigui afectat per una llarga malaltia. Ja és prou

dur per a qui la pateix perquè, a sobre, se li

redueixi el salari per una decisió arbitrària. A

més, quan una persona es troba en aquesta

situació, les seves despeses acostumen a aug-

mentar pel tractament mèdic que necessita. Les

llargues malalties sovint requereixen tracta-

ments complementaris d’ajut psicològic, homeo-

pàtic, farmacèutic, rehabilitació... que no sempre

estan coberts per la sanitat pública. D’altra

banda, amb el repagament de CIU i del PP, estar

malalt sortirà ben car, sobretot als pacients que

han de medicar-se per sempre. Amb l’excusa de

l’absentisme laboral, el govern pren aquesta

decisió amb l’objectiu d’aplicar una política

d’austeritat. Tenir una llarga malaltia és una

situació que no es tria, sinó que es pateix amb

duresa, que requereix suport moral i material per

encarar els tractaments mèdics, en definitiva,

per lluitar per la supervivència. Per això conside-

rem del tot immoral l’actitud del govern.

Lluitar mirant enrere
Màrius Viella, La Bisbal d’Empordà

S
é que per a molta gent serà difícil entendre,

que per anar endavant, en aquests mo-

ments es fa necessari tornar enrere; els

bancs han aconseguit els seus èxits i el seu poder

gràcies als governs nascuts de la democràcia, que

obligaven els partits politics que van eixir de la

clandestinitat com a bolets , però mancats de

recursos econòmics, a contraure compromisos de

solvència per a poder participar a congressos i

eleccions. Durant 30 anys, els bancs han exercit i

potenciat aquest poder fins aconseguir que el

món trontolli sota els seus peus. Què cal fer per

aixecar el cap, ara que la indústria , el comerç,

l’agricultura i la societat en general estan en

situació critica i sota control del capitalisme

radical? Tornar enrere i començar des de baix: jo

aconsellaria els estalviadors i petits empresaris

que retiressin els seus estalvis del bancs i caixes,

que tornessin a fer els pagaments en mà i que, si

fos necessari, es convertissin en creditors dels

seus clients. A més, podem afegir la voluntat de

contribuir reduint un mínim els beneficis. Han

de transcórrer molts i molts anys perquè l’econo-

mia permeti canviar mobles i aparells domèstics ,

tal com es venia fent en temps de vaques grasses;

això vol dir que la societat s’ha de mentalitzar en

aprofitar el que tenim i reparar allò que s’espat-

lla, i aquí es on els petits i mitjans empresaris ,

han de saber treure’n profit.

C. FOSCH

“Hem coincidit en la
necessitat d’enfortir la
infraestructura cultural
i social de casals i
ateneus existents al
territori català”
Quim Arrufat
ha estat el
portaveu
durant la 2a
Trobada de
Casals i
Ateneus a
Vilanova i la
Geltrú
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L
a Marató de la Pobresa que

organitza TV3 el proper 27

de maig vol posar sobre la

taula alguns dels gravíssims

problemes de subsistència i

precarietat que afecten un impor-

tant percentatge dels i les catala-

nes. La nostra societat és sensible

davant la gent que ho ha perdut

tot –o aquella que mai ha tingut

res a perdre–, que passa gana i que

té una manca perllongada d’habi-

tatge. Això queda demostrat per

l’existència d’una àmplia xarxa

d’entitats solidàries que palien

l’extrema exclusió de milers de

persones. Però la caritat pot

resoldre aquests problemes? En

alguns casos només serveix per a

fer netejar de la mala consciència.

La cançó oficial de La Marató de la

Pobresa parla de la gent que es

troba ‘Fora de Joc’, però no seria

més aviat qüestió de canviar les

regles del joc? En aquest sentit,

està triomfant al Youtube un vídeo

que suplanta el vídeo promocional

de la marató (sota l’etiqueta

#sobrencadires) i on es qüestiona

que s’hagi de promoure la caritat

en aquesta mena d’exaltacions del

sentiment de culpa col·lectiu. No

és la solidaritat i el suport mútu

un valor més adequat davant

d’aquest repte? Només hi ha un

problema: quan es promou la

solidaritat també s’ha d’identifi-

car els culpables i gestors de la

pobresa. Una llarga llista de

banquers, especuladors, mafiosos

i polítics de torn que s’enriqueixen

a costa de la pobresa dels altres i

d’una injusta distribució de la

riquesa. La Marató de TV3 assen-

yalarà a Isidre Fainé, Javier Godó,

Joan Gaspar o Salvador Alemany

com a culpables? No, de ben segur

ho haurem de fer ‘Nosaltres’. 

. EDITORIAL

La Marató: caritat o solidaritat?

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Àlex Romaguera

directa@setmanaridirecta.info

C
atalunya pateix un espoli

fiscal insostenible. Un

total de 22.000 milions

d’euros, l’equivalent a 3.000

persona/any, se’n van anualment

a Madrid i no tornen en forma

d’infraestructures i d’altres

serveis essencials. Aquest

robatori representa, pel cap

baix, entre el 9 i el 10% del

producte interior brut català,

quan per damunt del 5%, el

Tribunal Constitucional ale-

many ha dictaminat, en resposta

als governs dels lands, que el

sistema de recaptació aplicat

per l’Estat federal és profunda-

ment discriminatori. Davant

d’això, han sortit les forces vives

del nacionalisme per exigir una

hisenda pròpia amb capacitat

per a recaptar i gestionar tots

els impostos, com si el problema

dels catalans se solucionés en

tenir la caixa plena.

La independència fiscal

només servirà perquè Catalun-

ya, el País Valencià o les Illes,

puguin administrar l’esforç

fiscal de la seva ciutadania, que

ja és fonamental per a la super-

vivència de qualsevol comunitat

que es vol autogovernar. Però

només això. La hisenda pròpia

no és el remei automàtic a

l’existència d’àmplies bosses de

pobresa ni al dèficit de políti-

ques dirigides a cobrir les

necessitats peremptòries d’un

segment de població exclòs de

drets tan fonamentals com

l’accés a un treball i a un habi-

tatge digne. Dependrà, en tot

cas, de com es redistribueixi la

riquesa, perquè amb indepen-

dència fiscal, països tan sol-

vents com Alemanya, França,

Itàlia o Gran Bretanya han

sucumbit a la crisi després que

els respectius governs hagin

optar per grans mesures libera-

litzadores, les quals només han

servit per incrementar les

desigualtats i situar els benefi-

cis en mans de les grans fortu-

nes. Presentar l’autonomia

fiscal en la recepta miraculosa

no sols és una perversió

intel·lectual, sinó la premissa

perquè Catalunya esdevingui un

regne de taifes en el qual es

perpetuï el model depredador a

petita escala. Amb independèn-

cia fiscal hi hauria més diners,

però sense una reforma que

garanteixi un sistema equitatiu

i just de la seva distribució,

continuarà el desballestament

del benestar.

És el capitalisme, estúpids

. EL RACÓ IL·LUSTRAT
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. COM S’HA FET

L
a publicitat, els continguts, l’edició, les campanyes, la gestió, el

disseny... Tot genera debats i polèmiques a dins i a fora del

col·lectiu. De fora ens arriben comentaris, mails, cartes, etc. Els

debats interns els tenim principalment a la llista de correus i a les

assemblees ordinàries i generals. També en parlem en jornades

específiques que organitzem esporàdicament com ara els ‘Encontres

en la tercera base’ i també en parlem als passadissos i a cada mínima

ocasio que tenim, davant un entrepà a l’hora de dinar o davant una

cervesa quan hem acabat la feina. Tot això és bó, evidentment. A

vegades es fa farragós i a vegades ens enfadem, però en general anem

trampejant les situacions. No direm que som uns cracks del funciona-

ment horitzontal, però ho intentem a cada pas i pretenem anar sem-

pre cap a millor. El que si que ha de quedar clar és això: que estem

atentes al funcionament, debatem les coses i intentem corregir errors

i avançar procesos. Les coses que fem tenen les seves raons de ser i us

convidem a fer-nos arribar les vostres opinions per qualsevol de les

vies que hi ha establertes. Fins la setmana que ve. Salut!

. FE D’ERRADES
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D
esprés que, el 2007, Zapate-

ro prometés escoles bressol

gratuïtes per tothom, l'edu-

cació infantil ha estat un dels seg-

ments més afectats per les retalla-

des del govern de Rajoy. El ministre

Wert va arribar a declarar que “l'e-

ducació entre els 0 i els 3 anys no

és educació, sinó conciliació”,

paraules que contrasten amb la

idea que aquesta etapa és bàsica

pel desenvolupament de la per-

sona, concepció que comparteixen

les comunitats pedagògica i cientí-

fica. La política educativa del Par-

tit Popular es complementa amb

un canvi legislatiu aprovat el

2009, que permet que la gestió de

les escoles bressol públiques es

pugui adjudicar a empreses priva-

des. Abans, només es podien pre-

sentar a concurs cooperatives i

associacions sense ànim de lucre,

que ara no poden competir amb

grans corporacions que s'ofereixen

per fer-se càrrec del servei a un

cost molt inferior. L'opinió unà-

nime entre els col·lectius i organit-

zacions que treballen al sector és

que aquestes empreses prioritzen

el benefici econòmic per davant de

la tasca pedagògica. Les externa-

litzacions, que Esperanza Aguirre

ja aplica des de 2008, han compor-

tat la precarització de les condi-

cions laborals del personal i una

rebaixa generalitzada de la quali-

tat educativa. La gestió dels cen-

tres ha anat a parar a mans d'em-

preses com Clece, propietat d'ACS,

la constructora de Florentino Pé-

rez, que durant els últims anys s'ha

dedicat a la caça de concursos pú-

blics. Responsable de concessions

com la neteja de diverses universi-

tats i de totes les instal·lacions de

la policia espanyola i la Guàrdia

Civil, darrerament ha decidit fer

negoci en l'àmbit dels serveis so-

cials i ha obtingut la gestió de

menjadors per a persones sense

recursos o el Servei d'Assistència

Domiciliària de la Comunitat de

Madrid. Clece s'ha fet amb el con-

trol d'un centenar d'escoles bressol

a tot l'Estat, dotze d'elles a Cata-

lunya i tres a la ciutat de Badalona

(PP). Una altra beneficiària del pro-

cés ha estat la multinacional Eu-

len, companyia vinculada a la fa-

mília Mayor Oreja, que combina

l'atenció educativa de la petita

infància amb tasques com la segu-

retat privada al metro de Barce-

lona i les escortes al País Basc. Avui

dia, més de la meitat de les escoles

bressol que hi ha a l'Estat són priva-

des i el dèficit d'oferta pública ha

dut a la proliferació d'establiments

il·legals on els infants són aparcats

en condicions deplorables.

La formació de governs de dre-

ta a l'Ajuntament de Barcelona i a

la Generalitat de Catalunya també

ha comportat greus conseqüències

per la continuïtat del model d'Es-

coles Bressol Municipals (EBM). A

la capital catalana, el consistori de

Trias ja va anunciar, el mes de se-

tembre passat, que l'Ajuntament

no construirà més llars d'infants i

que, d'ara endavant, apostarà pels

concerts amb la privada i l'externa-

lització de la gestió de les escoles

de titularitat municipal. Un canvi

de model que es va concretar el 17

d'abril, quan el regidor d'Educació,

Gerard Ardanuy, va anunciar les

mesures que aplicarà de cara al

curs vinent, que consistiran en

l'increment de la ràtio d'alumnes

per aula, una reducció del personal

de suport a l'hora de dinar i l'aug-

ment de la quota que han de pagar

les famílies. Ardanuy va fixar, a la

vegada, les condicions del concurs

per la gestió indirecta –privada– de

les EBM Jaén, Caspolino i Patufets.

Janet Nolla, educadora de l'EBM

Les Quatre Torres, declara: “L'Ajun-

tament, en el seu plec de condici-

ons, dóna més importància a la

part econòmica que a la pedagò-

gica. Això vol dir que, per davant de

tot, hi ha els diners i no els infants,

les famílies i l'educació”. A l'altra

vorera de la plaça de Sant Jaume, el

18 de maig, la consellera d'Ensen-

yament, Irene Rigau, va afirmar

que retallaria un 33% l'aportació

de la Generalitat al finançament

de les EBM. El preu de les escoles

bressol que depenen directament

Mestres i famílies
diuen que la
privatització va en
detriment de la
qualitat pedagògica 
i les condicions
laborals

Primera assemblea de coordinació de professores d’Escoles Bressol de Barcelona per fer front a les retallades

ALBERT GARCIA

EDUCACIÓ • CLECE I EULEN FIGUREN ENTRE LES EMPRESES QUE S'ENCARREGUEN DE LA GESTIÓ PRIVADA DELS CENTRES

Les retallades i les externalitzacions
comprometen la continuïtat de les
escoles bressol públiques
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augmentarà prop
d'un 30%
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I
ncertesa és la paraula que de-

fineix millor el futur que li

espera a la pàgina web de

delacions de manifestants que el

Departament d’Interior va posar

en funcionament el 24 d’abril. El

director general de la policia,

Manel Prat, ha fet declaracions cla-

rament contradictòries al respecte

i no s’ha pogut aclarir com actua-

ran els Mossos en relació a les per-

sones identificades mitjançant la

web. Prat va dir, el 19 de maig, que

es procediria a detenir les 22 perso-

nes identificades al llarg de l’últim

mes; en canvi, en una entrevista al

programa Àgora de TV3, va pun-

tualitzar que potser no serien de-

tingudes, sinó que se les imputaria

i serien citades a declarar als jut-

jats. Fonts judicials consultades

per aquest setmanari han assenya-

lat que aquesta incertesa és fruit

de l’enfrontament entre els Mos-

sos i els jutjats d’instrucció de Bar-

celona. En un primer moment, els

agents encarregats del cas van ela-

borar un atestat relatiu als fets de

la vaga general on s’acusava totes

les persones identificades a través

de la web de pertànyer a un grup

organitzat, amb la intenció d’im-

putar-los un delicte d’associació

il·lícita. Això no va ser ben rebut a

les instàncies judicials i es va

aconsellar als Mossos que elabo-

ressin atestats individualitzats

amb acusacions de fets delictius

concrets persona per persona. És

precisament per això que, ara, la

majoria de les persones identifica-

des només podran ser acusades de

delictes lleus o faltes, tot i que els

Mossos continuen afirmant que

practicaran algunes detencions

properament. 

Penjar-hi més imatges

Però encara hi ha més incerteses.

El Departament d’Interior, que

encara no ha decidit si hi penjarà

imatges noves un cop retiri el llis-

tat de 68 persones que hi va pen-

jar el 24 d’abril, manté una certa

ambigüitat al respecte, que podri-

a estar relacionada amb les qua-

tre investigacions que avui se-

gueixen el seu curs a un jutjat

d’instrucció, un jutjat del con-

tenciós administratiu, l’Agència

de Protecció de Dades i el Síndic

de Greuges. En cas que la magis-

tratura ordenés el tancament ca-

utelar de la web, el Departament

d’Interior sempre podria dir que

la policia ja l’havia  desactivada.

En aquest sentit, cal recordar que

la imatge d’un menor d’edat va

haver de ser retirada després que

el seu pare es personés a una co-

missaria de la policia catalana i

exigís l’eliminació de la foto del

seu fill, una exposició pública

que la Llei del Menor i la Llei de

Protecció de Dades determina

que és del tot il·legal. A dia d’avui,

però, les imatges d’uns altres dos

menors, un d’ells de setze anys,

encara continuen penjades a la

pàgina de delacions ideada pel

conseller Felip Puig. 

La incògnita d’un infiltrat

Aquests dies s’han difós tota me-

na de rumors al voltant de les ra-

ons que han fet extremar la pru-

dència sobre els usos policials

de la web de delacions. Fonts

properes a la conselleria assegu-

ren que el dia que es va posar en

funcionament la pàgina, una de

les fotografies que hi va aparèi-

xer era d’un policia infiltrat (sen-

se concretar de quin cos policial).

La imatge es va retirar ràpida-

ment, però la relliscada va gene-

rar alarma entre els alts coman-

daments, que no tenen cap

garantia que això no pugui tor-

nar a passar.

Roda de premsa de presentació de la web de delacions a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts el 24 d’abril

ROBERT BONET

CATALUNYA • LA MAJORIA DE LA GENT IDENTIFICADA FINS ARA SERÀ ACUSADA DE DELICTES LLEUS O FALTES

Interior no sap si penjarà més
fotos a la web de delacions
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> Un sindicalista de la COS que apareix a la web denuncia Interior

Roger Sabà, membre de la Co-

ordinadora Obrera Sindical,

acompanyat del seu advocat i del

portaveu nacional d’Alerta Solidà-

ria, va comparèixer a la sala del jut-

jat del contenciós administratiu

número 14 de Barcelona, el 17 de

maig, en relació amb la web de dela-

ció ciutadana del Departament

d’Interior. Contràriament al que es

podia suposar, però, no hi va anar

per respondre sobre la seva parti-

cipació activa a la vaga del 29 de

març, sinó per denunciar el de-

partament de Felip Puig per vul-

neració de drets fonamentals. La

demanda recull els mateixos ar-

guments que la que va presentar el

15 de maig l’Associació Catalana

de Drets Humans i es basa en la

vulneració del dret a la imatge, a

l’honor i a la presumpció d’inno-

cència. Com a mesura cautelarís-

sima (d’immediata execució), s’exi-

geix  la retirada de la seva foto, la de

tots els altres i el tancament de la

web de delació. Sabà, membre actiu

de l’Esquerra Independentista, és

una cara visible de la COS a plata-

formes i campanyes socials, per a-

ixò, des d’Alerta Solidària, apunten

que la suposada col·laboració ciu-

tadana és falsa i que la web és una

eina de persecució política.

del govern català augmentarà, d'al-

tra banda, prop d'un 30%. Els pres-

supostos de la conselleria, però, sí

que arribaran a sufragar un pro-

grama que vol introduir els valors

de l'empresa i l'esperit emprenedor

a l'escola, des de l'educació infantil

fins al batxillerat.

L'alcaldia convergent de Barce-

lona ha posat en peu de guerra les

més de 700 treballadores i les

famílies de la mainada de les 92

escoles bressol municipals que hi

ha a la ciutat. La indignació que

han provocat les retallades ja es va

veure reflectida, el novembre pas-

sat, en la presentació d'un mani-

fest condemnatori per part del

Col·lectiu de Mestres de les Esco-

les Bressol i Serveis Complemen-

taris Municipals de Barcelona.

Amb més de 25.000 adhesions, el

document clama per la necessitat

de “defensar un model educatiu a

les escoles bressol que funciona i

que és reconegut a nivell mundial,

fruit d'una història de més de 30

anys de lluites veïnals”. A la ve-

gada, també es denuncia la per-

sona que ha col·locat Trias com a

gerent de l'Institut Municipal d'E-

ducació de Barcelona (IMEB), l'ens

responsable de la gestió dels cen-

tres. Manel Medeiros, ara militant

d'Unió, és un exdirigent de Plata-

forma x Catalunya que sent “gran

respecte per Anglada” i no ha re-

nunciat a la seva ideologia xenò-

foba. Centenars de cartes han de-

manat el seu cessament o dimissió.

Les mobilitzacions han continuat

durant aquest any i els dies 8, 9, i

10 de maig, l'agrupació d'Escoles

Bressol Indignades va convocar

una vaga que va tenir un segui-

ment proper al 50%. L'educació in-

fantil també s'ha sumat a la vaga

general de l'educació del dimarts

22 de maig. El col·lectiu de mes-

tres, Escoles Bressol Indignades i

la Plataforma 0-3 BCN, que agrupa

un ampli ventall de sindicats i par-

tits, s'oposen a les retallades i a

unes externalitzacions que, se-

gons un informe del Síndic de Gre-

uges de 2007, ja han comportat

una “pèrdua de qualitat del servei,

el deteriorament de les condicions

laborals i l'encariment per a les

famílies” a d'altres municipis. Joan

Cela, mestre de l'EBM Can Dragó,

explica: “Una pregunta que nosal-

tres fem a l'Ajuntament és que, si

l'escola bressol és deficitària en si

mateixa, com pot ser que per una

empresa privada sigui un negoci?

D'on traurà els beneficis?”.

Xavier Trias ha posat
en peu de guerra a
les treballadores i
les famílies de les
92 escoles bressol
municipals

>>> Ve de la pàgina anterior

Roger Sabà i l’advocat Jaume Asens presenten la demanda als jutjats

Els dubtes són fruit
de l’enfrontament
entre els Mossos 
i els jutjats
d’instrucció 
de Barcelona

ALBERT GARCIA
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E
l desembre de 2009, David

Piqué, l’actual comissari ge-

neral de coordinació terri-

torial dels Mossos d’Esquadra, va

presentar el seu projecte final del

màster en Polítiques Públiques de

Seguretat organitzat per la UOC i

l’Institut de Seguretat Pública de

Catalunya. Sota el títol La sín-

drome de Sherwood, una metàfora

utilitzada per al·ludir a la prepon-

derància del districte de Gràcia

dins del moviment d’okupació,

Piqué pretén advertir sobre “el

risc que per la convivència i la

seguretat pública suposa el movi-

ment okupa/antisistema”. El tre-

ball, però, com ell mateix indica,

no està dirigit “a explicar el pro-

blema exhaustivament, sinó a re-

soldre’l”.

A la primera part de La síndro-

me de Sherwood, el comissari que

va qualificar de “rates” la gent

“antisistema” (en un discurs que

va aconseguir posar dempeus el

públic assistent a l’acte central del

Dia de les Esquadres d’enguany)

s’interroga sobre quines políti-

ques públiques de seguretat es po-

den aplicar per acabar amb aquest

“problema”. Després de descartar

les doctrines de la Tolerància Zero

i de la Tolerància Màxima, que con-

sidera “solucions simples a proble-

mes complexos”, Piqué afirma que

tampoc n’hi ha prou amb “prendre

una posició eclèctica –que és el que

es diu quan no sabem cap on gi-

rar– ni omplir-se la boca de dir

que calen polítiques transversals

–que és quan no es vol assumir el

risc de fer-se responsable d’al-

guna cosa”. Per David Piqué, que

considera que la possibilitat d’in-

tegrar aquest moviment en el joc

democràtic “s’ha provat i ha fra-

cassat”, l’única solució que queda

és ser “més imaginatius, més va-

lents i més responsables”.

El comissari planteja que un

dels problemes que presenten a-

questes polítiques de seguretat

és, precisament, que són públi-

ques, “no en el sentit de qui les du

a la pràctica, sinó de la publicitat

que s’hi dona”. Piqué afirma que

“potser és l’hora d’aplicar-nos

una frase que, als catalans, no per

nefasta, ens és desconeguda” i,

tot seguit, cita un fragment de la

carta que Felip V va enviar als cor-

regidors l’any 1717 donant ins-

truccions sobre els criteris d’apli-

cació del Decret de Nova Planta:

“…a cuyo fin dará providencias

más templadas y disimuladas,

para que se note el efecto sin que

se note el cuidado”.

Opinió publicada i canvi legislatiu

Arribats a aquest punt, el treball

planteja un pla d’acció que té una

condició prèvia important: “Cal

una decisió política ferma i deci-

dida per afrontar el problema, l’as-

signació del lideratge del pla al

Departament d’Interior i conscièn-

cia de cert desgast polític si l’exe-

cució no és tan pacífica com es des-

itja”. Segons Piqué, l’estratègia

s’hauria d’aplicar en diferents fa-

ses que dependrien de l’evolució

dels esdeveniments i, especial-

ment, del comportament de l’opinió

pública. Concretament, destaca el

comissari, “de l’opinió publicada

que caldrà implicar en l’estratègia”.

La primera fase del pla con-

sisteix en la “creació d’un clima

procliu al rebuig de qualsevol

mena d’ocupació il·legal d’habi-

tatge evitant en tot moment la

menció al moviment okupa”. Par-

tint del cas d’una família que, en

tornar d’un mes de vacances, va

trobar el seu habitatge ocupat per

“uns immigrants romanesos que,

fins i tot, els havien canviat el

pany”, Piqué proposa “generar un

debat–convenientment dirigit– i

provocar un canvi legislatiu que

eviti casos tan manifestament

injustos com aquest”.

La segona fase contempla la

“generació de debat polític sobre

l’ocupació d’habitatges”. Un debat

que “implica l’aplicació simultània

de diverses subestratègies o tàcti-

ques que hauran d’aplicar dife-

rents actors. Aquests no han de

conèixer necessàriament la totali-

tat del pla, però la seva activitat ha

de ser supervisada i controlada

–sense matisos– pels qui tenen

consciència del pla global”.

De generar el debat, afirma el

comissari, ja se’n encarregaran

“els tertulians i/o portaveus ideo-

lògicament definits”. L’objectiu és

que aquest debat permeti l’aprova-

ció d’una nova llei sobre l’ocupació

d’habitatges que inclogui postures

diverses: tant penes de presó per

les ocupants com sancions per les

propietàries.

L’augment de rigor

Per avançar en l’execució del pla,

Piqué considera indispensable que

les administracions responsables

accelerin el procés d’adjudicació

dels habitatges de protecció ofi-

cial, que es faci un cens sobre els

habitatges ocupats i es prepari un

pla per donar-los “un vertader ús

social”.

A la vegada que els municipis

duen a terme aquesta activitat, les

unitats policials especialitzades

en ordre públic començarien a ser

“menys permissives amb les mani-

festacions i concentracions, que de

ben segur es produiran mentre

dura el debat polític”. Tal com espe-

cifica el treball, la peculiaritat d’a-

quest “augment de rigor en l’apli-

cació de la llei” és que només es

faria evident fora de Gràcia, de

manera que el col·lectiu noti que

“fora de Sherwood, no se’ls perme-

trà cap excés”.

Sobre la manera d’encarar a-

questes suposades mobilitzaci-

ons, Piqué proposa que “si el

nombre de manifestants fos ex-

cessiu, potser caldria aprofitar

per deixar que, durant el recorre-

gut, es produeixin prou actes

vandàlics com per intensificar el

debat sobre el comportament an-

tisocial del moviment antisiste-

ma i permetre que l’opinió públi-

ca vinculés aquests col·lectius al

fenomen okupa”. I rebla: “és es-

sencial que la població estigui

convençuda d’aquesta relació tot

i que no sigui totalment certa”.

Provocar desercions i 

atacar el cor de ‘Sherwood’

Un cop materialitzada l’aprovació

d’aquesta nova llei sobre l’ocupa-

ció d’habitatges, s’esperarà una

mica per donar temps als que, per

diferents motius, abandonin, en

grup o individualment, les okupa-

cions il·legals i “es desmarquin del

moviment antisistema”. Arribats a

aquesta situació, “els ajuntaments

accediran a dialogar, però posant

condicions força estrictes”, com

ara que la gent promotora d’aques-

tes activitats no tingui antece-

dents penals o administratius, “en

el passat o en el futur”, o que tingui

un domicili conegut. “En la nostra

versió particular de la llegenda

d’en Robin Hood, estem provocant

desercions mitjançant una amnis-

tia general als que s’integrin al sis-

tema”, diu Piqué.

Segons l’estudi, un cop hagi

passat un “temps prudencial”, ar-

riba el moment d’anar a buscar

els “irreductibles” i “començar a

aplicar la llei en tota la seva ex-

tensió”. En una nova metàfora del

comissari, es tractaria de “donar

privilegis als institucionalitzats i

començar a tallar arbres del bosc”.

Vist que la resistència d’alguns

sectors és “previsible”, David Pi-

qué proposa actuar amb contun-

dència contra les persones que

instiguin les protestes que es

puguin dur a terme. El treball de-

talla que “s’haurà de procurar la

detenció selectiva dels líders per

imputar-los delictes comuns i evi-

tar la condició de màrtir”. I conclou:

“a més protestes, més detencions,

fins acabar amb el poc suport del

que disposin”.

“Potser caldria
aprofitar per deixar
que, durant el
recorregut, es
produeixin prou
actes vandàlics 
com per intensificar
el debat”

“S’haurà de
procurar la detenció
selectiva dels líders
per imputar-los
delictes comuns 
i evitar la condició
de ‘màrtir’”

CATALUNYA • ‘LA SÍNDROME DE SHERWOOD’, UN TREBALL ACADÈMIC DEL COMISSARI DELS MOSSOS D’ESQUADRA DAVID PIQUÉ 

L’estratègia de David Piqué per acabar
amb el ‘problema’ dels ‘okupa/antisistema’

David Piqué proposa generar un debat polític ‘convenientment dirigit’ per provocar un canvi legislatiu sobre l’ocupació d’habitatges
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P
er primer cop des de la mort

de Franco, tots els ensenya-

ments i sectors educatius

van confluir en una jornada de pro-

testa que va tenir com a eix central

una aturada de 24 hores als cen-

tres, però que va comptar amb

piquets i mobilitzacions arreu del

territori. A Barcelona, 150.000 per-

sones, segons les organitzadores,

25.000 segons la Guàrdia Urbana,

van sortir al carrer en defensa de

l’ensenyament públic.

Seguiment massiu 

entre l’estudiantat

Les xifres de seguiment de la vaga

parlen d’un seguiment massiu de

les estudiants i de més de la meitat

de les plantilles pel que fa al pro-

fessorat. La Generalitat de Cata-

lunya ha xifrat el seguiment  del

professorat de l’educació primària

i secundària en un 26%, mentre

que els sindicats eleven la xifra de

participació a un 55%. En el sector

infantil, 44 de les 90 escoles bres-

sol barcelonines han tancat, men-

tre que, a les universitats, la majo-

ria de campus, facultats i classes

s’han buidat. A la resta de l’Estat,

el Ministeri d’Educació parla d’un

seguiment del 19.41%, mentre que

els sindicats l’eleven al 80, i al

95% en el cas de l’ensenyament

superior. 

Jornada de lluita al carrer

El dia va començar d’hora a les uni-

versitats, amb talls de trànsit com

el que van fer les estudiants de la

Universitat Autònoma de Barce-

lona a les 7:30h a l’AP-7 i la B-30.

Els piquets i els campus buits van

ser la constant a la resta d’univer-

sitats barcelonines, on la comuni-

tat universitària s’estava mobilit-

zant des de feia una setmana. És el

cas de la Universitat Pompeu Fa-

bra, al campus Ciutadella de la

qual hi ha una acampada; la Poli-

tècnica, on es va acampar al recto-

rat la setmana passada, i el cam-

pus Mundet de la Universitat de

Barcelona, alguns cursos del qual

s’han declarat en vaga indefinida.

Posteriorment, els piquets i també

grups de pares i mares que havien

quedat a les places del seu barri

van baixar en columnes en direc-

ció a la plaça Universitat, on va

començar la manifestació.

La marea groga 

desborda els sindicats

Tot i que la manifestació anava

encapçalada per la típica estampa

de cartells amb sigles sindicals i

cares conegudes dels sindicats i

els partits de l’oposició, l’allau de

pares, mares i mainada que duien

la samarreta groga que s’ha fet

habitual a les mobilitzacions per

l’educació pública van desbordar

aviat la pancarta inicial. Crits com

“Avui la democràcia està al carrer”

i cartells com “Sortides università-

ries: mar, terra i aire” van farcir

una manifestació massiva que va

omplir els carrers que uneixen la

plaça Universitat i el Pla de Palau. 

La protesta va comptar amb

l’assistència de gent vinguda de

molts indrets: Ripoll, Santa Maria

de Martorelles, Badalona, Mont-

cada i Reixac o Sant Boi de Llobre-

gat. El jovent hi va ser present du-

rant tot el recorregut amb cartells

que deien “Vull estudiar, no vull

ser com vostès”, “Ja sé anglès, no

vull anar a Londres a servir cafès”

o “Com poden vendre l’educació si

hi ha diners per a Rato?”. 

Tot i que el més vistós de la

jornada van ser els centenars de

persones que vestien la samar-

reta groga en defensa de l’ensen-

yament públic i de qualitat, a la

manifestació hi van assistir am-

plis sectors d’estudiants, profes-

sorat i personal d’administració i

serveis de les universitats i tam-

bé persones que veuen en l’atac a

l’educació l’enèsim embat contra

el món de la funció pública i els

drets socials. 

100 persones a Mataró

La vaga també va tenir ressò als

insituts del Baix Llobregat, el Vallès

i el Maremse. A  Mataró, 100 per-

sones es van manifestar i van cre-

mar un ninot del president de la

Generalitat Artur Mas a les portes

de la seu de Convergència. Al Ma-

resme, la vaga va ser seguida per

centres de Vilassar de Mar, Vi-

lassar de Dalt, Argentona, Mataró,

el Masnou i Canet. 

L’allau de gent amb
la samarreta groga
que s’ha fet
habitual a les
mobilitzacions per
l’educació pública
va desbordar aviat
la pancarta inicial

ROBERT BONET

A les universitats
barcelonines els
piquets i els
campus buits van
ser la constant
durant la jornada
de vaga

BARCELONA · PROFESSORAT I FAMÍLIES TAMBÉ SECUNDEN UNA VAGA QUE AFECTA LA MAJORIA D’ESCOLES I UNIVERSITATS

Seguiment massiu estudiantil de la
primera vaga unitària a l’ensenyament
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3.000 milions d’euros
retallarà el govern de Mariano Rajoy

a tots els nivells de l'educació pública

20% més d’alumnes/aula
30 alumnes/aula a primària

i 36 alumnes/aula a secundària

Augment de les hores
25 hores lectives mínimes més del

professorat a primària, 20 a secundària

Un 66% més que fins ara
L'estudiantat pagarà fins un 25%

del preu de la carrera universitària

Fins a 7.200 euros
L'estudiantat extracomunitari pot arribar
a pagar el cost íntegre de la matrícula

Una noia ensenya el 'Decàleg pel Govern dictat per la banca' 

La pancarta d’un manifestant ironitzava sobre la pujada de taxes universitàries

ROBERT BONET
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> Els estudiants de Lleida 
protesten pel “desmantellament 
de la universitat pública”

A
l voltant de cinc-centes estu-

diants van respondre a la

crida de l’assemblea d’estu-

diants de la UdL i van acudir a la

manifestació contra el desmante-

llament de la universitat pública,

l’augment de taxes i les retallades

en les beques.La vaga va tenir un

seguiment desigual, depenent de la

facultat. Des del campus d’Agrò-

noms i Cappont, es van iniciar dues

manifestacions que van confluir

davant del rectorat. En aquest punt,

es va llegir el manifest i, a conti-

nuació, la marxa es va dirigir a la

subdelegació del govern espanyol

de la ciutat, on va acabar sense

incidents. “Les retallades accentua-

ran les diferències socials, mentre

que els diners estalviats en les reta-

llades es destinaran al rescat de la

banca, a la monarquia, a l’exèrcit i a

l’Església”, afirmava el text.A les sis

de la tarda, una altra manifestació,

convocada pels sindicats educa-

tius, va tornar a omplir els carrers

de la capital del Segrià amb més de

1.500 persones. En aquesta segona

convocatòria, però, l’ambient era

més familiar i hi predominaven els

pares mares i els grups de docents.

NOEMI FORTON

> Ocupació del Rectorat 
de la Universitat de Girona

L
a jornada de vaga general de l’ensenyament públic a les comarques giro-

nines ha tingut un seguiment considerable. La vaga ha començat de

bon matí amb aules, escoles, instituts i facultats tancades. A les onze,

una concentració al campus universitari de Montilivi ha arrencat la jornada

de lluita baixant cap a les altres facultats i cap al centre de la ciutat. La convo-

catòria ha aplegat centenars d’estudiants que han acabat ocupant el rectorat

de les Àligues durant tot el dia. S’ha mantingut un estira i arronsa durant

hores amb la rectora Geli per aconseguir que es posicioni clarament a favor

de la supervivència de la universitat pública i contra la privatització salvatge

que duu a terme el govern. Els principals punts dels estudiants eren: congela-

ció de taxes, insubmissió de la Universitat de Girona (UdG) a les retallades,

l’absolució i el pronunciament públic de la rectora a favor dels encausats per

la visita d’Artur Mas pel 20è aniversari de la UdG, aturar els acomiadaments

i la privatització de la UdG i democratitzar-ne els seus òrgans de govern. La

rectora no ha acceptat cap ni un dels punts, i la ocupació del rectorat va deci-

dir que les classes no comencessin amb normalitat l’endemà. La manifestació

de la tarda, convocada pel conjunt dels sindicats d’educació, va aplegar unes

3.000 persones, que van recórrer el centre de Girona fins acabar a la seu de la

Generalitat. Les reivindicacions més sentides van ser contra la consellera

d’Ensenyament Irene Rigau, contra el cúmul de retallades que s’estan impo-

sant i contra la pèrdua de qualitat de l’ensenyament i de llocs de treball que

aquestes suposen. L’assemblea d’estudiants del centre d’adults de Girona

(CFA) també s’ha tancat al seu centre en senyal de protesta contra les retalla-

des i els tancaments d’aquests centres. LAURA TAMARIT I XEVI PLANAS

> Clam majoritari per l’ensenyament a Tarragona

A
ules buides i carrers plens

al Camp. Tarragona va tor-

nar a ser l’epicentre de la

protesta, en aquesta ocasió, con-

tra les retallades a l’ensenya-

ment. Professorat, alumnes i tu-

tores, més de 8.000 al carrer i

moltes més als centres, van pro-

tagonitzar la jornada de vaga.

Durant el matí, es van fer

alguns piquets a la Universitat

Rovira i Virgili, al Campus Sesce-

lades i al Campus Catalunya,

mentre que, als instituts, moltes

classes es van fer perquè hi havia

exàmens o s’hi donava l’últim

temari. Tot i això, la concentració

del migdia va comptar amb una

participació nodrida. La convo-

catòria, que no era la central (era

la manifestació de la tarda), va

recórrer d’Ensenyament a la

Rambla Nova i va tornar altre cop

a l’origen. Allà, membres de l’As-

semblea URV van estirar encara

més la corda i van acabar amb

una llonganissada davant l’edi-

fici del Rectorat. Unes hores

més tard, la manifestació unità-

ria de la tarda va aglutinar més

de 7.000 persones sota la con-

signa de la lluita contra les reta-

llades. Un clam, aquest, que es va

acompanyar amb algunes acci-

ons als bancs contra el capitalis-

me, la crisi i els rescats. JOSEP

M. LLAURADÓ

> 3.000 alumnes no podran pagar 
la matrícula a la Universitat Jaume I

P
rop de 15.000 persones van recórrer els car-

rers més cèntrics de Castelló de la Plana en

defensa de l’ensenyament públic. La jornada

de vaga, convocada pels principals sindicats majori-

taris, va ser un èxit. Alumnes i docents de tots els

àmbits educatius es van manifestar contra les reta-

llades del govern valencià. Cal sumar les dos jorna-

des de vaga anteriors, el 16 i el 17 de maig, durant les

quals professores i mestres van sortir als carrers en

defensa dels drets socials i laborals. L’estudiantat,

convocat pel Front d’Estudiants per la Universitat

Pública, recentment elegida com a representant de

l’alumnat al claustre de la Universitat Jaume I, va for-

mar un gran bloc on es van sentir proclames contra

el procés de desmantellament de la universitat

pública i en defensa d’un model d’universitat públic,

valencià i de qualitat. L’increment de taxes universi-

tàries va ser una de les qüestions més criticades, ja

que es calcula que vora 3000 alumnes dels primers

estudis de la Universitat Jaume I no podran pagar la

matrícula. ENRIC SENDRA

> La comunitat educativa
valenciana s’aboca a una
jornada de vaga històrica

V
ora 60.000 persones es van manifestar el 22

de maig a València, una xifra que supera la de

les anteriors marxes per l’educació pública.

Encapçalada pel lema No a les retallades en serveis

públics. Depuració de responsabilitats en el Con-

sell, la marxa va començar a les sis a la plaça de Sant

Agustí i va acabar a la plaça d’Amèrica. Allà, es va

llegir el manifest escrit pels sindicats convocants:

STEPV, CCOO, CSI-F, ANPE, UGT i FETE Ensenya-

ment. La manifestació s’afegeix a la resta d’accions

de protesta contra els atacs a l’educació pública, que

demanen la derogació del Reial Decret 14/2012. Al

matí, prop de tres-centes estudiants es van concen-

trar a la conselleria d’Educació. A més, des del

divendres passat, hi ha mobilitzacions als campus

públics valencians, amb ocupacions de les facultats.

El professorat associat també s’ha sumat a la lluita

i ha iniciat una aturada indefinida. Pel que fa a la

vaga del 22-M, va tenir un seguiment del 65% a pri-

mària i secundària, xifres que s’eleven a un 80% a

les universitats. ÍNGRID LAFITA

> Les estudiants ocupen simbòlicament 
el despatx del conseller d’Educació illenc

A
la UIB, l’estudiantat dugué les

protestes contra les retallades

fins a la conselleria d’Educació

de les Illes, el dimarts 22 de maig a

Palma. Concretament, prop de 35 estu-

diants ocuparen durant mig hora el

despatx del conseller Rafel Bosch, tot i

que, en aquells moments, el popular es

trobava a un debat al Parlament. Les

manifestants arribaren fins a la zona

noble de la conselleria després de ma-

nifestar-se per totes les plantes de l’e-

difici, davant la mirada atònita de les

treballadores del departament.

Els únics moments de tensió es pro-

duïren tot d’una d’arribar al despatx

del conseller, ja que membres del seu

gabinet intentaren barrar el pas als

joves estudiants. 

En la confusió de la brega, la cap de

gabinet de Bosch, Aina Rodríguez, col-

pejà el jove xeremier Pau Mas, fins que

un professor universitari (també mani-

festant) l’aferrà perquè es tranquil·lit-

zàs. Mas, de fet, denuncià haver estat

“agredit” per una “funcionària”. El Go-

vern Balear, en canvi, inicià una cam-

panya de victimització de Rodríguez. A.

ZURIMENDI

L’estudiantat va ocupar durant mig hora el despatx del conseller d’educació Rafel Bosch

Prop de 15.000 persones van omplir els carrers de Castelló

El sindicat Ustec i el moviment 15-M van organitzar una aula al carrer 

ASSEMBLEA DE LA UIB

ENRIC SENDRA

JOSEP MARIA LLAURADÓ
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E
ls darrers mesos, diverses

empreses han demanat per-

misos per iniciar investiga-

cions relacionades amb els hidro-

carburs a Catalunya, que van des

dels estudis per l’emmagatzemat-

ge de gas fins a la possible recerca

de gas no convencional. La recerca

d’aquest gas i, sobretot, la manera

d’extreure’l ha generat protestes

arreu del món, ja que es considera

molt perjudicial pel medi ambient

i per la salut de les persones. És un

mètode que ja s’utilitza a Texas i

que determinades empreses volen

exportar arreu del planeta. Tot i

que segons les professionals de la

geologia consultades per la DI-

RECTA “és difícil que es trobi gas no

convencional a Catalunya, però no

improbable”, hi ha indicis que ens

mostren que vàries empreses n’es-

tan buscant. El març d’enguany,

Barcelona va acollir el Fòrum de

Gas no Convencional i, segons in-

forma el periòdic Diagonal, John

Underwood, director d’exploració

d’Heyco Energy Group, que té pro-

jectes al País Basc, va afirmar que

volen invertir a l’Estat espanyol per-

què “l’estructura impositiva permet

un alt rendiment” i “les restriccions

ambientals són manejables”.

Permisos demanats a Catalunya

La companyia Frontera Energy, fi-

lial de la multinacional Realm Ener-

gy (que es dedica exclusivament a

l’extracció de gas de pissarra) ha

demanat diversos permisos al

Ministeri d’Indústria espanyol per

fer prospeccions d’hidrocarburs a

la conca del riu Ebre que travessa

Aragó i Catalunya. Aquesta multi-

nacional té un conveni amb Halli-

burton per treballar conjuntament

en la recerca de gas de pissarra i

aquesta darrera assegura que tota

la conca de l’Ebre és una localitza-

ció on es podria trobar aquest gas

no convencional. L’empresa ja té

bastants permisos concedits arreu

de l’Estat i d’Europa; a més, una de

les seves assessores és l’empresa

KPMG. L’1 de novembre de 2011, el

dia que el director de Política Ener-

gètica i Mines espanyol, Antonio

Hernández García, va abandonar

el seu càrrec, va ser presentat com

a soci expert i assessor a KPMG.

Una altra de les empreses que ha

demanat permisos d’hidrocarburs

és Petroleum Oil & Gas (filial de

Gas Natural Fenosa), que es dedica

a fer prospeccions per trobar gas.

A Catalunya, va demanar dos per-

misos, amb els noms de les Pinas-

ses i Fontanelles, tots dos entre les

comarques del Bages i el Bergue-

dà. El de Fontanelles, el va descar-

tar la mateixa companyia després

d’haver obtingut el permís. Pel que

fa al de les Pinasses, l’empresa

declara que es va fer un sondeig i

que s’està analitzant per determi-

nar les característiques geotècni-

ques i geoquímiques del sòl. Petro-

leum Oil & Gas assegura que el que

busquen és “viabilitat per fer un

sondeig seriós que pugui dur a tro-

bar un jaciment de gas o no”.

Aquesta empresa va ser sancio-

nada per contaminar les costes de

Tarragona amb un vessament de

fuel l’agost de 2011. A més d’a-

quests projectes, al Bages i el Ripo-

llès, n’hi ha dos més en marxa,

sol·licitats per les empreses Ena-

gas i Teredo Oil Company, que tam-

bé podrien estar buscant gas de

pissarra.

Altres projectes

A part dels projectes de recerca de

gas no convencional, un dels projec-

tes estrella del govern convergent

seria la construcció d’un magatzem

de gas al subsòl, en connivència

amb Gas-Natural Fenosa. Segons

fonts del Departament de Mines de

la Generalitat, aquesta seria una

prioritat sectorial pel govern de

Mas i, a dia d’avui, la localització

que tindria més possibilitats seria

la Catalunya Central, especial-

ment, Súria, on es podrien utilit-

zar les mines abandonades de la

localitat. Tot i que en un primer

moment es va aprovar un projecte

d’emmagatzematge de gas de l’em-

presa Enagas a Reus, després de

les mobilitzacions populars con-

tràries, l’empresa va descartar-lo.

Tot i que el projecte continua vi-

gent, encara no s’hi ha fet res ni es

preveu que s’hi faci res. La darrera

sol·licitud de prospecció que ha

alertat les entitats ecologistes ha

estat la que ha presentat l’empresa

Seabird Exploration per buscar

possibles bosses de gas natural

mitjançant la prospecció sísmica

entre el Cap de Creus i les Illes

Balears. Les entitats ecologistes

senyalen que aquests mètodes són

incompatibles amb la fauna de la

zona i recorden que una part de la

prospecció entra dins la Xarxa

Natura 2000 Marina.

“Actualment, a casa
nostra s’han
concedit diverses
llicències i d’altres
estan pendents
d’aprovació”

“L’empresa
Halliburton
considera que la
conca de l’Ebre és
una localització on
es pot trobar gas 
de pissarra”

CATALUNYA • LA TÈCNICA PER EXTRAURE EL GAS DE PISSARRA ES CONEIX COM A FRACTURA HIDRÀULICA I ÉS ALTAMENT CONTAMINANT

Diverses empreses busquen jaciments 
de gas no convencional a Catalunya
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> Què és el gas de pissarra?

E
l gas de pissarra és un gas

no convencional que es tro-

ba en capes de pissarra a

una gran profunditat sota terra.

La tècnica per extraure aquest

gas es coneix com a fractura hi-

dràulica i, a part de ser molt cara,

és altament contaminant. Per ex-

treure el gas, es fa una perforació

vertical amb un tub d’acer fins a

la capa de pissarra. Aleshores, s’u-

tilitzen explosius per provocar

petites fractures a la capa i s’in-

jecten milers de tones d’aigua a

alta pressió, barrejades amb sor-

ra i additius químics. Segons un

informe encarregat pel Parla-

ment Europeu, aquest tipus d’ex-

tracció té diversos impactes: con-

sum d’aigua molt elevat (entre

9.000 i 29.000 tones d’aigua per

cada pou), gestió de l’aigua resi-

dual amb productes químics (al-

guns cancerígens) i ús de subs-

tàncies radioactives, la majoria

de les quals sovint retornen al

subsòl i contaminen les aigües

freàtiques. Altres impactes asso-

ciats a aquest mètode extractiu

són la generació de petits sismes,

la contaminació de l’aire (per les

fuites de gas natural que es pro-

dueixen) o l’enorme impacte so-

bre el paisatge. Actualment, l’ú-

nica experiència extractiva en

funcionament és a l’Estat de Te-

xas, tot i que, els darrers anys,

diverses empreses han començat

a buscar bosses d’aquest gas a

l’Estat espanyol. Al País Basc, pe-

rò, és on les coses estan més avan-

çades; a la zona d’Àlaba hi ha un

megaprojecte en marxa que com-

pta amb el suport total del govern

basc i, especialment, del seu pre-

sident, Patxi López.

Sistema que utilitza l’empresa Seabird Exploration per buscar jaciments de gas no convencional

La plataforma Kuartango Fracking Ez s’oposa al megaprojecte d’Àlaba



Albert Ferré i Guillem Tendero. Aliança
per la Sobirania Alimentària (ASAC)
afons@setmanaridirecta.info

Fins a finals dels anys 60, l’àrea metro-
politana de Barcelona encara conser-
vava un territori agrari ric i divers,
sobretot gràcies a l’enorme potencial
productiu del Baix Llobregat i el Ma-
resme. Però el desenvolupisme que va
inaugurar Franco i que ha tingut con-
tinuïtat en democràcia ha transformat
radicalment tant el territori com les
societats que l’habitaven. Per una ba-
nda, hi ha hagut un creixement molt
important de les trames urbanes, les
xarxes de transport i comunicació i les
àrees logístiques, comercials i d’oci.
Per l’altra, s’han deslocalitzat, homo-
geneïtzat i mercantilitzat les produc-
cions agropecuàries, de manera que la
continuïtat de l’agricultura de proxi-
mitat ha quedat greument amenaçada
de desaparició.

El resultat de tot aquest procés de
degradació ha estat la disminució del
nombre de pagesos i pageses actives,
que ha coincidit amb una reducció
molt significativa de les produccions
agropecuàries i de les terres cultivades.

Tot i així, la proposta de Pla Terri-
torial Metropolità de l’Àrea de Barce-
lona que tramita la Generalitat insis-
teix en la construcció d’habitatges (fins
a 600.000 en setze anys, com si no hi
hagués prou edificis buits!), polígons

industrials, urbanitzacions, etc. I tam-
bé continua posant un gran èmfasi en
la construcció de noves infraestructu-
res de transport, fet que agreujarà
–encara més– el problema del canvi
climàtic.

Però, malgrat el greu retrocés i la
degradació que ha patit la terra agrària
a la zona d’influència de la Gran Barce-
lona i tot i comptar amb una densitat de
població que supera amb escreix la se-
va capacitat de càrrega, l’àrea metropo-
litana disposa d’un potencial agrope-
cuari enorme, que permetria cobrir
una part important de les necessitats
alimentàries i de matèries primeres
agràries de la seva ciutadania.

Eurovegas, la darrera 
amenaça al Baix Llobregat
Cal destacar que la bioregió de l’àrea
metropolitana encara conserva el po-
tencial gràcies a les lluites i a les mobi-

Defensa 
del territori 
i sobirania
alimentària:
aliances per
cultivar
Durant les darreres dècades, els espais agraris de l’àrea
metropolitana de Barcelona han retrocedit de manera
significativa i han sofert un procés de degradació so-
cioecològica, agrària i ambiental. La causa d’aquest dal-
tabaix ha estat l’expansió de l’entramat agrari, urbà i
industrial capitalista. Tanmateix, les lluites en defensa
del territori que s’han desenvolupat els últims vint anys
i la proliferació de centenars d’iniciatives agroecològi-
ques de producció, consum, sensibilització i acció polí-
tica durant la darrera dècada mantenen l’esperança
d’un canvi. Les mobilitzacions massives recents contra
el projecte Eurovegas són un exemple del potencial que
té la confluència entre l’ecologisme, la pagesia, la ciuta-
dania i el moviment per a la sobirania alimentària.

A FONS | PEL CONTROL POPULAR DE LES TERRES AGRÍCOLES 

-
“El control de la cadena
alimentària està en mans
de grans superfícies que
condicionen els productes
que mengem i la manera
com es produeixen”
-
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litzacions socials que han tingut lloc
durant els últims 25 anys. Per una
banda, la pagesia i els grups ecologistes
han lluitat per preservar el territori i els
espais agraris, tant de la urbanització
com de projectes destructius de tota
mena. Per altra banda, el moviment
català per a l’agroecologia i la sobirania
alimentària, després de més de deu
anys de trajectòria, continua desenvo-
lupant sistemes alimentaris alternatius
al dominant, corporatiu i industrial a
través de l’acció col·lectiva i per mitjà
d’iniciatives concretes, com els projec-
tes productius, les experiències de
consum ecològic organitzat, els horts
comunitaris, els bancs de llavors auto-
gestionaris, les campanyes de sensibi-
lització i acció política i els projectes de
recerca activista i d’autoreflexió, entre
altres.1

En aquest context, la possible cons-
trucció d’un macro-complex de joc i
oci a la zona agrícola del delta del Llo-
bregat que està negociant el govern de
la Generalitat amb el multimilionari

nord-americà Sheldon Adelson2 supo-
saria una sentència de mort per a l’es-
pai agrari que queda al Delta. Implica-
ria la desaparició de l’espai agrari
periurbà més important de Barcelona i
la de bona part de la pagesia activa que,
encara avui, cultiva terra al Baix Llo-

bregat. Representaria un atac directe a
la sobirania alimentària de les ciutada-
nes, ja que, de manera irreversible, ens
faria més dependents d’aliments pro-
cedents de territoris allunyats i ens pri-
varia dels drets de cultivar i decidir què
mengem.

Aquest projecte ha generat un mo-
viment d’oposició ampli i divers, arti-
culat al voltant de la pataforma Aturem

La veu de la
pagesia en lluita
Parlem amb el Lluís i el Ferran, dos pagesos
de generacions i tradicions diferents, sobre la
pagesia al Baix Llobregat. Lluís Parés, co-
ordinador d’Unió de Pagesos de la comarca,
és un pagès veterà a punt de jubilar-se, que
deixarà les seves terres a altres pagesos i que
espera que el seu nét recuperi la tradició
familiar. Ferran Berenguer és un pagès agro-
ecològic jove, que ven les seves hortalisses
ecològiques a cooperatives de consum.

Ariadna Pomar i Albert Ferré

Quina és la història de l’agricultura i la pagesia al Baix
Llobregat?
Lluís Parés: Històricament, al Baix Llobregat, hi havia més de
8.000 hectàrees de terreny agrari, però, amb el desarrollismo, es va
ocupar una part d’aquests terrenys i es va perdre terra fèrtil.
Amb el Pla General Metropolità de 1976, va arribar la protecció
del territori que quedava més lliure a la vora del Delta. Aquell
mateix any, des d’Unió de Pagesos, ens vam adonar que el que
realment necessitava la comarca era protegir el territori; si no hi
ha terra, no hi ha pagesos. Llavors, vam començar la primera
campanya Salvem el Pla del Baix Llobregat. Més endavant, es va
crear el Parc Agrari del Baix Llobregat, on hi ha representació de
la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, la Generalitat i
la Unió de Pagesos. Actualment, aquest consorci no es reuneix
a causa del canvi de correlació de forces polítiques a la comarca,
però sembla que es tornarà a reprendre. Durant aquests anys, el
Parc ha dedicat pocs recursos a la pagesia i el territori. De fet, el
Consorci no s’ha pronunciat en relació amb l’Eurovegas, nosal-
tres som els únics que mantenim una posició contrària. Els qui
treballen i tenen cura de la terra, és a dir, la pagesia, també han
minvat. La família sustentava el treball al camp, però, amb l’arri-
bada dels tractors, alguns no van aguantar i van haver de vendre
les explotacions a altres que, com jo, podíem absorbir més terra

que amb el carro i el cavall. Vam reduir les explotacions, però la
quantitat de terra que treballàvem es mantenia. I ara, els que
vam aguantar aquesta reestructuració ja ens hem fet vells i els
nostres fills no han volgut continuar.
Ferran Berenguer: Qui ve d’una explotació familiar ja s’ha
especialitzat, sap com fer un bon producte i sap com vendre’l,
però els preus estan afectant molt la continuïtat i, sobretot, el
relleu familiar. Com que les perspectives no són bones, és difí-
cil que algú s’hi torni a enganxar. Tot i així, ara mateix, hi ha
molta gent que ha tornat al camp a causa de la crisi.
LP: Al Baix Llobregat, hi ha dos canals de distribució per a la
petita pagesia o les explotacions familiars. El canal convencional
és vendre directament als mercats municipals i vendre allò que
sobra a Mercabarna o a la parada de la cooperativa agrària. L’al-
tre canal és la versió moderna que fa el Ferran: la venda directa
a cooperatives de consum ecològic. El fet de tenir Mercabarna
tan a prop és un avantatge, però, alhora, no permet que la page-
sia s’organitzi.

Per què és important conservar terra agrícola, pagesia i
activitats agrícoles a l’àrea metropolitana?
LP: No podem perdre més terra agrícola. Segons dades de la
FAO, fins el 1960, el creixement demogràfic i la producció agrí-

-
“Cal aturar la destrucció actual del
territori i recuperar el control popular
sobre el sistema alimentari”
-

El 21 d’abril es va
fer la bicicletada
contra el projecte
Eurovegas 
-
Pau Barrena

Eurovegas-Salvem el Delta del Llo-
bregat3, que agrupa diferents col·lec-
tius, entre els quals hi ha organitza-
cions pageses, grups ecologistes i
conservacionistes i grups de base del
moviment per a la sobirania alimentà-
ria com Cooperatives de consum en
lluita i assemblees de barris de Barce-
lona i de diversos municipis del Baix
Llobregat.

Entre les activitats que ha dut a
terme la plataforma fins ara, destaca la
Marxa  Bicicletada contra Eurovegas i
per a la Sobirania Alimentària, que es
va fer el 21 d’abril d’enguany. La mobi-
lització, coorganitzada per la plata-
forma i per l’Aliança per la Sobirania
Alimentària de Catalunya (ASAC), va
aplegar més d’un miler de persones
procedents de Barcelona, l’Hospitalet
de Llobregat, Bellvitge, el Prat de Llo-
bregat, Sant Boi de Llobregat, Vilade-
cans i Gavà. Les diverses marxes de
persones a peu i en bicicleta van con-
fluir, juntament amb una columna
integrada per una quinzena de trac-

tors, a l’entorn de Les Basses de Cal
Dimoni, al bell mig del Parc Agrari del
Baix Llobregat, on es va fer una acció
simbòlica i un dinar popular. L’acció
de protesta va consistir a dibuixar unes
lletres gegants amb el lema Aturem Eu-
rovegas a la terra d’un camp que porta
molts anys abandonat, on, a continua-
ció, les participants van plantar cols
com a símbol de la lluita per a la con-
servació de la terra i de l’activitat agrà-
ria al delta del Llobregat.

Quins valors ha de tenir 
el model de producció?
Sí bé és important l’indret on té lloc la
producció, també ho és la manera com
es du a terme. L’objectiu de maximit-
zar els beneficis que guia les corpora-
cions agroalimentàries implica que la
nostra alimentació es produeixi de
manera industrial. Grans extensions
de monocultiu forcen la terra per treu-
re’n la màxima producció per hectàrea,
fent servir nitrats i pesticides químics
que esgoten el sòl i contaminen les ai-
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El model de
producció i de
consum alimentaris
està directament
relacionat amb la
nostra salut i la de
les futures
generacions
-
Robert Bonet

cola anaven de la mà. Des de llavors, la producció s’ha estancat i
l’augment de la població ha continuat creixent de forma expo-
nencial, de manera que el món està passant gana. A més, el
petroli s’acaba. Per cultivar, necessitem fòsfor, potassa i nitro-
gen. Abans, aquests elements, sobretot el nitrogen, es recupera-
ven amb els fems de la ciutat i els pagesos anàvem a recollir
aquells purins per incorporar-los a la terra. Cal dir que les zones
agrícoles són importants per a la pagesia, però també per al medi
ambient i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, fan que tin-
gui un espai verd lliure i de qualitat de vida.
FB: Amb l’amenaça de l’Eurovegas neix l’oportunitat de par-
lar plegades de totes aquestes coses: qui diu que s’acaba el
petroli, qui produeix, qui compra, qui menja, etc. Ara es tracta
que tots ens creguem aquesta realitat i comencem a mobilit-
zar-nos i a organitzar-nos. Per exemple, aquesta gent que s’ha
organitzat a Sant Boi de Llobregat, a Gavà, a Viladecans, s’ha
de començar a relacionar amb els pagesos de veritat i això vol
dir menjar d’aquestes produccions i treballar el dia a dia des
de la pràctica.

Quin model d’agricultura hem de desenvolupar per
garantir el control popular de la producció? Com veieu
el futur?

FB: De futur, n’hi ha. Jo mateix vaig començar amb el meu soci
en un camp i ho estem tirant endavant sense molts diners.
Nosaltres hem anat a buscar coses que superen la família perquè
som dos socis. La part de la venda no la fem a través de distribuï-
dores, fem venda directa amb el suport dels consumidors. O hi
ha una alternativa a la manera de vendre i un suport a l’agricul-
tura, com en el cas de les cooperatives i dels grups de consum, o
anirem a petar tots al majorista. Necessitem un moviment de
cooperatives fomentat des de la producció que funcioni. Els
pagesos venen a majoristes perquè la venda directa esgota molt
temps. Com que, al Baix Llobregat, tenim Mercabarna al costat,
la cooperació s’ha deixat de banda. Però la cooperació hauria
estat una alternativa a l’hora de vendre perquè els productors
haurien pogut prendre decisions i defensar-se amb la venda del
producte. Cal fer feina amb la comercialització i la forma de les
cooperatives de consum funciona, però implica un canvi de
mentalitat que no es pot demanar de cop a tots els pagesos.

Com s’organitza la societat civil perquè hi hagi un
moviment social en defensa del territori i de la sobira-
nia alimentària?
LP: Si els partits estan desconnectats de la societat com ara, el
jovent no s’hi afilia. Potser es podria començar a treballar amb

les antigues associacions de veïns i veïnes i fer una altra tran-
sició. Seria una de les maneres d’entrar a la vida civil en
aquests moments d’indignació general.
FB: Per parlar d’aliances, cal veure què ha passat a la plata-
forma Aturem Eurovegas: gent diferent s’ha trobat per posar
alguna cosa en comú. Els ecologistes han assumit que han de
defensar la pagesia per poder defensar la terra, els consumi-
dors s’han implicat en la mobilització i se l’han fet seva...
Aquestes coses no són habituals!
LP: És cert. Des que estic a la plataforma i vam començar a
sortir al carrer, la gent ha respost molt bé. El dia que va venir
gent de Barcelona, vaig sentir molta emoció perquè per pri-
mera vegada els de ciutat van venir a veure des de dins un terri-
tori agrícola de primera magnitud.
FB: Si s’ha de plantejar una defensa del territori i de la sobi-
rania alimentària, cal treballar ara tota la part que s’ha per-
dut, la base no mobilitzada. Jo penso que, en comptes de
tornar a entrar al sistema de partits, hem de prendre les
decisions nosaltres directament. La debilitat de mobilitzar
és que no hi ha un espai on les persones consumidores, veï-
nes, pageses, etc., puguin decidir com s’organitza el terri-
tori. I hem de buscar espais com el que ens ha aportat la
lluita contra l’Eurovegas.

gües, trenquen l’equilibri dels ecosis-
temes i fan desaparèixer les plantes i
els insectes que es consideren perjudi-
cials amb verins que arriben al nostre
cos. És una agricultura devoradora d’e-
nergia que empra quantitats molt
grans de derivats del petroli; en defini-
tiva, és un model d’agricultura que
escalfa el planeta en lloc de refredar-lo.

Aquest model de recerca de guanys
també ha implicat un canvi profund en
allò que mengem: aliments fora de
temporada que necessiten l’ús de con-
servants i de cadenes de fred, aliments
molt elaborats i industrialitzats amb la
conseqüent despesa energètica, així
com l’ús innecessari d’embolcalls. Es
consumeix més carn i menys vegetals i
cereals, es llencen a les escombraries
més aliments que mai.

Avui, el control de la cadena ali-
mentària està en mans de grans super-
fícies que condicionen els productes
que mengem i la manera com es pro-
dueixen. Aquest sistema genera misè-
ria per als productors i les productores
i fa que el que paguen les consumido-
res quedi a les butxaques de les perso-
nes responsables del deteriorament del

territori. També es destrueix l’ocupa-
ció local i el comerç de proximitat, un
element clau per la cohesió social dels
barris. En definitiva, hem perdut el
control de la nostra alimentació.

Des d’una visió agroecològica, cal
una pagesia coneixedora de la terra que
treballa, professionals que respectin els
cicles i que enriqueixin i augmentin la
biodiversitat. Pagesos i pageses que
puguin mantenir la seva professió, que
hauria de ser dignificada i retribuïda de
manera justa.

Canviar el model agrícola i fer que
l’agricultura sigui una font d’enriqui-
ment i no de degradació dels ecosiste-
mes implica, també, canviar el nostre
model de consum.

Cap al control popular de 
l’agricultura i l’alimentació
L’alternativa a l’extensió desordenada
de les conurbacions disperses passa per
construir una xarxa de ciutats i viles
denses, plurifuncionals i integradores,
basada en la retícula urbana tradicional
que el territori català ha heretat del
passat. Els nuclis s’han d’unir amb un
sistema eficient de transport ferroviari
i col·lectiu i s’han de separar per mitjà
de cinturons o anelles verdes d’espais
hortícoles, agraris i forestals vius que,
juntament amb el sistema d’espais
naturals protegits i units per corredors
biològics viables, mantinguin un bon
funcionament de l’entramat territo-
rial. És necessari, per tant, un Pla Ter-
ritorial de Barcelona que reculli les
reivindicacions dels moviments eco-
logistes i cívics; mentre aquest pla no
s’aprovi, s’hauria de decretar una
moratòria d’aquelles intervencions
urbanístiques transcendents per al
territori.

En l’actual context d’agreujament
de la crisi social, econòmica, ecològica
i alimentària i davant de projectes so-
cialment i territorialment destructius

com l’Eurovegas, l’anunciada Reforma
del Port Vell o les setze portes de Coll-
serola, cal aplegar el màxim de forces
en defensa del territori i d’una ordena-
ció de l’espai que possibiliti avançar
cap a la sobirania alimentària i lluitar
contra l’especulació immobiliària,
l’expansió de l’entramat agrourbà in-
dustrial i la construcció d’infraestruc-
tures innecessàries que només benefi-
cien les elits que les promouen.

Avui és més urgent que mai revita-
litzar les àrees rurals a través de la
recuperació dels usos agrícoles, rama-
ders i forestals tradicionals i d’una
gestió agroecològica dels ecosistemes
locals. Cal, en definitiva, aturar la des-
trucció actual del territori i recuperar
el control popular sobre el sistema ali-
mentari.

NOTES:

1— Vegeu DIRECTA 223, 6 d’abril de 2011: 

“Cap on va el moviment agroecològic?”

2— Vegeu DIRECTA 263: “El sector negocis 

de CIU vol explotar els terrenys 

d’Eurovegas des de 1986”.

3— Vegeu DIRECTA 269: “La ciutadania es

mobilitza per aturar el projecte EuroVegas”.

-
Des d’una visió agroecològica, cal una
pagesia coneixedora de la terra que
treballa, que respecti els cicles i que
enriqueixi i augmenti la biodiversitat
-



pàg. 4 MIRALLS

Diana Zapata és psicòloga social i fa deu
anys que col·labora amb la Línia d’Inves-
tigació i Cooperació amb les Immigrants
Treballadores Sexuals (LICIT). Gràcies al
treball de camp fet al Raval de Barcelona,
és una testimoni de primer ordre de l’as-
setjament policial que pateixen aquestes
treballadores al carrer arran de l’aplica-
ció de l’ordenança del civisme. D’altra
banda, però, també ha conegut l’altra
cara del fenomen: les experiències d’au-
toorganització, empoderament i solidari-
tat d’un dels col·lectius històricament
més estigmatitzats.

Carles Masià
entrevista@setmanaridirecta.info

Quina és la realitat que viuen les treballadores se-
xuals del Raval de Barcelona?
Són lluitadores, han aconseguit superar les mirades estig-
matitzadores i continuen treballant malgrat la pressió poli-
cial. Per a elles, la seva feina és una alternativa laboral i tenen
clar que, passi el que passi, continuaran al carrer. Molts cops
entren en el món del treball sexual amb l’objectiu d’estar-hi

un temps determinat –per exemple, després de quedar-se a
l’atur o divorciar-se–, és el que Dolores Juliano anomena
activitat refugi. El que passa és que, sovint, s’hi queden més
temps perquè troben amistats, formes de treballar i, a vega-
des, és una manera de superar altres violències estructurals.
Realment, al Raval, fa falta un projecte de mediació clar que
els permeti treballar. Elles estan disposades a negociar, però,
de moment, l’única resposta que han obtingut per part de
l’Ajuntament és la pressió policial. Al carrer d’en Robador,
que seria la zona de tolerància, hi convergeixen perfecta-
ment dues realitats: els intel·lectuals que han arribat fa poc
al barri i les dones que hi són de tota la vida. En realitat, no
hi ha conflicte, només una certa actitud moralista que diu
que no vol veure aquelles dones allà.

En aquest sentit, quina és la millor alternativa: la
regulació de l’activitat o l’abolició?
En aquests moments, crec que l’abolicionisme és una ide-
ologia que no té sentit. Tampoc estic a favor del regla-
mentarisme, ja que els únics que han tingut veu i vot per
dir què cal fer són els empresaris de l’Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Jo

crec en la línia de defensar els drets de les persones com
a dones i treballadores i que s’organitzin entre elles, igual
que qualsevol altre gremi. Aquí hi ha el problema de la
manca d’autoorganització, ja que no tenen una identitat
com a treballadores; moltes d’elles pensen que exerciran
durant poc temps, per bé que s’hi poden acabar estant 30
anys. Actualment, no hi ha cap projecte social que les
protegeixi, només es parla de treure-les del carrer i ficar-
les en locals tancats, que és on hi ha el negoci més lucra-
tiu, però, en canvi, les dones no tenen contacte amb els
serveis socials ni se’ls reconeix cap dret. Jo aposto per una
línia de cooperatives, per l’organització com a dones i tre-
balladores, tot i que de moment no hi ha cap iniciativa
gaire concreta, només alguns contactes amb el Secretariat
de la Dona de CCOO. Penso que, arran de la pressió poli-
cial que es produeix últimament, poden sorgir iniciatives
en la línia del que fa Genera, LICIT i el col·lectiu de
Madrid Hetaira.

En aquest sentit, el fet que les treballadores sexuals
cotitzessin a la seguretat social ajudaria a evitar l’ex-
plotació?
Ara mateix, l’única veu del sector que va en aquesta línia és
la Montse Neira, que ha estudiat ciències polítiques, fa
molt que és treballadora sexual i, a més, ho ha visibilitzat.
Ha recollit suports d’altres companyes que també volen
pagar la seguretat social per impulsar un projecte a Barce-
lona. Pensa que nosaltres intervenim en els dos àmbits de la
prostitució: alt standing i carrer. El 26 d’abril es va fer la
manifestació de la plataforma Prostitutes Indignades, on
van confluir els dos àmbits per primer cop.

-
“En realitat, al Raval, no hi ha cap
conflicte, només una certa actitud
moralista que diu que no vol veure les
treballadores sexuals allà”
-

Diana Zapata: “Les treballadores sex
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Creus que mesures com multar les persones usuàries
o les mateixes treballadores sexuals tenen algun fo-
nament jurídic o bé busquen crear alarma social?
No té cap sentit. L’ordenança del civisme no ha estat cap
element dissuasiu; al contrari, la prostitució ha augmentat.
A més, també ha crescut la crisi social de les treballadores
sexuals; hi ha dones que no poden accedir al PIRMI perquè
tenen els comptes embargats per culpa de les multes i d’al-
tres tenen problemes de salut mental arran dels deutes con-
trets per les sancions. És molt diferent que et concebin com
una treballadora sexual que com una delinqüent perquè
deus 8.000 euros en multes a l’Ajuntament. Crec que l’or-
denança ha tergiversat tota la feina que havíem fet fins ara,
ha estat una burla envers totes les taules de negociació que
es van fer abans d’aprovar-la. Hi ha un article d’aquesta
ordenança que regula la prostitució, però és absurd: se
suposa que està prohibida, però es multa l’ús de l’espai
públic. Això és un estigma, ja que qualsevol dona pot ser
multada per estar en un lloc determinat, per la seva vesti-
menta... Fins i tot, hi havia moments en què la policia t’o-
bria la bossa i et multava si hi trobava preservatius. A mi
mateixa, m’han aturat moltes vegades perquè sóc de pell
mulata i tinc un accent diferent. L’ordenança no té cap jus-
tificació i alguns punts són absurds: diuen que la prostitu-
ció s’ha d’exercir a més de 200 metres d’una escola o una
església, condicions que no es donen al carrer d’en Robador
ni a Sant Pau. Al carrer, les noies simplement estan pactant
els serveis verbalment i normalment és de nit. Com que
l’administració no pot justificar res, només li queda parlar
de l’ús de l’espai públic, que té relació amb l’urbanisme i la
concepció de la ciutat perfecta.

Els últims mesos, les treballadores sexuals han de-
nunciat un augment de la pressió policial. Ho has
pogut copsar?
Ho he viscut i patit. Jo sóc colombiana i em vaig traslladar
aquí a estudiar, igual que altres dones llatinoamericanes que
van venir a fer de treballadores sexuals. Al capdavall, estem
parlant del mateix: dones immigrants que som aquí per
motius diversos. Moltes d’aquestes persones són tractades
com a delinqüents; algunes em comentaven que no ente-
nien perquè no podien treballar a Europa –on se suposa que
hi ha democràcia i desenvolupament– i, en canvi, sí que ho
podien fer al seu país d’origen. D’altra banda, l’ordenança
del civisme ha donat molt poder a la policia. Per exemple,

l’agent 22.302 es va obsessionar amb l’ordenança, deia coses
increïbles a les noies i algunes van assegurar que les havia
arribat a multar cinc cops al mateix lloc. Vam denunciar-lo
i vam anar a veure el Síndic de Greuges.

Llavors, segons l’Ajuntament, el problema és d’i-
matge?
És clar, que hi hagi un barri roig a Barcelona no quadra amb
el lema La botiga més gran del món. A l’Ajuntament li és igual
si aquestes dones pateixen violència, si són víctimes de xar-
xes d’explotació, si s’està reforçant el patriarcat... L’únic que
li importa és regular la ciutat i que tot siguin hotels de cinc
estrelles i botigues com les del passeig de Gràcia, però la
realitat és diferent. L’administració pensa que totes les
dones que treballen al carrer són explotades per xarxes
mafioses, però, en realitat, la majoria no ho són. A banda, si
hi ha casos d’aquests, al carrer és més fàcil de detectar-los.

En canvi, la policia no es fica en temes de prostitució orga-
nitzada en locals, sovint relacionada amb les màfies. Prete-
nen que la gent no vegi la prostitució de carrer i provoquen
que es converteixi en una activitat clandestina que es du a
terme en llocs tancats, on no poden accedir els serveis d’a-
tenció social i on l’empresari posa les condicions. Hi ha
moltes diferències: al carrer, les dones són autònomes
–decideixen amb qui van i què volen cobrar–, però, als pisos
o clubs, estan obligades a treballar i, fins i tot, el client deci-
deix si es vol posar el preservatiu o no. Es tracta d’ajudar
aquestes dones a millorar les seves condicions en cas que
vulguin continuar fent de treballadores sexuals. I, si volen
deixar-ho, els hem de buscar alternatives laborals. Al capda-
vall, el que necessiten aquestes dones són oportunitats.
Moltes volen canviar de feina, però, després de provar al
sector de la neteja, sovint prefereixen continuar al carrer, ja
que és una activitat més compatible amb la seva vida familiar.

Per acabar, com s’ha d’abordar el treball sexual des
del feminisme?
El treball sexual és una activitat molt heterogènia; molts
grups feministes l’ataquen perquè diuen que reforça el
patriarcat. Realment, les dones que l’exerceixen procedei-
xen de violències estructurals molt dures. Per a elles,
aquesta feina és una sortida laboral i pot ser una experiència
de llibertat sempre que puguin controlar-la i decidir si
volen deixar d’exercir-la. Per exemple, conec una dona que
té fills de 20 i 25 anys i, fa poc, els va explicar de què treba-
llava; ho va compartir amb els familiars per primer cop.
Crec que hem de ser més obertes i mirar aquestes dones als
ulls, com a persones que tenen estratègies de supervivència.
Conec el discurs del feminisme abolicionista i crec que s’a-
llunya molt de la realitat. Falten alternatives, les ideologies
no les salvaran de res. Elles no volen la mirada victimitza-
dora i això costa: ens agradaria veure que són pobres, ingè-
nues, enganyades... però la realitat no sempre és així. Hi ha
una trans molt reivindicativa, Beatriz Espejo, que diu: per
què no es fa una campanya per abolir el matrimoni? També
té moltes històries de violència. Hem d’escoltar les treballa-
dores sexuals, ja que a vegades ens fa por sentir les seves his-
tòries d’empoderament.

-
“Als locals tancats, és on hi ha el negoci
més lucratiu, però, en canvi, les
treballadores no tenen contacte amb els
serveis socials ni se’ls reconeix cap dret”
-

xuals necessiten oportunitats”

DIRECTA 274 • 23 de maig de 2012

FOTOGRAFIES:
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Durant els últims anys, has documentat els grups
de treballadores sexuals del Raval que s’han orga-
nitzat en una mena de cooperatives d’estalvi comu-
nitari, una experiència que vas presentar a l’últim
congrés de Feminisme i Migració (Femigra), el mes
de febrer. Com funcionen?
Es tracta d’un sistema d’estalvi informal entre grups de
dones, generalment de l’Amèrica Llatina. El que jo
conec, anomenat El Quadre, té l’origen a l’Equador,
amb variants com La Cadena o Natillera. Deu dones
estalvien, per exemple, deu euros diaris i, al cap de sis
dies, una dona –la que té el número 1– cobra els diners.
Després, el procés es va repetint amb la segona i així
successivament, tot i que es pot canviar l’ordre segons
les necessitats de les participants. El sistema es basa en
la seguretat i la confiança. Després que una noia hagi
cobrat un dia, ha de continuar estalviant perquè la
següent també se’n pugui beneficiar. Existeixen dife-
rents varietats de Quadres en funció de la quantitat de
diners que s’han de posar i el nombre de dies que han
de passar per cobrar-los.

Per tant, també és una manera de no dependre dels
homes
És una experiència d’autonomia de les dones. Cal tenir
en compte que, en el món de la prostitució, hi ha dues
realitats: la prostitució lliure, autònoma, i la que implica
proxenetisme. Quan vaig començar a fer el treball de
camp, una dona de l’Equador que estava patint una situa-
ció de control per part de la seva parella em va dir que
també hi participava: eren els únics diners que ell no
s’enduia. Aquest sistema també els permet afrontar
situacions de violència masclista o abusos, ja que tenen
autonomia financera. Llavors, algunes dones poden
estalviar durant un any i, després, alliberar-se d’aquest
tipus de relacions i independitzar-se. En definitiva, El
Quadre no és cap gran sistema ni organització, però per-
met l’estalvi i la solidaritat de gènere sense la intervenció
de cap institució. D’altra banda, elles em diuen que és
una experiència que els agradaria que s’exportés a d’altres
col·lectius de dones. De fet, hi ha alguns Quadres formats
per treballadores sexuals en què s’hi han afegit treballa-
dores del servei domèstic i d’altres on també hi partici-
pen dones romaneses i marroquines, a banda de llatino-
americanes.

‘El Quadre’: estalvi i
solidaritat de gènere



pàg. 6 TRANSFORMACIONS

Madurar amb la porta oberta
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Marta Bàrbara
quadernsdillacrua@setmanaridirecta.info

Quan els nois i les noies ateses pel sis-
tema de protecció de menors per evitar
una situació d’alt risc social o perquè
són víctimes d’un context de pobresa,
de maltractament o de negligències
severes fan divuit anys, han de deixar
els centres per convertir-se en perso-
nes adultes autònomes; són el jovent
extutelat. Sovint, aquest col·lectiu s’as-
socia amb el jovent conflictiu i rebel o
amb problemes relacionats amb la  jus-
tícia, però el seu únic denominador
comú és el fet d’haver patit una situa-
ció de desemparament.

Per aquesta gent jove, emancipar-
se als divuit anys, després d’un temps
d’estar sota tutela, suposa l’inici d’una
cursa d’obstacles, ja que no compten
amb la maduresa, els recursos econò-
mics ni la xarxa social de suport neces-
sària per fer-ho amb garanties. Així
doncs, es troben en una situació de
desigualtat enorme respecte el jovent
de la seva edat sense problemàtiques
de risc social.

El context actual de crisi agreuja,
encara més, la seva condició. En gene-
ral, el jovent és un dels col·lectius més
afectats per la crisi econòmica, amb un
atur de més del 43% i una precarietat
laboral elevadíssima. A l’Estat espan-
yol, el 67% de la gent jove d’entre 18 i
29 anys viu amb el pare i la mare. Sal-
vador Cardús apunta que el “coixí fa-
miliar” és un dels elements clau que
frena el desencadenament d’una ex-
plosió social. La família i la xarxa social
evita que moltes joves caiguin en una
situació de precarietat greu. Però, què
passa amb el jovent extutelat, que no té
una família o una xarxa social de
suport? Pot comptar amb la solidaritat
institucional? Han canviat les condi-
cions d’emancipació per a ell?

Continuem exigint a aquestes jo-
ves que han viscut part de la seva
infantesa i joventut sota la protecció de
l’administració que, en un entorn de
risc d’exclusió, siguin prou fortes per
poder afrontar l’emancipació tot just
superada la majoria d’edat, sense tenir
en compte la manca de competències i
de suport social informal que pateixen.
Buscar un pis o una habitació on viure,

formar-se, accedir a un lloc de treball i
mantenir-lo, gestionar documents i la
pròpia economia, vetllar per una bona
xarxa d’amistats i de gent adulta, com-
prendre la pròpia família, conviure
amb el passat i saber construir el pre-
sent, són algunes de les qüestions que
han de resoldre aquestes persones.

Donar suport al jovent en el seu
procés d’emancipació –l’etapa de tran-
sició de la minoria a la majoria d’edat–
és clau per prevenir els riscos d’aquesta
autonomia precipitada i implica molt
més que dotar-lo de les eines necessà-
ries per superar una etapa de transició.
Per a moltes d’aquestes joves, suposa
una oportunitat per reconstruir les
debilitats i enfortir el potencial que
tenen inhibit, optimitzar els propis
recursos i facilitar la creació d’una xar-
xa de suport informal. En definitiva,

els ofereix una oportunitat d’incorpo-
rar-se a la societat com a adultes en les
mateixes condicions que qualsevol
altra jove.

Punt de Referència fa quinze anys
que treballa en l’acompanyament a l’e-
mancipació del jovent extutelat mit-
jançant programes de mentoria i d’ha-
bitatge que vinculen aquest col·le ctiu
amb altres ciutadanes que es troben
més ben posicionades i poden oferir-
los un suport informal.

Crear ponts de contacte entre rea-
litats diferents que ens permetin supe-
rar estereotips socials i equiparar o-
portunitats entre unes i altres és un
exercici de maduresa com a societat.
En un dels seus llibres, el filòsof J.A.
Marina ens convida a aprendre a con-
viure. Tal com postula, a les persones,
no ens resulten fàcils ni tan sols aque-

lles coses que ens són imprescindibles.
Per això ens encoratja a aprendre a
conviure, o sigui, “a augmentar les ale-
gries i reduir les asprors de la convi-
vència (...) La qualitat de la nostra vida
dependrà del sistema de relacions que
aconseguim establir i trenar-lo amb
bellesa és l’art suprem”. Marina ens
emplaça a una “autonomia vinculada,
una independència que sigui compati-
ble amb profundes vinculacions afec-
tives i ètiques”. Punt de Referència
creu que fomentar l’autonomia a tra-
vés de la vinculació afectiva pot tenir
uns resultats sorprenents.

La mentoria, una eina eficaç 
per reduir l’exclusió social
La mentoria és una eina d’intervenció
social que promou la relació entre per-
sones en la qual una d’elles, voluntària-
ment, s’ofereix per proporcionar suport
individual a una altra persona que es
troba en una situació de risc d’exclusió.
Aquesta relació és motivada i tutorit-
zada per una persona professional.

L’associació Punt de Referència
compta amb els programes Referents i
Acull. El primer ofereix al jovent una
persona voluntària que actua com a
referent i li dóna suport en les  activitats
quotidianes. En el cas del programa
Acull, la persona jove és acollida durant
vuit mesos a l’habitatge de la mentora
adulta. La relació entre jove i mentora
comença de manera artificial, però,

No tot el jovent decideix quan i amb qui s’emancipa. Algunes
persones no compten amb el suport familiar per construir el
seu futur i sentir-se acompanyades en el moment d’anar a

viure pel seu compte. L’associació Punt de Referència treballa
perquè el jovent extutelat pugui fer la transició al món adult en
unes condicions equiparables a les de la resta de la població.

-
Punt de Referència fa
quinze anys que treballa
en l’acompanyament a
l’emancipació del jovent
extutelat mitjançant
programes de mentoria i
d’habitatge
-

L’Asma va estar
acollida a casa la
Pietat l’any 2003
i encara mantenen
el contacte

En Choukri amb els
seus acollidors
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Experiències
Umar
Em dic Umar Bangura, sóc de Sie-
rra Leone, tinc dinou anys i vull
escriure sobre la meva experiència i
sobre el que he guanyat des que sóc
a l’associació Punt de Referència.
Crec que aquesta és una de les asso-
ciacions que realment ajuda els jo-
ves que han estat tutelats per la
DGAIA, tant si són espanyols com
estrangers. Fa set mesos que els co-
nec i, durant aquest temps, he après
moltes coses sobre com puc afron-
tar el meu futur. A més, han trobat
la manera d’integrar-me amb els
catalans i fer que millori el coneixe-
ment de la llengua i de la cultura.
Puc dir que aquestes són algunes de
les coses més importants per un
immigrant: conèixer la gent d’aquí,
tractar de parlar el seu idioma i a-
prendre de la seva cultura. Vaig co-
nèixer l’associació quan estava a Sa-
badell amb la Fundació Eveho i un
dels educadors em va fer entrar en
contacte amb la Mercè, la meva e-
ducadora a Punt de Referència. En
aquell temps, portava cinc mesos
fent recerca de cursos de formació o
de feina i no me’n sortia. Al cap de
poc temps de conèixer-me, em
van ajudar a trobar un curs d’In-
formador Turístic en una Casa
d’Oficis de Barcelona Activa, on
he estat estudiant pràcticament tot
un any, amb pràctiques incloses.
Això m’ha donat l’oportunitat d’a-
prendre un ofici i de saber què vull
fer en un futur. Alhora, també em
van ajudar a conèixer una referent,
una mena de germana gran, que es
diu Mercè M. Ella treballa en una
escola i té una filla de dotze anys. És
una persona molt bona de qui he
après molt. M’ajuda en els estudis,
amb la llengua, a conèixer la cul-
tura... i em tracta amb respecte i ca-
rinyo. Hi he guanyat molt, amb ella,
ja que sempre està disposada acom-
panyar-me allà on vull anar i a do-
nar-me a conèixer llocs, gent i expe-
riències diferents. Realment, no
tinc cap família amb mi, però cada
vegada que estic amb ella sento que
estic amb la meva família. Per la
manera com em tracta, penso que
està molt contenta amb mi i això
em fa feliç. Si avui sóc on sóc, en
part, és gràcies a Punt de Referèn-
cia. M’agradaria enviar aquest mis-
satge a totes les persones que estan
donant suport a aquesta associació:
moltes gràcies i tant de bo es pugui
continuar fent la feina tan bé.

Pilar
Conèixer Punt de Referència m ‘ha
agradat i enriquit molt. La vostra
manera d’acompanyar-nos m’ha
encantat! Penso que el millor del
projecte és l’oportunitat que dóna a
joves i referents d’integrar realitats
diferents a les seves vides.

Glòria
L’acompanyament a joves que, per
la seva situació, necessiten suport
emocional és una gran idea; una
eina senzilla que pot ser molt eficaç
i que només necessita voluntat i
una mica de temps. És un projecte
que demostra sensibilitat envers els
problemes actuals –en aquest cas,
els joves i el seu el futur– i és digne
d’admiració.

La família Tamayo
va acollir el
Mohamed i va
rebre la família del
Marroc

En Manel i en
Mamadou a la
Rambla del Raval

En Mohamed va
viure a casa l’Isabel
i l’Alex durant deu
mesos

amb el pas del temps, esdevé una rela-
ció de confiança; una relació que co-
mença, però no acaba.

La mentoria aporta grans beneficis,
no només al jovent, sinó també al
voluntariat i, de retruc, al conjunt de la
ciutadania. Pel que fa a les joves, cal
destacar l’aprenentatge vital que su-
posa la relació amb la persona que fa de
referent i l’accés a un coneixement al
qual no arribarien de manera espontà-
nia. L’estabilitat que els ofereix aquesta
relació, la incondicionalitat, l’exclusi-
vitat i l’equilibri entre l’autonomia i el
control són alguns dels aspectes que
faciliten la millora del seu capital emo-
cional, que es consolida amb el pas del
temps. La relació es converteix en el
punt de partida per la construcció d’u-
na nova xarxa social informal, al marge
de la pròpia xarxa d’iguals que podria
perpetuar la seva condició d’exclusió.
La persona referent i la jove s’acaben
convertint en nòduls d’unió de dues
realitats diferenciades, a partir dels
quals es teixeixen relacions noves i
s’amplia el capital social per ambdues
bandes.

El voluntariat també és beneficiari
directe d’aquesta pràctica; amb el seu
exemple, enforteix la convicció de
compromís amb l’entorn i esdevé un
agent de transformació social. El fet de
relacionar-se amb realitats diferents
l’obliga a utilitzar eines i estratègies de
comunicació diferents, a desplegar
altres habilitats i a fer un exercici d’em-
patia constant. L’aprenentatge que es
desprèn d’aquesta experiència és extra-
polable a d’altres situacions del dia a
dia, cosa que afavoreix l’augment de
les seves pròpies competències.

Tot plegat, un exercici de ciutadania
La mentoria és una aposta per la cons-
trucció d’una ciutadania compromesa
que acosta realitats diferents. La proxi-
mitat facilita el contacte, el reconeixe-
ment de l’altra persona i l’afecte, de la
mateixa manera que allunya pors, pre-
judicis i desigualtats. La mentoria per a
joves extutelades és una aposta per la
cohesió social.

INFORMA’T I PARTICIPA:

— www.puntdereferencia.org
— puntdereferencia.wordpress.com
— elmeureferent.wordpress.com



E
m dic Guillem i tinc tres anys. També em dic
Toni, Òscar, Ibrar o Jonathan. Sóc un nen de
Barcelona. Però podria viure a qualsevol lloc.
Porto un casc groc. Toco el tambor. M’agrada
molt la samarreta que porto i sempre li demano

al papa que me la deixi posar.
Fa uns dies, ara no recordo quan, però fa poc, vaig anar

amb el papa a una cosa que els grans li diuen manifestació o
protesta. M’agrada protestar! Era en un lloc molt lluny de l’es-
cola. Imagino que per allà no hi deu haver cap cole. Era una
casa negra, molt negra, molt negra i alta, molt alta, molt alta.
Feia una mica de por. Els grans li deien Mordor. Estan bojos,
els grans. M’ho vaig passar molt bé perquè podia tocar el tam-
bor tan fort com volgués. A casa no sempre puc. Tothom cri-
dava, reia, parlava i feien soroll. Però, de cop i volta, quan més
soroll fèiem i més bé ens ho passàvem, van aparèixer uns altres
papàs, imagino, però vestits de blau fosc. Tots anaven iguals.
Eren molt estranys. Anaven vestits com si anessin a una gue-
rra. Aleshores, un d’ells, amb cara d’estar molt enfadat amb
nosaltres, pitjor que el mestre quan ens renya, va començar a

cridar i empentar el meu pare. L’home enfadat li deia al papa
que no podia passar amb la nostra bici una mena de línia que
ells ens marcaven... Estàvem encerclats!

Jo vaig mirar cap a aquell home enfadat. I el vaig mirar
amb la meva cara més enfadada. No m’agrada que ningú
renyi el meu papa: sobretot quan no hem fet res i només
toquem el tambor al carrer. Aquell home enfadat duia una
pistola lligada a la cintura i una mena de pal de color negre
a la mà esquerra. Ens volia pegar? Ens castigaria si no l’obe-
íem? La veritat és que jo tenia por. Però vaig posar cara d’en-
fadat perquè és el mateix que faig quan l’Artur em perse-
gueix amb les tisores al pati de l’escola i, a vegades, em
funciona. A mi m’havia explicat un dia l’àvia Dolors que
aquells homes de blau que sempre vèiem al parc servien per
protegir-nos a nosaltres dels dolents. La veritat, però, a mi
em va semblar que els dolents eren ells. Quan tornàvem a
casa en bici, li vaig preguntar al papa: “Ells em protegeixen
dels dolents, però a mi qui em protegirà d’ells?”

Sergi Picazo

MÉS QUE MIL PARAULES
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Carta d’un nen a un 
mosso d’esquadra

DIRECTA 274 • 23 de maig de 2012



Ràdio Bronka 104.5FM (també 96.6FM de 00h. a 14h.) Àrea metropolitana de Barcelona
www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.con-
trabanda.org | Ràdio Línea IV (només web) Barcelona www.radiolinea4.net | Ràdio
Pica 96.6FM Barcelona www.radiopica.net | Ràdio RSK 107,1FM Nou Barris
(Barcelona) www.radiorsk.info | Ràdio Trama 91.41FM Sabadell www.radiotrama.net |
Ràdio Kaos 90.1FM Terrassa www.canangladajove.terrassa.net | Postscriptum Radio (només per
internet) Terrassa www.postscriptumradio.org | Ràdio Pinsania 90.6FM Berguedà www.radiopinsa-
nia.wordpress.com | Ràdio 90 101.4FM Olot www.r90.org | Ràdio Klara 104.4FM València www.radio-
klara.org | Radio Malva 105FM València www.radiomalva.wordpress.com | Radio Aktiva 107.6FM Alcoi
www.radioaktivafm.blogspot.com | Radio Mistelera 100.8FM Dènia - La Xara www.lamistelera.org

Coettv Nou Barris (Barcelona) coettv@gmail.com | Sants TV http://sants.tv

Gramenettv Gramenet del Besós www.tvgramenet.org
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DILLUNS: 22h. L’Entrevista 
DIMARTS: 22h. Docu…mental&Gènere 
DIMECRES: 21:30h. Programa d’Horitzo TV 

DIJOUS: 22h. Y tu qué miras gilipollas? 
El programa de punk de LaTele 
DIVENDRES: 21h. Programa de l’aigua 

DISSABTE: 21h. La Xerrada 
DIUMENGE: 23h. Zienzia i Zpiritu.

Selecció d’alguns programes de LaTele. Podeu consultar la graella sencera o veure
tots els videos a www.latele.cat. Emetem des de Plaça Espanya fins a Sant Pol 
de Mar al CANAL 37 DE LA TDT. Resintoniza la teva tele per trobar-nos! 
CADA NIT A PARTIR DE LES 20H30 NOUS PROGRAMES!

E
sther Vivas comentava, a 8-

aldia, que les xarxes socials

havien esdevingut canals de

comunicació alternatius als mit-

jans tradicionals quan, de sobte,

Josep Cuní, director i presentador

del programa, la va interrompre

per dir: “Sí, però això no pot ser

considerat la veritat, perquè és la

subjectivitat (...) Aquí hi ha un fil-

tre que els mitjans sí que que pas-

sem, però que aquests alternatius

–aquests mitjans alternatius– no

passen”.

Aquesta classe improvisada de

teoria periodística va ser impar-

tida pel cèlebre comunicador du-

rant el programa especial que va

dedicar, el 15 de maig, al moviment

popular indignat, que aquell dia

celebrava el seu primer aniversari.

La fórmula triada per radiografiar

el fenomen va ser, com en d’altres

ocasions al programa estrella de la

cadena 8tv, un debat amb diverses

persones estudioses del fenomen

com a convidades: l’esmentada so-

ciòloga Esther Vivas, el professor

de filosofia de la UB Gonçal Mayos

i el professor de Ciència Política de

la UOC i investigador en tecnolo-

gies de la informació Ismael Peña-

López.

La voluntat de totes elles d’ex-

plicar les veritables dimensions

del 15-M, però, va topar amb la

demolició sistemàtica del debat

constructiu i l’observació frívola

del fenomen per part de tres tertu-

lians habituals del programa, els

periodistes Barbeta i Nadal i l’eco-

nomista Bernardos, i d’un altre

dels convidats, el també econo-

mista Ferran Brunet. El propi Cuní,

en el seu paper de teòric moderador,

amb l’ajut gens menyspreable del

redactor del programa Pol Marsà,

va acabar de rematar la jugada.

Sense treure importància al

menyspreament global del movi-

ment del 15-M aconseguit pel pre-

sumpte especial de 8aldia, cal des-

tacar l’esquinçament de vestidu-

res de Josep Cuní en relació a les

noves formes de comunicació. El

seu neguit al voltant de la rellevàn-

cia d’aquests mitjans sobtava, so-

bretot tenint en compte que, en un

altre moment del programa, va a-

firmar –no sense una certa fatxen-

deria– que, encara a hores d’ara, “el

74% dels ciutadans d’aquest país

admet que la seva única via d’in-

formació és la televisió”.

El mestre Cuní parlava de sub-

jectivitat i de no filtratge de les in-

formacions i el codi deontològic

periodístic –assegut al sofà da-

vant la tele com el 74% de cata-

lans– patia un sobtat estremiment.

Desitjava recordar al mestre els

copia i enganxa de comunicats de

premsa subjectius, el calcs de les

notes enviades per les principals

agències de notícies (quasi totes,

empreses occidentals) o la difusió

de missatges emesos en rodes de

premsa on les preguntes no són

permeses.

També hagués volgut xiuxiue-

jar-li a cau d’orella el més trans-

cendental dels filtratges dels mit-

jans de comunicació tradicionals,

aquell gràcies al qual unes coses

són i d’altres, simplement, no exis-

teixen. Però shhhh, anem a pams;

segur que, d’això, en Josep Cuní

ens en parlarà ben aviat en un

altre dels seus especials. ROGER

VILALTA

L
a setmana passada, segons

hem pogut confirmar telefò-

nicament pel testimoni de

diversos periodistes, alts directius

de La Caixa van trucar els diaris,

les ràdios i les televisions per sa-

ber si continuarien publicant in-

formació sobre la cassolada indig-

nada a les portes de l’edifici central

de l’entitat, a l’avinguda Diagonal

de Barcelona. Algunes d’aquestes

trucades van ser a tall informatiu,

sense amenaces explícites, però,

en el cas de Televisió de Catalunya,

es va anar més enllà i es va recor-

dar que l’entitat financera inse-

reix gran quantitat de publicitat

a TV3. El resultat de les trucades

ha estat prou evident a les edi-

cions de la majoria de mitjans.

Una cobertura mínima i, en al-

guns casos, sense pronunciar les

paraules “La Caixa” o “Caixa-

Bank” en cap moment.

L’amenaça verbal es fa real

El dijous 17 de maig, però, les para-

ules es van convertir en fets. A-

quell dia cafèambllet, una publica-

ció molt crítica amb el govern de

CiU i les retallades en l’àmbit de la

sanitat, es va fer ressò de l’acció

#occupymordor, nom amb què s’ha

batejat la cassolada indignada a La

Caixa. L’endemà, la revista va rebre

una notificació que informava de

la cancel·lació d’una pàgina de

publicitat de la Fundació La Caixa

que havia estat assignada i confir-

mada a través de l’Associació Cata-

lana de Premsa Gratuïta el 14 d’a-

bril. JESÚS RODRÍGUEZ
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ANÀLISI

Josep Cuní, el periodisme

MASS MEDIA

La Caixa executa l’amenaça de retirar la publicitat 
a qui difongui la cassolada indignada

ALBERT GARCIA
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BARCELONA. GRÀCIA: Llibreria Alda-

rull • Martínez de la Rosa, 57 | Cap i

Cua • Torrent de l’Olla, 99 | Infoespai •

Plaça del Sol, 19 | Taifa • Verdi, 12 |

Papereria Cercles • Bailen 201 |

Quiosc Punt i Coma • Guillem Tell, 29

| Estanc • Roselló amb Castillejos |

Quiosc República Argentina • Repú-

blica Argentina 233. EIXAMPLE: Quiosc

Manu • Nàpols-Rosselló. GUINARDÓ:
Llibreria Rocaguinarda • Xiprer 13.

SANT ANDREU: Bar La Lira • Coroleu, 15

| Quiosc Comerç • Plaça Comerç |

Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10 | Ate-

neu Llibertari del Palomar • Coroleu,

82. NOU BARRIS: Ateneu Popular de 9

Barris • Portlligat, 11-15 | Can Basté •

Passeig Fabra i Puig, 274. CIUTAT
VELLA: Xarxa Consum Solidari • Pl.

Sant Agustí Vell, 15 | El Lokal • Cera, 1

bis | La Rosa de Foc • Joaquín Costa, 34

| Logofobia • UB Raval, dimarts de 10h

a 18h | Quiosc Colom • Rambles | Etno-

music • Bonsuccés 6 | Quiosc Tallers •

Rambles | Quiosc Canaletes • Ram-

bles. SANTS: Centre Social de Sants •

Olzinelles, 30 | Espai Obert • Violant

d’Hongria, 71 | La Ciutat Invisible •

Riego, 35 | Terra d’Escudella • Premià,

20 | Teteria Malea • Riego, 16 | Quiosc

Can Mantega • Joan Güell amb Can

Mantega | Quiosc Cotxeres • Sants, 79

| Quiosc Francisco • Vilardell | Coop57

• Premià, 15. BELLATERRA: Quiosc de

Ciències de la Comunicació. BERGA:
Llibreria La Mafalda • Plaça Vilado-

mat, 21. CALDES DE MONTBUI: Quiosc

del Caprabo • Av. Pi i Margall, 183 |

Papereria Can Rosell • Av. Josep Font-

cuberta, 118. CARDEDEU: Quiosc del

Centre • Ctra. de Cànoves, 4. CORNELLÀ
DE LLOBREGAT: CGT Cornellà • Ctra.

d’Esplugues, 46. GIRONA: Llibreria

Les Voltes • Plaça del Vi, 2 | Quiosc •

Plaça Catalunya | Logofobia • UdG,

dijous de 10h a 18h. GRANOLLERS: Lli-

breria La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5

| Anònims • Miquel Ricomà, 57 | El

Racó Ecològic • Roger de Flor, 85.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: Quiosc •

Plaça del Repartidor. IGUALADA: Lli-

breria Cal Rabell • Santa Caterina, 17 |

Llibreria Llegim • Ptg. Capità Galí, 4.

LLEIDA: Ateneu La Maranya • Parc, 13 |

Espai Funàtic • Pi i Margall, 26.

MATARÓ: Llibreria Robafaves • Nou, 9.

MANRESA: Moe’s • Joc de la Pilota, 9.

MOLINS DE REI: Llibreria Barba •

Rafael Casanova, 45. PALMA DE
MALLORCA: llibreria Mallorca • Esglè-

sia de Santa Eulàlia 11. EL PRAT DE LLO-
BREGAT: Quiosc Piscis • Avinguda

Montserrat, 45. RIPOLLET: El Local •

Monturiol, 32. SABADELL: Can Capa-

blanca • Comte Jofre 30. SANTA
COLOMA DE GRAMENET: Associació

Cultural Popular Aramateix • Mont-

serrat 3. | La Krida • Sicília, 97. | Lli-

breria Distrivinyes • Sant Ramon, 22.

SANT PERE DE RIBES: Llibreria

Gabaldà • Plaça de la Font, 2. LA SEU
D’URGELL: Llibreria La Llibreria •

Sant Ot, 1. SOLSONA: Llibreria Cal

Dach • Sant Miquel, 5.  SITGES: Quiosc

Can Jornet • Major, 8.  TARRAGONA:
CGT Tarragona • Rambla Nova, 97-99,

2n pis. TERRASSA: Terrassa Respon •

Societat, 6. VALÈNCIA: Café Tendur •

Historiadora Sílvia Romeu, 6 | Llibre-

ria Sahiri • Danzas, 5 | Bar Terra •

Baró de Sant Petrillo, 9 | Sodepau •

Carnissers 8. VILAFRANCA DEL PENE-
DÈS: La Fornal • Sant Julià, 20.
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ORIENT MITJÀ • UN ACORD POSA FI A LA PROTESTA PER LES CONDICIONS DINS LES PRESONS HEBREES

La vaga de fam massiva de les preses
palestines obliga Israel a fer concessions
Marc Font

Barcelona

L
es gairebé 4.800 persones

palestines tancades en cen-

tres penitenciaris israelians

veuran millorar sensiblement la

seva situació gràcies a la pressió

exercida per prop de 1.600 recluses

que, després de quatre setmanes

en vaga de fam, van aconseguir, el

proppassat dilluns 14 de maig, que

el govern israelià es comprometés

a humanitzar les condicions que

pateixen. La creixent condemna

internacional –bàsicament de l’O-

NU i de la Unió Europea–, la perse-

verança d’una protesta que va a-

glutinar gairebé tota la societat

palestina i, sobretot, el temor que

la mort d’alguna presa desfermés

una onada imprevisible de mobilit-

zacions als territoris ocupats i,

sobretot, dins els mateixos centres

penitenciaris van portar l’executiu

israelià presidit per Benjamin Ne-

tanyahu a oferir un pacte a les re-

cluses, que es va segellar a la presó

d’Ashkelon (just al nord de la fran-

ja de Gaza) amb la mediació egíp-

cia. La fumata blanca va arribar el

dia abans de la commemoració de

la Naqba (o catàstrofe), amb què

les palestines recorden, a través de

manifestacions massives, la crea-

ció de l’Estat d’Israel i l’expulsió de

les seves terres de centenars de

milers de persones, que van esde-

venir refugiades.

El pacte va ser possible després

que es concedissin bona part de les

demandes de les vaguistes, entre

les quals destaquen l’alliberament

de les que hagin complert el perí-

ode de l’anomenada detenció admi-

nistrativa (arrest sense càrrecs),

que pot arribar als sis mesos, sem-

pre que no apareguin noves pro-

ves; la fi de l’aïllament d’una vin-

tena de presoners, i l’autorització

perquè les familiars més directes

puguin visitar 400 rees provinents

de Gaza. A més, també es revoca-

ran les mesures de càstig pel se-

grest del soldat israelià Gilad Sha-

lit –que ja va ser alliberat fa uns

mesos–, com ara la impossibilitat

d’accedir a materials educatius. La

immensa majoria de les vaguistes

van abandonar la protesta, però,

en el moment de tancar l’edició,

hi havia tres reclusos que encara

la mantenien. Un d’ells, el futbo-

lista Mahmoud al-Sarsak, su-

mava més de 60 dies sense inge-

rir aliments i la seva salut estava

molt deteriorada.

Caldrà veure fins a quin punt

s’apliquen les concessions. Ada-

meer, una organització que repre-

senta legalment centenars de pre-

soneres palestines, ja ha advertit

que té dubtes sobre la “bona volun-

tat” de l’executiu hebreu i recorda

que, en anterior ocasions, ha “in-

complert” allò signat. En aquest

sentit, a través d’un comunicat e-

mès l’endemà de l’assoliment de

l’acord, Adameer va recalcar que

continuarà exercint la seva tasca

de monitoratge de la situació de les

presoneres palestines i que vet-

llarà perquè s’implementin les

mesures acordades, entre les quals

també hi ha una millora de les con-

dicions de vida dins els penals, his-

tòricament criticats –per la ma-

teixa ONG– per la mala qualitat del

menjar que reben les internes, en-

tre d’altres coses.

La polèmica de la detenció 

administrativa

Un dels aspectes més polèmics de

l’actual repressió israeliana contra

les activistes i militants palestines

és, sens dubte, l’anomenada deten-

ció administrativa, que permet

mantenir tancada una persona fins

a sis mesos sense que ni tan sols la

seva representant legal sàpiga

quins càrrecs se li atribueixen. A

més, aquest tipus d’arrest es pot

renovar indefinidament, de ma-

nera que hi ha preses que porten

anys tancades sota aquesta figura.

L’ONU, a través de l’alt comissio-

nat pels drets humans Navane-

them Pillay, ha deixat clar que l’a-

rrest sense càrrecs “només pot ser

utilitzat en casos excepcionals i

només per raons imperatives de

seguretat”, però la realitat és que un

informe de la mateixa organització

multilateral exposa que, durant

l’any passat, el seu ús es va doblar.

Ahmad Sa’adat, secretari gene-

ral del Front Popular per a l’Allibe-

rament de Palestina (FPAP) i em-

presonat des de l’any 2006, ha

assegurat que l’acord del dia 14

inclou limitacions en la seva apli-

cació. Adameer ha volgut mostrar

la seva “preocupació” davant la

pervivència de la detenció admi-

nistrativa, que “és una violació fla-

grant de la legalitat internacio-

nal”. B’tselem, una ONG israeliana

de drets humans, assegura que

actualment hi ha 308 palestines

sota detenció administrativa a les

presons hebrees, més de dues ter-

ceres parts de les quals superen els

sis mesos estipulats per aquesta

figura jurídica, que fins ara es

podia renovar indefinidament sen-

se presentar proves.

El pacte assolit gràcies a la

vaga de fam és un èxit clar de la

resistència no violenta palestina,

utilitzada des de fa dècades en la

lluita contra l’ocupació israeliana i

que Hamàs està assumint cada cop

més –bona part de les persones que

la van dur a terme eren militants

d’aquesta organització–, en detri-

ment de la lluita armada. Quan es

va conèixer l’acord, milers de per-

sones van sortir als carrers de les

ciutats de Gaza i de Ramallah –la

capital administrativa de Cisjordà-

nia– per celebrar-lo, tenint en com-

pte la millora que suposa i el fet

que algunes de les vaguistes esta-

ven molt debilitades. 

Tot i que la majoria van deixar

d’ingerir aliments el 17 d’abril, hi

havia algunes persones que por-

taven força més setmanes de vaga:

Zaer Halahle i Bilal Diab sumaven

77 dies de dejú total; Hasan Safa-

di, 71; Omar Abu Shalal, 69; Mo-

hamad Taj, 58, i Jaafar Ezadin, 54.

La Creu Roja havia alertat que es

trobaven al llindar de la mort. L’o-

nada de vagues de fam, que beu

de referents com els vaguistes

irlandesos de 1981 –amb Bobby

Sands com a màxim exponent–,

va començar el desembre amb

Khader Adnan, que va acumular

66 dies sense menjar abans d’a-

conseguir la garantia que no se li

renovaria la detenció administra-

tiva. Posteriorment, va ser el torn

de Hana Shalabi, que en va passar

43 fins que, el 29 de març, va atu-

rar la vaga en saber que seria

traslladada a Gaza des de Cisjor-

dània.

Una organització 
que representa
legalment centenars
de presoneres
palestines té 
dubtes sobre la
‘bona voluntat’ de 
l’executiu hebreu

El fill d’un dels presos en vaga de fam mostra un cartell amb el lema ‘Solidaritat amb els detinguts palestins’
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Marta Martínez

Nova York

B
arack Obama s’ha convertit

en el primer president dels

Estats Units que expressa

públicament el seu suport al matri-

moni entre persones del mateix

sexe. Durant una entrevista per a

la cadena de televisió ABC, el 9 de

maig, Obama va respondre que les

parelles homosexuals “haurien de

tenir el dret de casar-se”. L’afirma-

ció, que arriba tot just a l’inici de

la campanya electoral per la presi-

dència, ha revifat un electorat de-

senganyat pels quatre anys de

govern del president del Yes, we

can, que no ha complert amb la

majoria de les seves promeses

electorals.

Les anades i vingudes d’Obama

amb la qüestió del matrimoni ho-

mosexual al llarg de la seva carrera

política fan que molta gent hagi

titllat la darrera declaració d’estra-

tègia electoral. El 2008, també du-

rant la carrera a la presidència,

Obama va declarar: “Crec que el

matrimoni és entre un home i una

dona. No estic a favor del matri-

moni gai”. Dotze anys abans, però,

durant la seva campanya per esde-

venir senador d’Illinois, en una

revista per al públic LGBT, va res-

pondre que ell estava “a favor de

legalitzar els matrimonis entre

persones del mateix sexe” i que

“lluitaria contra aquells que els

volen prohibir”.

El primer que ha qualificat l’a-

firmació d’Obama de “moviment

electoral” ha estat Mitt Romney, el

candidat republicà a la presidèn-

cia. “El matrimoni és la unió entre

un home i una dona”, afirmava poc

després de l’entrevista d’Obama

per a ABC. Però la polèmica també

ha esquitxat el candidat de Wall

Street, que ha vist com sortia a la

llum una història fosca de la seva

adolescència: va tallar els cabells a

un company d’institut que sospita-

ven que era gai. Romney s’ha afan-

yat a demanar disculpes per l’acció

homòfoba i ha intentat rebaixar

l’atenció pública sobre el matri-

moni homosexual. Per a Romney,

la campanya es limita al malestar

econòmic i l’atur.

A Obama tampoc li interessa

convertir la qüestió de les unions

gais en el centre de la seva cam-

panya. Tot i el rebombori que ha

suscitat després de la declaració

–que, a més, ha fet créixer conside-

rablement les donacions a la seva

campanya–, Obama sap prou bé

que el tema continua sent molt

controvertit entre la població dels

Estats Units. Tot i que diverses en-

questes apunten que prop del 50%

de la població nord-americana està

a favor del matrimoni gai, cal re-

cordar que, als 32 estats on s’ha dut

a referèndum la legalització, ha

guanyat el no.

L’equip d’Obama també està

preocupat per la reacció de dos

col·lectius que van ser claus per a la

victòria de 2008: la població negra

i la llatinoamericana. Només el

40% dels homes no blancs estan a

favor del matrimoni entre persones

del mateix sexe. Tot i així, Obama

s’està abocant a obtenir el vot llatí,

amb una campanya molt ambiciosa

de vídeos en castellà.

Indiferència a Occupy Wall Street

La sensació d’oportunisme electo-

ral podria haver estat la causa que

l’afirmació d’Obama no hagi susci-

tat cap tipus de reacció entre el

moviment Occupy Wall Street. El

moviment, darrerament molt més

actiu en línia que a peu de carrer,

no ha fet absolutament cap menció

a l’afirmació del president ni al

compte de Twitter ni al bloc.

El parc Zuccotti, símbol de la

resistència al cor financer de Nova

York durant mesos, ha retornat a la

seva aparença habitual: homes

amb vestit que prenen el sol durant

la pausa del migdia i turistes de

camí al memorial de l’11 de setem-

bre. Com a molt, un parell de mem-

bres del moviment sostenen car-

tells i criden contra l’avarícia de

Wall Street.

Encara que sembli contradic-

tori, una mostra de l’afeblida pre-

sència física del moviment Occupy

és el fet que la policia els hagi re-

servat una mena de tarima a les

escales que hi ha davant la borsa

de Nova York, tot i que, fa tan sols

uns mesos, aquesta mateixa zona

estava completament fortificada.

Envoltades de tanques metàl·liques,

les manifestants poden cridar con-

signes des del seu petit requadre

d’escalinata i activar el famós alta-

veu humà, en què les unes repetei-

xen les paraules de les altres per

estendre l’abast del so.

Occupy s’ha abocat a organit-

zar accions concretes, com les ma-

nifestacions davant les seus ban-

càries, la celebració global del 15-M

o la cimera de l’OTAN a Chicago. La

campanya electoral nord-america-

na no existeix per als indignats i les

indignades de Wall Street. Lluny de

les urnes, la seva campanya segueix

ben viva a Internet.

KEVIN P. CASEY

Les anades i
vingudes d’Obama
amb la qüestió
del matrimoni
homosexual fan
que molta gent
hagi titllat la
darrera declaració
d’estratègia electoral

EUA • EL MOVIMENT OCCUPY DESAPAREIX DEL COR DE NOVA YORK I S’ABOCA A ORGANITZAR ACCIONS DE PROTESTA PUNTUALS

El debat sobre el matrimoni gai anima
la campanya electoral als Estats Units
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Manifestants de Seattle mostren el seu suport a Barack Obama un dia després que aquest es declarés favorable al matrimoni entre persones del mateix sexe



Roger Suso

Ciutat de Guatemala

S
anta Cruz Barillas és una

municipalitat del nord-oest

de Guatemala habitada per

pobles originaris maies q’anjob’al

que, des del 2 de maig, es troba en

estat de setge i amb les garanties

constitucionals abolides. La me-

sura, decretada pel govern liberal-

conservador de l’exgeneral Otto

Pérez Molina –que no ha contem-

plat en cap moment la via del dià-

leg– i ratificada pel parlament, ha

suposat el desplegament d’un con-

tingent elevadíssim de l’exèrcit a

la zona, el saqueig de béns i menjar

a famílies, l’arrest arbitrari de fins

a disset persones, interrogatoris a-

gressius, casos de violència sexual

cap a dones, l’emissió de 50 ordres

de captura i una trentena de viola-

cions de domicilis.

El conflicte va esclatar l’1 de

maig arran d’un fet que avui ha

quedat relegat a un segon pla, l’as-

sassinat d’Andrés Francisco Mi-

guel i les ferides causades a dues

persones més. La mort a trets de

Miguel, líder comunitari de Bari-

llas, atribuïda a guàrdies privats i

sicaris de l’empresa Hidro Santa

Cruz, que construeix una planta

hidroelèctrica a la població –i a la

qual Miguel s’oposava–, va desen-

cadenar una revolta durant la

qual es va destruir maquinària de

l’empresa i es va ocupar un quar-

ter militar. Hidro Santa Cruz és

una empresa filial de la gallega

Ecoener-Hidralia Energía, gestio-

nada per Luís Castro Valdivia

–imputat per la fiscalia gallega

per subornar i prevaricar durant

els anys de govern de Manuel Fra-

ga- i el seu germà David. L’estiu

de 2011, l’empresa energètica va

iniciar les obres per la construc-

ció d’una hidroelèctrica en una

zona muntanyosa coneguda com

a Poza Verde, prop d’uns salts

d’aigua del riu Cambalam, al de-

partament de Huehuetenango, un

indret on la desnutrició crònica

infantil s’eleva fins el 80%.

Segons la versió del govern,

els disturbis no tenen cap relació

amb la hidroelèctrica i considera

que “van ser protagonitzats per

prop de 100 persones, algunes è-

bries, que intenten afavorir el nar-

cotràfic i el crim organitzat a la

regió fronterera amb Mèxic ro-

bant armes a l’exèrcit”. Pérez Mo-

lina va precisar, també, que les de-

núncies sobre abusos i violacions

comeses per l’exèrcit sota l’estat

de setge manifestades per la po-

blació de Santa Cruz Barillas i els

moviments socials guatemalencs

són “invents o suposicions”. Pérez

Molina, el primer militar que go-

verna Guatemala des de la fi de la

guerra civil (1960-1996), ha con-

ferit a l’exèrcit facultats per dete-

nir civils, practicar violacions de

domicili i reprimir qualsevol per-

sona o grup que “violi el toc de

queda”.

Les organitzacions indígenes

nacionals, les organitzacions de

defensa dels drets humans i certes

personalitats consideren que, amb

l’estat de setge, Pérez Molina busca

intimidar i acoquinar la població

local que s’oposa a la construcció

del projecte hidroelèctric empre-

sarial autoritzat pel govern, al ma-

teix temps que crea un precedent,

criminalitza ad hominem qualse-

vol protesta popular, desorganitza

comunitats amb la detenció de

líders comunitaris –com Antonio

Rogelio Velásquez– i defensa els

interessos de la companyia i dels

terratinents. Com relata el perio-

dista del diari digital Plaza Pú-

blica Oswaldo J. Hernández, els

homes que viuen a les zones limí-

trofes amb el casc urbà de Santa

Cruz Barillas, com San Carlos las

Brisas, El Recreo B i Santa Rosa, a

les rodalies del terreny d’Hidro

Santa Cruz, han hagut de fugir i

amagar-se “a la muntanya”. “Els

policies i els soldats diuen que

només troben nens i dones i també

moltes cases abandonades”. El

panorama del poble és desolador,

hi ha molta por i patiment entre

la gent. Pérez Molina envia l’e-

xèrcit a resoldre un conflicte so-

cial, un conflicte per la terra, i les

accions militars i les vexacions

segueixen el mateix patró de les

formes emprades durant el con-

flicte armat. El passat torna al

present, és el retorn a la repres-

sió, sosté Hernández.

El 2007, més del 70% de la ciu-

tadania de la municipalitat de San-

ta Cruz Barillas va votar en contra

de la instal·lació d’empreses mine-

res i hidroelèctriques a la zona a

través d’una consulta. Els princi-

pals motius d’oposició esgrimei-

xen que el projecte viola el dret de

pas i que el riu i els salts d’aigua

són un recurs de la comunitat em-

prat pel bany i l’esbarjo i com a

temple cerimonial sagrat per al

poble q’anjob’al. La consulta comu-

nitària, avalada pel Conveni 169 de

l’Organització Internacional del

Treball (OIT) i reconeguda per la

Declaració de les Nacions Unides

sobre els Drets dels Pobles Indíge-

nes a l’article 32, garanteix el dret

dels pobles originaris a la consulta

prèvia, lliure i informada i al refe-

rèndum comunitari davant l’en-

trada d’empreses extractives als

seus territoris ancestrals i l’explo-

tació dels seus recursos naturals,

amb el consentiment dels estats.

Tanmateix, tot i que l’Estat guate-

malenc va ratificar-los, aquests

tractats internacionals no són con-

templats com a vinculants pel Tri-

bunal Constitucional de Guate-

mala i, per tant, el govern fa cas

omís dels resultats de la consulta

amb l’argument que els recursos

naturals pertanyen a l’Estat. A fi-

nals d’abril, Santa Cruz Barillas va

ser escenari d’una sèrie de protes-

tes en què el veïnat va tornar a exi-

gir l’expulsió de l’empresa gallega,

el respecte a la consulta comunità-

ria –i també el seu compliment– i la

protecció i l’acció de l’exèrcit, que

no s’ha efectuat. Des d’aleshores,

va córrer el rumor pels poblats de

l’existència de mines antipersona

als accessos dels terrenys de la

hidroelèctrica. Segons afirma el

veïnat, una mina va explotar al pas

d’un gos anomenat Negro. Tanma-

teix, l’indici de mines, setmanes

més tard, no s’ha pogut verificar.

Així, la nul·la voluntat de les

autoritats de depurar responsabi-

litats pels fets de Santa Cruz Bari-

llas, l’assassinat de Miguel i les

activitats poc transparents d’Hi-

dro Santa Cruz, juntament amb la

remilitarització dels territoris oc-

cidentals del país a través d’un es-

tat de setge –precursor d’un estat

de guerra– representen una clara

estratègia per invisibilitzar i ges-

tionar el conflicte, que s’assembla

a l’emprada pels governs de l’è-

poca prèvia als Acords de Pau de

1996, que el president Otto Pérez

Molina va signar com a represen-

tant de l’exèrcit.

Maria Juana Manuel, de 36 anys, amb els seus fills després de la irrupció de l'exèrcit a la comunitat El Recreo A

SIMONE DALMASSO

Santa Cruz Barillas
es troba en 
estat de setge 
i sense garanties
constitucionals
des del 2 de maig

GUATEMALA • UN DELS PROPIETARIS DE L’EMPRESA ÉS GALLEC I ESTÀ IMPUTAT PER SUBORN I PREVARICACIÓ DURANT EL GOVERN DE FRAGA

Maten a trets un líder comunitari que
lluitava contra una planta hidroelèctrica 
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Més del 70% 
de la ciutadania 
va votar en contra
de la instal·lació
d’empreses mineres
i hidroelèctriques 
a la zona el 2007



“La proposta és utilitzar el cicle
per entendre què t’està passant”
La psicòloga Anna Salvia destaca que el cicle menstrual ens obliga a connectar amb les nostres emocions

Anna Salvia va estudiar psicolo-

gia a la UAB i es va especialitzar

en sexualitat i violència de

gènere a la Universitat de Costa

Rica. Ha treballat a punts d’aten-

ció a la dona i cases d’acollida i,

actualment, ofereix tallers de

sexualitat. Després de tenir la

seva filla, va començar a investi-

gar les etapes sexuals de la dona,

especialment el cicle menstrual,

i va concloure que calia que hi

hagués un llibre que combinés

teoria i pràctica. D’aquí va sortir

l’autoedició de ‘Viaje al ciclo

menstrual’. Juntament amb

Maria Olivella, formen el col·lec-

tiu Nahia (www.somnahia.net).

Manel Ros

expressions@setmanaridirecta.info

P
er què calia un llibre sobre

el cicle menstrual?

Mentre feia recerca sobre el

tema, em vaig adonar que no hi

havia cap llibre que expliqués què

ens passa durant el cicle de forma

clara i que integrés explicacions

sobre fisiologia, fertilitat i els

canvis emocionals, mentals, físics

i espirituals que experimentem al

llarg del cicle. Això per la banda

més teòrica; a nivell pràctic, vaig

millorar la publicació El diari del

cicle 2010 que havíem elaborat

amb Nahia, on recollíem diferents

tipus de materials per dur el

registre del cicle menstrual

durant un any. A Viaje al ciclo

menstrual, perfecciono el mètode

d’autoconeixement i hi afegeixo el

capítol de teoria; és un viatge

assequible per a qualsevol dona

en etapa fèrtil.

Quins tipus de cicles tenen les

dones?

Pel que fa a la sexualitat, hi ha dos

tipus de cicles diferents que

poden aparèixer durant l’etapa

fèrtil. Un és el cicle menstrual i

l’altre és el cicle de reproducció.

Aquests cicles tenen unes caracte-

rístiques que es repeteixen en

totes les dones, però cada persona

és un món i la manera com ho viu

és diferent i canvia en funció del

moment de la vida en què et

trobis. En relació al cicle mens-

trual, pot ser que tinguis cicles

més llargs o més curts, regles més

o menys doloroses, abundants o

denses; tot això té molta relació

amb el que estàs vivint i les

emocions que experimentes: si

estàs estressada, el clima, el que

menges, etc. Moltes vegades, les

dones no ho sabem, tot això.

Podem dir que hi ha coses positi-

ves i negatives pel cicle?

Més que classificar-ho en positiu i

negatiu, el que podríem dir és que

el cicle et dóna eines, et dóna

informació de com estàs. Tot això

afecta el teu cicle; llavors, la pro-

posta és que tu pots utilitzar el

cicle per entendre què t’està pas-

sant. Si tenies cicles de 28 dies i, de

cop, comencen a ser de 21, et pots

plantejar que potser t’està passant

alguna cosa. Més enllà d’una

qüestió mèdica, pot ser que sigui,

per exemple, un moment d’estres

per alguna cosa en concret. El cicle

menstrual ens angoixa molt, a les

dones, pel tema de l’embaràs, però

també pels dolors i l’estat d’ànim

dels dies previs a la regla; estem

molt sensibles i plorem, ens enfa-

dem o tenim discussions i, moltes

vegades, no entenem què ens està

passant. Per això és important

entendre com canviem durant

aquest cicle, perquè també canvia

la manera de relacionar-nos amb la

resta de persones.

Al llibre, també dius que el cicle

et regala coses.

En primer lloc, et dóna informació

sobre com estàs en aquests mo-

ments. A més, et regala el fet que

cada cicle t’obres cap enfora i et

tornes a tancar. Quan estem cap

enfora, tenim ganes de relacionar-

nos, de fer coses i desenvolupar

tasques més racionals; quan estem

cap endins, tenim més ganes

d’estar soles, de descansar i fer

vida contemplativa i estem molt

sensibles, de manera que notem i

entenem coses que, quan estem cap

enfora, ens passen desapercebu-

des; però ens resulta més difícil fer

tasques racionals. El cicle mens-

trual és semblant al de les esta-

cions. La tardor seria la fase prèvia

a la regla, la fase premenstrual,

que és quan les dones ens anem

tancant endins, cada cop més

sensibles, sense tantes ganes de

sortir i amb les emocions a flor de

pell. Amb la menstruació, encara

tenim més ganes d’estar soles i

tranquil·les i és un moment molt

creatiu, seria com l’hivern. Al final

de la menstruació, tornem a obrir-

nos cap enfora, a voler relacionar-

nos i a materialitzar les idees que

han aflorat, com a la primavera. I

l’ovulació, que és el moment en què

es pot donar l’embaràs, seria

l’estiu, el moment en què estàs més

cap enfora, comunicativa i plena de

vida. Tot això no vol dir que moltes

vegades no tinguis ganes de fer

altres coses; simplement, el cicle és

un factor més que val la pena

escoltar per no desgastar-te llui-

tant a contracorrent i desaprofi-

tant les possibilitats que t’aporta.

Llavors, tots aquests processos

que es passen són inevitables?

El regal és que és inevitable, per-

què, cada mes, vulguem o no, el

cicle ens obliga a passar pels dos

estats i –el que és més important

pels cervells amb potes occiden-

tals– a connectar amb les nostres

emocions i la nostra part intuïtiva i

creativa. Si coneixes bé el teu cicle,

pots jugar amb les característiques

de cada fase i llegir com estàs a

través dels seus canvis.

Viaje al ciclo
menstrual
Anna Salvia

Autoeditat (2012)

133 pàgines

+ Info: 

viajealciclomenstrual.com

18 • expressions 23 de maig de 2012   •   DIRECTA 274

, expressions expressions@setmanaridirecta.info

“Més que

classificar-ho en

positiu i negatiu,

podem dir que el

cicle et dóna eines,

et dóna informació

de com estàs”

“És important

entendre com

canviem durant el

cicle, perquè també

canvia la manera

de relacionar-nos

amb la gent”
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Llibertat creativa 
i ritmes en estat pur
Arriba una nova edició del Festival (((gargall))) marcada 

per un clar predomini de la música electrònica

Anna Pujol Reig

expressions@setmanaridirecta.info

C
oincidint amb el cap de

setmana en què s’organitza

un dels macrofestivals de

temporada a la ciutat de Barcelo-

na, amb grups coneguts interna-

cionalment, patrocinadores

adinerades, massificació i uns

preus poc assequibles, a la Cata-

lunya Central es convoca el Festi-

val (((gargall))), l’antítesi de l’ante-

rior en molts aspectes. L’edició

d’enguany del festival d’improvi-

sació, sorolls i sons nous es

trasllada completament al Kon-

vent de Cal Rosal els dies 26 i 27

de maig.

El (((gargall))) va néixer com

una aposta –ubicada a Manresa el

2008– per donar a conèixer pro-

postes de música experimental i

noves sonoritats. El festival

sempre ha estat gratuït i ha anat

sobrevivint any rere any, sense

cap mena de subvenció ni interès

per part d’administracions públi-

ques o privades. De fet, Setge

musical, una associació sense

ànim de lucre d’amants de la

cultura i melòmanes, ha estat

l’artífex i culpable que es pogués

fer el festival, tot i que cada

vegada amb més dificultats.

Finalment, s’ha reformulat per

poder continuar existint. Un dels

canvis ha estat deixar la capital

del Bages per ubicar-se –gràcies al

suport de l’associació moviment-

puntzero– a l’antic convent de la

Colònia de Cal Rosal (Berguedà);

un espai que cada any acull una de

les mostres autogestionades d’art

multidisciplinari més important

de Catalunya: Konvent.0. El canvi

d’emplaçament ha portat a modifi-

car, també, el calendari del festi-

val. En lloc de durar un mes, ara

se celebra durant dos dies. Per

qüestions monetàries i per poder

mantenir la gratuïtat dels con-

certs, en lloc d’optar per actua-

cions de bandes o grups musicals,

enguany han pensat portar només

dos grups; la resta equival més a

la idea d’home-orquestra, que

porta tots els estris a sobre i

necessita poca infraestructura. De

manera natural, aquest punt ha

reconduït el (((gargall))) 2012 a

programar majoritàriament

música electrònica.

L’altar des les bases i els ritmes

Així doncs, submergides en un

espai únic, el convent d’una

antiga colònia tèxtil del segle XIX,

mig decadent, fidel a l’estètica

kitsch més autèntica i envoltat

per una natura abrupta i salvatge,

podrem escoltar les propostes

de més de vint artistes provi-

nents d’arreu del territori

català i estranger, que faran les

seves sessions completament

improvisades per l’ocasió. La

proposta se’ns presenta en dos

blocs. Per un cantó, el dissabte i el

diumenge, de dia, trobarem músi-

ca d’ambient més tranquil·la,

contemplativa, experimental, que

es viurà a l’exterior de l’edifici.

Cal parar una atenció especial a

Vactor, una proposta musical amb

sintetitzadors, melodies repetiti-

ves, processadors digitals i per-

cussions acústiques, i a Bzzzbip,

el projecte d’Antònia Folguera que

ens conduirà a una atmosfera

hipnòtica i profunda mimada al

màxim. D’altra banda, el dissabte

a la nit, el (((gargall))) club ens

porta els directes més festius i els

ritmes ballables. Hi destaca la

proposta d’Xtrngr, que connectarà

a la perfecció amb la filosofia del

(((gargall))) i l’ànima del Konvent.

FESTIVALS

Coagul va ser el protagonista d’una de les grans sessions del (((gargall))) 2011

Confesiones de una
mente peligrosa
(Emon, 2002). Director: George 

Clooney. Guionista: Charlie Kaufman,

sobre el llibre de Chuck Barris.

Durada: 113 minuts

U
n dels pares de la telepor-

queria, Chuck Barris,

afirma que va ser un sicari

de la CIA. Amb un cineasta influït

pels germans Coen i un guionista

col·laborador d’Spike Jonze,

aquesta rara comèdia negra juga

amb diverses àrees de l’indie

nord-americà d’una manera

desconcertant, respectant el relat

del protagonista sense atorgar-li

versemblança: les escenes del

Barris espia, hiperestilitzades,

xoquen amb les que tracten de la

seva carrera professional, però

totes elles tenen un cert aire

al·lucinatori que sembla suggerir

que el narrador té problemes

psiquiàtrics. Interessat per

l’impacte de la televisió en la

societat, George Clooney canvia-

ria els concursos per l’elogi del

periodisme crític amb Buenas

noches y buena suerte.

BLU-RAY/DVD

El vuelco del 
cangrejo
(Cameo, 2009)

Director i guionista: Óscar Ruiz Navia

Durada: 92 minuts

Ó
scar Ruiz Navia va debu-

tar en la direcció de

llargmetratges amb un

film contemplatiu, pausat, que

explora la realitat de la Región

Pacífica de Colòmbia, específi-

cament, de La Barra. L’autor

parteix de la realitat d’aquesta

localitat, amb vilatans i vilata-

nes que s’interpreten aproxima-

dament elles mateixes; una

mixtura de documental i ficció

propulsada per l’aparició d’un

intrús, un turista que sembla

fugir d’un passat emocional-

ment dolorós. Atenta als detalls

d’una quotidianitat lacònica, El

vuelco del cangrejo vesteix d’un

contingut alè poètic els paisat-

ges naturals que copsa la càme-

ra i ofereix esbossos d’històries

que, de manera velada, al·ludei-

xen als conflictes socials, ra-

cials i armats existents al país.

DVD

Agente confidencial

(Bang Bang Movies - Absolute Distri-

bution, 1945). Director: Herman

Shumlin. Guionista: Robert Buckner,

sobre la novel·la de Graham Greene.

Durada: 118 minuts

D
esprés que l’atac a Pearl

Harbor fes acceptable

l’antifeixisme als EUA, el

productor Herman Shumlin va

dirigir aquesta crida a la lluita

contra el franquisme... amb la

Guerra Civil ja resolta. Un pianis-

ta espanyol arriba a la Gran

Bretanya per complir una missió

pel govern republicà; les seves

vivències poden emocionar

perquè, envoltat de traïdories,

amb només un flirt amorós com a

element de distensió, sembla

tenir-ho tot en contra. El fet de

tractar d’una guerra ja finalitzada

i llunyana per al públic nord-

americà facilita que Agente

confidencial no caigui en el

maniqueisme desfermat d’altres

ficcions propagandístiques. El

film es beneficia d’un inici enig-

màtic i d’un desenvolupament

eficaç per resultar convincent.

DVD

IRENE ESCUDÉ

Festival 
(((gargall))) 2012
26 i 27 de maig

Konvent de Cal Rosal 

(Berguedà)

Programació: www.gargall.net

El festival va

néixer el 2008

per donar 

a conèixer

propostes 

de música

experimental i

noves sonoritats
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‘Adéu capitalisme’: 
el canvi ha començat
Jordi Garcia Jané proposa un full de ruta per desactivar el capitalisme 

i transitar cap a un sistema més just, democràtic, social i solidari

Alba Gómez

expressions@setmanaridirecta.info

M
és de dos-cents anys de

domini del capital ens han

deixat un paisatge desola-

dor, marcat per la fam, la pobresa,

la desigualtat, la violència i la

degradació dels ecosistemes.

Però, quan tot indica que

s’acosta el col·lapse sistèmic,

sorgeix una proposta. Adéu capita-

lisme 15M-2031, de Jordi Garcia

Jané, és un full de ruta que ens

permet imaginar la transició cap a

unes societats postcapitalistes.

Lúcid, captivador, interessant. El

llibre no desbrossa un model

sociopolític acabat ni ideal, sinó

que projecta una societat possible a

trenta anys vista, una estació

transfronterera a mig camí del

canvi global. Lluny de ser una

quimera, la proposta és una utopia

realista que delimita el camí per

reduir les injustícies més flagrants

del sistema actual, com a primer

pas per eradicar-les.

Segons Garcia Jané, avui, la

humanitat es troba davant d’una

cruïlla important: la barbàrie o

l’acció col·lectiva capaç d’evitar-la.

El punt de partida és la urgència

per evitar l’eclosió d’un sistema

tecnofeixista.

Inspirant-se en altres models

teòrics, així com en experiències

concretes, l’autor concep l’Ecode-

mocràcia cooperativa, un sistema

que respecta els límits de la biosfe-

ra (eco), recupera el poder emanci-

pador del poble (democràcia) i es

basa en la cooperació. Vol ser un

lloc de confluència per a la majoria

de la població; un punt de partida

des d’on cada societat construeixi

un sistema postcapitalista propi.

Però, per deixar enrere el

capitalisme, diu Garcia Jané, cal

que la ciutadania, primer, recupe-

rem el poder. Ho podem fer –argu-

menta– combinant tres estratègies:

creant una trama comunitària

autogestionada basada en els

contrapoders populars que atenyi

cada vegada més àmbits de la

nostra vida; propiciant la mobilitza-

ció popular noviolenta, i partici-

pant per la via electoral, és a dir,

guanyant les eleccions per poder

legalitzar els contrapoders i afavo-

rir-ne l’expansió.

Un món nou: més de 

cinquanta ‘topies’

Als capítols centrals del llibre,

l’autor aterra totes aquestes estra-

tègies i mostra fins al detall com

podria ser un món postcapitalista.

Situades el 2032, les lectores anem

copsant els canvis polítics i econò-

mics que s’han dut a terme en una

societat de transició. La dispersió

del poder, la participació integral, el

transarmament, la reconversió del

mercat, del treball, del sistema

financer i monetari... El llibre

incorpora una trentena de propos-

tes concises per fer possible una

democràcia participativa i inclusi-

va i per transformar l’economia

fent-la més democràtica social i

solidària. La rebel·lió zapatista, el

moviment antiglobalització, el de

les indignades... “Hi ha un rumor de

bosc al petit jardí”, constata Garcia

Jané, manllevant els mots de So-

phia de Mello Breyner. Només es

tracta d’escoltar-lo. Ho diu conven-

çut que, en el món que habitem, ja

“hi palpiten embrions d’altres

mons”. Per això, a més de les

propostes teòriques, el llibre incor-

pora un recull de cinquanta expe-

riències no capitalistes que s’han

dut a terme arreu del món. Les

anomena topies i fan palès que el

canvi no només és possible, sinó

que ja ha començat.

Adéu, captialisme 15M-2031

defuig el to acadèmic i parla direc-

tament a les lectores, sovint pel

canal de la poesia. L’autor obre una

finestra al futur per fer-hi transitar

la nostra imaginació i ens recorda

els mots de Mark Twain: “Com que

no sabien que era impossible, ho

van fer”.

LLIBRES

Transadelica, el nou projecte d’Amparo Sánchez i Yacine Belahcene

Presentació del llibre ‘Adèu al capitalisme’ el 19 de maig a la plaça de la Revolució de la vila de Gràcia de Barcelona

Adéu, capitalisme
15M-2031

Autor: Jordi Garcia Jané

Editorial: Icaria

Any: 2012. Pàgines: 181

Espetec final de
l’Expressió Directa
La Farinera acull la clausura del cicle amb un con-

cert de Transadelica i La Fanfarria ContraTiempo

FESTIVALS

Anna Pujol i Estel Barbé

expressions@setmanaridirecta.info

L
a quarta edició del cicle de

concerts Expressió Directa,

sota el lema Connecta

barris, recupera espais, arriba a

la recta final. El cicle conjunt

entre la DIRECTA i diferents espais

de gestió ciutadana de Barcelona

s’acomiada amb un concert al

Centre Cultural la Farinera del

Clot el dissabte 26. El punt d’inici

serà a les 19h, amb una taula

rodona i un debat sobre el casal

de joves del barri, per continuar a

ritme de La Fanfarria Contra-

Tiempo i amb un final de luxe a

càrrec de Transadelica, el nou

projecte d’Amparo Sánchez

(Amparanoia) i Yacine Belahcene

(Yacine & The Oriental Groove).

Transadelica 

i l’Expressió Directa

Tot va començar a la darrera

edició de l’Expressió Directa,

concretament, a la jornada

Llibertat d’expressió, Llibertat

de creació celebrada el 2 d’abril

a l’Ateneu Popular de 9 Barris.

Durant tot el vespre i la nit,

diverses artistes es van alternar

a l’escenari per oferir la seva

visió particular d’aquest clam.

Dues d’aquestes persones,

Amparo Sánchez i Yacine Belah-

cene, van preparar un petit

repertori conjunt per a l’ocasió.

Aquest va ser l’embrió de l’ac-

tual Transadelica, un projecte

que compta amb els acompan-

yants habituals dels dos can-

tants: el llaüt grec de Yannis

Papaioannou, el contrabaix de

Jordi Mestres, el piano d’Oscar

Ferret, les bases d’Albert May-

nou i les percussions d’Allan

Pérez. El resultat, un rescat de

l’esperit mestís i cosmopolita de

l’Orà dels anys 50, on magribins,

pied noirs i gent vinguda d’arreu

del món i de l’altre cantó de

l’Atlàntic barrejaven amb natu-

ralitat ritmes de boogie-woogie,

rumba i chanson francesa. En

definitiva, la unió de músiques

tradicionals salades caribenyes

amb els ritmes més populars de

les entranyes algerianes. Un

experiment on els clàssics del

repertori magribí adquireixen

noves tonalitats, mentre can-

çons com “Hola Soledad” es

recobreixen amb els tels de les

mil i una nits.

A ritme de carrer

La Fanfarria ContraTiempo té

les coses clares: ritme, alegria,

bogeria i un toc de glamur per

continuar reivindicant que el

carrer és nostre. Nascuda el

2006 al centre social La Maka-

bra, no ha parat de trepitjar

l’asfalt en format de street

band per demostrar que la

música és quelcom més que

notes sobre la partitura, és una

forma de llibertat d’expressió.

Amb un estil musical ampli,

alternen temes internacionals

coneguts amb composicions

pròpies que van des del folk a

la música balcànica, passant

pel jazz i la cançó mexicana.

Tot plegat, una bona excusa

per sortir al carrer.

Jornada de
clausura del
cicle Expressió
Directa 

Dissabte 26 de maig

19h Taula rodona al voltant

del Casal de Joves del barri

22h Fanfarria ContraTiempo

23h Transadelica

C. Cultural Farinera del Clot

Preu: 6,5 euros (concert)
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La màgia de les ‘pessigolles’
El conte d’Alba Barbé i Sara Carro és un recurs per fomentar 

la recerca i l’experimentació amb el propi cos

Aida Iglesias

expressions@setmanaridirecta.info

E
l llibre, adreçat tant al

públic infantil com a les

persones adultes que volen

acompanyar la mainada en aquest

aprenentatge, es presenta com

una eina per tractar determinats

aspectes la sexualitat infantil,

una tasca que, de vegades, encara

que creiem necessària, no sabem

com abordar.

En 24 pàgines, amb un format

quadrat de 21x21 i amb tapes de

cartoné, les autores del llibre ens

expliquen la història de la Ira,

il·lustrada a tot color per l’artista

Núria Fortuny. Nascuda a Lleida i

actualment resident a Formente-

ra, Fortuny dóna màgia al text

amb unes il·lustracions on desta-

quen els colors vius i els detalls al

mil·límetre del conjunt de la

imatge. Així, acaba donant la

forma final a aquesta història que,

d’una manera lúdica i senzilla,

permet valorar la importància

dels desitjos, les fantasies i la

recerca i l’experimentació lliure

amb el propi cos.

Com expliquen les autores, la

sexualitat ens acompanya des de

ben petites en les diferents etapes

de les nostres vides; per això,

diuen, cal poder parlar amb les

nostres criatures i promoure una

educació sexual lliure, saludable i

integral. Així doncs, plantegen el

camp de la sexualitat com una

font d’aprenentatge plena d’expe-

riències molt valuoses per al

nostre coneixement i ens propo-

sen promoure la recerca i l’experi-

mentació amb el cos per ampliar

el nostre imaginari de la sexuali-

tat. A través de la metàfora, però

sense deixar d’anomenar pel seu

nom allò que costa d’anomenar,

Pessigolles ens convida a gaudir

dels nostres cossos i a parlar

–sense por i sense vergonya– de

les possibilitats d’autoplaer que

ens podem regalar a nosaltres

mateixes. Una proposta innovado-

ra, ja que, encara que puguem

trobar molta informació al respec-

te, poques vegades estarà escrita

amb un format i amb un llenguat-

ge apte per a les més petites.

Les presentacions del llibre,

amb la presència de les autores,

seran: el diumenge 27 de maig a

primera hora de la tarda a la III

Fira del Conte de Medinyà, a

l’escenari Pista, i el dimarts 29 a

les set del vespre, a la sala d’actes

de la llibreria Alibri, al carrer

Balmes de Barcelona. Passat

l’estiu i de cara al nou curs esco-

lar, les autores es plantegen fer

més presentacions.

EXPOSICIONS

NÚRIA FORTUNY

. ZONA LLIURE

Rajoy i la llei Sinde

Daniel Martí 

Membre de Gnulinux.cat

J
a fa anys que les grans

multinacionals intenten

acabar amb la llibertat

digital a la xarxa, tot i que, fins

ara, nosaltres gairebé no

havíem notat cap conseqüèn-

cia. La llei Sinde va fracassar

amb el PSOE al govern arran

de l’àmplia protesta de la

ciutadania i, per tant, érem un

dels pocs països europeus que

no havia llançat cap pla antipi-

rateria a escala estatal. Però

aquesta situació va acabar

amb la pujada del PP al poder.

El 30 de desembre, sorprenent-

ment, Rajoy va aconseguir

aprovar l’esmentada llei sense

aixecar pols ni crear cap

revolució a la xarxa.

I doncs, com s’ho va fer?

Entre el rebombori de les

eleccions i les mesures anticri-

si, és probable que moltes de

nosaltres ni ens adonéssim

que, el mes de març, la llei ja

era vigent. Amb la nova legisla-

ció, el govern té llibertat per

denunciar un lloc web situat a

l’Estat espanyol per suposada

tinença i publicació de contin-

gut il·legal. No només impe-

deix que la pàgina web es

defensi, sinó que, a més, dóna

un termini de 48 hores als

servidors per desconnectar-la

de la xarxa. Últimament,

aquest tipus de lleis s’ha estès

a Europa i els Estats Units,

però, ara que la llei Sinde ha

arribat a les nostres portes, cal

que valorem fins a quin punt

apreciem la nostra llibertat a

la xarxa.

Es pot argumentar que la

pirateria és robar i, en part, és

cert. La gent que treballa a la

indústria de la música, el

cinema i la televisió no és pas

voluntària i ha de cobrar. Però,

si es vol que tothom pagui, no

es poden aplicar mesures a la

desesperada com el cànon

digital o la llei Sinde, que

intenten escarmentar una

petita part de la població fent

pagar tothom per igual. I no

només això, la pirateria no és,

de cap manera, una justificació

per arrencar de soca-rel la

privacitat a Internet.

Jo accepto que la pirateria

no es pot continuar desenvolu-

pant tal com ha fet fins ara,

però no permetré que el meu

proveïdor de telefonia fixa

doni permís al govern per

saber què faig en tot moment

perquè hi ha la possibilitat que

sigui un delinqüent. Ja de pas,

col·loquem càmeres de vigilàn-

cia per tot arreu... i ja no

podrem ni respirar tranquils.

CODI REBEL

El conte ‘Pessigolles’, il·lustrat per l’artista Núria Fortuny i publicat

per Edicions Bellaterra en català, èuscar i castellà, és un recurs per a

l’educació sexual adreçat a petites, joves i grans.

Pessigolles

Autores: Alba Barbé 

i Sara Carro

Il·lustracions: Núria Fortuny 

Pàgines: 24

Edició: Edicions Bellaterra

Idiomes: català, castellà i

èuscar

Les autores plantegen el camp de la sexualitat com una font d’aprenentatge plena d’experiències molt valuoses



AIGUAFREDA

Diumenge 27 de maig

Mercat d’intercanvi

A partir de les 10h

Plaça Major

Organitza: Xarxa d’Intercanvi de l’Alt

Congost

BARCELONA

Dijous 24 de maig

Xerrada: Noves formes de 

cooperació en l’àmbit creatiu

19:30h Bar Llibreria Roxanne

C. Martínez de la Rosa, 27.

El Projecte Barri Cooperatiu de Gràcia

està en plena activitat. Cada dijous

oferim una xerrada en un espai del

nostre barri per escoltar, conèixer i

aprendre altres maneres de fer i millo-

rar. És el cicle Primavera cooperativa.

Kafeta solidària amb 

les detingudes del 29-M

19h CSO La Gordíssima

C. Pons i Gallrza, 10 

(metro Sant Andreu L1).

Organitza: revista veïnal Barrio

Actes en record dels 

fets de Maig del 37

20h Reina d’Àfrica

C. Bolívar, 10.

Maig de 1937: organització i conflicte

20h Passi de vídeo: Barricadas en

Barcelona. Documental sobre las

jornadas de mayo de 1937 (20’) 20:30h.

Contextualització a càrrec d’Agustí

Guillamon, Harald Piotrowski i Ferran

Aisa 21:30h. Debat

Els carrers de Barcelona vessen de

gent quan la injustícia asfixia. És

injust el règim de misèria que ens

imposen avui, com també va ser

injust que les esperances revolucio-

nàries de les nostres àvies es tren-

quessin en mil bocins el 1937. Han

passat 75 anys d’aquell mes de maig

que marcà a foc la vida i la mort de

moltes i obrí ferides al moviment

obrer que, fins a dia d’avui, encara

sagnen. Per retre homenatge a les

insurrectes que van aixecar barrica-

des contra el govern republicà en

22 • agenda directa

, agenda directa

DIRECTA 274   

Envieu les vostres convocatòries amb una setmana d’antelació •

IX Ofensiva contra l’oblit. 
Exili i retorn com a Maquis
LA SEU D’URGELL 25, 26 i 27 de maig de 2012

C
amí dels deu anys d’aquest

conjunt d’actes agrupats en

una Marxa per retre homenat-

ge a les oblidades, a les que, malgrat

tot, mai no van perdre l’esperança de

recuperar la dignitat perduda.

Programa: Divendres 25 de maig.

A partir de les 18h, rebuda de parti-

cipants. 18:30h Inauguració de les

jornades a càrrec de membres de la

Marxa Homenatge als Maquis 19h

Presentació del llibre La batalla del

Pirineu. Xarxes d’informació i

d’evasió aliades al Pallars, l’Alt

Urgell i Andorra, durant la Segona

Guerra Mundial, a càrrec de les

seves autores Annie Rieu-Mias,

Josep Calvet Bellera i Noemí Riudor Garcia. Dissabte 26 de maig A partir de les 8:30h

Rebuda de participants 9h Esmorzar 9:30h Sortida amb cotxes cap a Arsèguel 10h

Arribada a l’aparcament del poble. 10:30h Ruta explicada –camí del Bosc de la Rosa i

Coll del Jou– Ruta de Maquis i Búnquers Línia P (nivell mitjà, apta per a tothom).

13:30h Dinar campestre 16h Tornada a Arsèguel, amb l’opció de visitar el Museu de

l’Acordió. 17h Arribada novament a l’alberg 18h Xerrada sobre L’exili i els Maquis, amb

Enric Melich, resistent llibertari, Dolors Marín i Pep Cara, ambdós historiadors lliber-

taris, i Antonina Rodrigo, escriptora i companya d’Eduard Pons Prades (19/12/1920-

28/05/2007), al qual retrem homenatge el cinquè aniversari de la seva mort. 21h Sopar

22h Concert IX Maquis Rock, amb el grup de Cerdanyola Atrako a Mano Armada, que

ens presentaran el seu darrer treball El futuro sera negro, i els d’Arfa Ke Kurre Jimé-

nez. Diumenge 27 de maig 9h Esmorzar 11h Xerrada sobre els Maquis a Andorra, a

càrrec d’en David Mas, autor del llibre Les Valls d’Andorra i els maquis antifranquista.

12h Presentació del còmic Exili, amb la participació del seu guionista i coordinador,

Salva Pujol, i el seu autor, Juan Kalvellido. 14h Dinar. Comptarem amb dues exposi-

cions: La Batalla del Pirineu. (sobre les xarxes d’evasió) i Exili (dibuixos del Kalvelli-

do). Organitza: Col·lectiu A les Trinxeres

Més info: www.marxa-maquis.org

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

A la Directa necessitem

un telèfon... sense fils!

Si en tens un que no fas

servir i ens el pots cedir,

avisa’ns a subscrip-

cions@setmanaridirec-

ta.info

Se cedeix terreny de

500m2 aprox. per agro-

cultiu al Baix Penedès.

Condicions a convenir.

cmompeat@yahoo.es

Al Contrainfos de LaTe-

le.cat necessitem alguna

persona per fer de com-

munity manager. con-

trainfos@latele.cat

Projecte de cooperativa

alimentària del Barcelo-

nès necessita un conge-

lador. Es prefereix l’in-

tercanvi o la donació,

però també s’hi poden

posar diners. Contacte:

Roger 663 463 204

Xarxa d’intercanvi a

través d’Internet:

www.volstens.org

La Directa busca gent

que la reparteixi o que

vingui a ensobrar els

dimecres al matí. A

canvi, t’endús la teva

gratuïta. Més informa-

ció: distribucio@setma-

naridirecta.info

aquelles jornades i per aprendre de

les errades d’aquells dies, de cara a no

repetir-nos ara que la convulsió torna

a omplir els carrers, ens proposen

aquests actes. Els diners recaptats a

la barra aniran íntegrament a sufra-

gar despeses legals dels companys

detinguts durant les darreres 

setmanes.

Projecció ‘Primer, l’aigua’ 

(‘Water, first’. Amy Hart. 

Estats Units, 2008. 46 min. VOSC)

20:30h Cinema Girona. C. Girona, 175.

La projecció s’emmarca dins la Mostra

de films i documentals Dret a la salut a

l’Àfrica 2012.

Organitza: Farmacèutics Mundi i

Medicus Mundi Catalunya

Jornadas Anticarcelarias

Divendres 25 de maig

Durant tot el dia a Old School

Av. Vallcarca, 85.

12h Trobada de distribuïdores llibertà-

ries i exposició Voces desde dentro

contra el olvido. 14h Menjador i rebos-

teria vegetariana. 15:30h Xerrada:

Assassinar la dignitat. En record a

Txosé Tarrío

A càrrec de la mare de Txosé. 19:30h

Sopador amenitzat pels cantautors

Petaluda en Elm Street + Bitxo Bola.

Dissabte 26 de maig

14h: Menjador i rebosteria vegana.

15:30h: Xerrada a càrrec d’Amadeu

Caselles. 17h: Xerrada: Lluitadores

socials de la COPEL al FIE 19h Sopador

i concert amb Disidencia hostil +

Descrença absoluta + Hyvaa yuta +

Mordor crew. El concert tindrà lloc als

Blokes Fantasma. Av. Coll del Portell,

59a.

Organitza: Old School

Més informació:

http://boletintokata.wordpress.com

Sopador i monòleg de David Prieto

‘Por tu pulpa pulpita’

21h Kasa de la Muntanya

Av. Santuari Sant Josep de la Muntan-

ya, 31-35.

Més info: http://www.nodo50.org/kasa-

delamuntanya/

Dissabte 26 de maig

Mercat d’intercanvi a Sant Andreu

De 10 a 14h

Plaça del Comerç

Organitza: Trocandreu

Més informació:

trocandreu@gmail.com

Desena Festa de la Resistència 

a Can Masdeu

23h Can Masdeu

Antic camí de Sant Llàtzer

Ara fa deu anys, gràcies al suport de

la gent rebel de Barcelona, Can Mas-

deu va resistir durant tres dies i dues

nits un intent de desallotjament

policial executat en secret de sumari

i per la via penal. Quatre mesos

després que l’okupació de la vall i

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 24
Arriba una

falca antici-

clònica que

farà pujar les

temperatures i mantindrà

un ambient assolellat

amb vents del sud.

DIUMENGE 27
Alguns

núvols

creixeran

per les

comarques

del Pirineu i Prepirineu.

Ruixats aïllats i febles.

DISSABTE 26
Més antici-

cló, més

calor i

ambient

que serà

fins i tot càlid, primeres

sensacions d’estiu.

DIMARTS 29
Continuarà la

dinàmica

estiuenca,

amb bon

temps i termòmetres a

l’alça, però amb tempestes

a la tarda al Pirineu.

DIVENDRES 25
La massa

d’aire cada

cop serà més

càlida, amb

temperatures que a

migdia s’aproparan als 30

graus a molts municipis.

DILLUNS 28
En general sol

i temperatu-

res força

caluroses. A

mitja tarda creixeran

tempestes amb llamps i

trons però amb poca aigua.
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VIC

Manifestació
Per la cohesió
social, aturem 
el racisme!

Dissabte 26 de maig

18:30h Plaça Major

Convoca:  #26maigvic

Més informació:

http://www.26maigvic.cat/

Caminada Popular
en defensa 
de Peguera
PEGUERA (FÍGOLS,

BERGUEDÀ), 27 de maig, 

I
niciativa per salvar de la construc-

ció de cases d’alt standing en

aquest paratge del Berguedà. 9h

Sortida de l’IES Guillem de Berguedà

(Berga). 10h. Pla de Fumanya (camí de

Peguera, Fígols). Al matí, visita comen-

tada al paratge de Peguera. A continua-

ció, dinar de carmanyola i sobretaula

amb jocs rurals i reconeixement de

l’entorn. Organitza: Plataforma Salvem

Peguera. Col·labora: Grup de Defensa

de la Natura del Berguedà. Més info:

www.salvempeguera.blogspot.com

l’antiga masia acabessin amb cin-

quanta anys d’abandonament, els

poders fàctics de la ciutat van 

decidir emprar la raó de la força per

tallar de soca-rel una experiència

d’autogestió que apuntava maneres i

començava a arrelar amb força a la

Collserola de Nou Barris. No ho van

aconseguir.

Per això, el dissabte us convidem a

commemorar amb nosaltres totes les

victòries i totes les derrotes col·lectives

que hem viscut. Perquè l’única lluita

que es perd és la que no es disputa, ens

conjurem a seguir conspirant i cons-

truint alternatives plegades. Perquè

ens queda molt per lluitar i perquè

juntes ho podem tot... ara i sempre

resistència!

Organitza: Can Masdeu

Més informació: www.canmasdeu.net

CALDES DE MONTBUI

Dissabte 26 de maig

Actes: Som Països Catalans

Xerrada: Mallorca en peu de guerra:

l’estat social i polític de l’illa, a càrrec

de David Pujol, militant d’Endavant

(OSAN).

18h Plaça Catalunya

Sopar de pinxos i concert de Pau

Alabajos

21h Ateneu Molí d’en Ral

C. Molí s/n

Organitza: Endavant (OSAN), AJC

(Cajei), SEPC de Caldes de Montbui

CARDEDEU

Dijous 26 de maig

Xerrada: La crisi energètica 

sistèmica i el poder de la comunitat

11h Casino de Cardedeu

C. Pau Casals, 15.

L’Oil Crash: perquè aquesta crisi no

acabarà mai dins del paradigma actual

A càrrec de Joaquim Bellabrera, mem-

bre de l’Oil Crash.

Democràcia Inclusiva: Transició cap a

l’autonomia, la comunitat i la integra-

ció amb la natura.

A càrrec de Blai Dalma, activista del

GADI Catalunya.

Primera diada de l’Ateneu El Centre
CALDES DE MONTBUI 25, 26 i 27 de maig

P
rograma: Divendres 25 de maig

20h Presentació del llibre

Barcelona, del rock progressiu

a la música layetana i Zeleste, de

l’escriptor i crític musical calderí ?lex

Gómez-Font. Aquest concert comptarà

amb la presència d’artistes convidats

de l’època Dissabte 26 de maig 10h

esmorzar de qualitat i xerrada sobre

malbaratament alimentari, a càrrec

de Patrícia Gimenez, cooperativista

del Grup de Consum El Rusc. 12h

Espectacle infantil en homenatge a

Xesco Boix per part de Fèlix de Blas

17h presentació del sistema operatiu

lliure Ubuntu 12.04, a càrrec de mem-

bres d’UbuntuCat i de Calderins pel

programari lliure. Festa d’instal?lació

de software lliure 19h recital poètic

amb les nostres veus, amb la col?labo-

ració de la Casa dels Poetes i de Dones

creatives del Vallès. 23h inici de la

Festa de la diada amb els TrimeniDJ’s.

Diumenge 27 de maig 9h Torneig obert d’escacs 13h Concert de la Coral del Centre.

14h Dinar popular de la diada 19h Cicle Nòmades, amb la xerrada Viatge a la Utopia a

càrrec de Jose Luís Oyon i inauguració de l’exposició de Sitesize. Organitza: El Cen-

tre, Ateneu Democràtic i Progressista

Més info: www.centredemocratic.cat

GIRONA

Dissabte 26 de maig

Xerrada sobre municipalisme

17h Espai Marfà

Hi intervindran: Manel Aisa (presi-

dent de l’Ateneu Enciclopèdic Popular

de BCN), que ens parlarà del munici-

palisme des de l’òptica llibertària a

través de les tesis de Murray Book-

chin; Jordi Navarro (cap de llista de la

CUP de Girona), que ens parlarà del

municipalisme com a eina de lluita en

el si de les institucions i del cas

específic de la CUP de Girona. Poste-

riorment, hi haurà un torn obert de

paraules on s’espera enriquir les

diferents postures exposades a l’inici

del debat.

Organitza: CNT Olot

Més informació: www.olot.cnt.es

GIRONA

Diumenge 27 de maig

Jam Session a La Impremta

21h Bar La Impremta. C. Ramon Turró, 18.

Concert: Gironarock vs. Càncer

21h La Mirona

C. Amnistia Internacional s/n

Gironarock vs. Càncer i Fundació Onco-

lliga Girona, amb el suport de La Casa de

la Música de Salt· Girona, presenten una

nit única de lluita contra el càncer. Més

de 50 músics inscrits de Girona i provín-

cia s’uneixen per oferir un concert únic

contra el càncer i interpretar clàssics del

rock de tots els temps.

Més info:

http://www.gironarockvs.com/

Organitza: Casa de la Música de Salt

Girona

GRANOLLERS

Dijous 24 de maig

Concert: Los Brioles

21:30h Anònims. Menjars i Pensars

C. Ricomà, 57.

Amb Jorge Briol (guitar-vocals), Daniel

Briol (slap-bass-screams) i Pedro Briol

(Drums-Howls).

La música de Los Brioles es basa

principalment en el R&R dels 50, però

hi han afegit més elements que, ja des

del principi, han conformat un so

característic i fàcil de reconèixer.

Organitza: Anònims, Menjars i Pensars

Més informació:

http://www.myspace.com/somoslos-

brioles

Dissabte 26 de maig

Presentació del documental: ‘Munis.

La voz de la memoria’

18h Anònims. Menjars i Pensars

C. Ricomà, 58.

Amb Manuel G. Munis, un dels 

últims revolucionaris clàssics 

de la història.

Organitza: Anònims. Menjars i Pensars

Més informació: www.munis.es

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte 26 de maig

Tornem a prendre el carrer!

A partir de les 14h

C. Migdia

Jornada d’art urbà, dinar popular, jam

de hip-hop, concert…i molt més!

Organitzen: Assemblea de Joves de

sant Cugat(AJSC), Hort urbà 15-M i

Casal Popular La Guitza

Més informació: www.laguitza.cat

SANT SERNI

Diumenge 27 de maig

Caminada popular contra 

l’autopista elèctrica

10h Sortida des de Sant Serni

14h Dinar popular

16h Taula rodona explicativa

Organitza: Plataforma Unitària Contra

l’Autopista Elèctrica Montsó-Isona

Més informació: www.pallarscontrala-

mat@gmail.com



Àlex Romaguera

indirecta@setmanaridirecta.info

A
què ens condueix la dife-

rència sexual en l’arqueo-

logia?

A buscar les dones en la història,

fet que canvia completament la

seva interpretació. A través de les

dones, coneixem els costums, els

rols i els valors d’una època, però

també ens serveix per repensar el

paper de la història, ja que la per-

cepció del passat és diferent: no

només hi ha reis, guerrers i grans

batalles, sinó aspectes vinculats a

la vida quotidiana.

Per què no s’ha explicat així?

Ignorem la intenció d’Heròdot, el

primer historiador grec, en expli-

car una determinada visió de la rea-

litat. Suposo que havia d’aconten-

tar algun aristòcrata. Els romans

també escriuen per a una aristocrà-

cia que necessitava inventar-se un

passat de mites per justificar les

seves accions. I això s’ha retroali-

mentat a cada període; els poders

colonials, com a imperi, han mirat

tot el que havia succeït abans i s’hi

han recolzat per continuar les

seves polítiques de domini.

Quan es comença a desconstruir

aquest discurs?

Amb les revolucions industrials, la

francesa i també la nord-america-

na, on es parla de l’equiparació en-

tre homes i dones i s’inicia una

socialització del coneixement que

permet conèixer l’altra història.

Fins llavors, l’Església era el gran

dipositari de la cultura, amb la

complicitat de les monarquies. Per-

sonalment, crec que avui ja podem

escriure la història des de la resis-

tència; és a dir, la història del poble

que lluita per tenir el seu espai, la

seva cultura i la seva identitat

davant d’uns règims que, final-

ment, acaben caient.

En quin moment t’interesses per

aquest vessant de l’arqueologia?

Sempre m’he plantejat la vida

com un procés, no com una conse-

cució de fites. Ni tan sols quan

vaig produir un espectacle pel

Teatre Nacional de Catalunya. No

aspiro a quedar-me en un lloc de-

terminat. M’entreté mirar el que

em passa i això ho aplico a la vida,

on, malauradament, la gent prio-

ritza els èxits i els objectius. En-

tro en l’arqueologia perquè, a més

d’apropar-me a la natura, em per-

met conèixer processos vitals i

recomposar la història per des-

mentir o matisar l’oficial. A Galí-

cia, per exemple, s’ha demostrat

que l’edat de ferro gallega no té

res a veure amb la que s’havia

explicat. Es deia que els castros

(poblats fortificats) apareguts vora

el mar narren l’existència d’una

comunitat estranya i primitiva, en

lloc d’una forjada a través de l’inter-

canvi ritual amb altres pobles que

arribaven per mar. Aquest tarannà

de descobrir processos i la inquie-

tud crítica davant del món actual

em porten a l’arqueologia.

Què ens desvetlla aquesta disci-

plina científica que no sabéssim?

Doncs que hi ha hagut una simpli-

ficació cultural. A partir del fet que

l’essència masculina passa per la

seva fortalesa biològica, cultural-

ment, s’ha presentat l’home com a

dominant i la dona com a submisa

o feble. Algunes cultures patriar-

cals interpreten aquesta diferència

com a desigualtat. Però, si obser-

vem els iroquesos, un poble ances-

tral situat entre els Estats Units i el

Canadà, veiem que, en efecte, es

tria un gran home per atorgar-li la

responsabilitat de cobrir unes ne-

cessitats, però són les àvies les que

detecten quins nens poden tenir

aptituds des de petits i els eduquen

per això. És a dir, gràcies a l’arqueo-

logia postprocessual i l’etnoarque-

ologia, sabem que la dona exerceix

el poder d’altres maneres: resguar-

da el territori i cohesiona la comu-

nitat.

Això posa un nou discurs damunt

la taula?

Com a mínim, desconstrueix les

teories preconcebudes, segons les

quals sempre han existit explota-

dors i explotats. Un relat que no

dóna estímuls per canviar les co-

ses. Per contra, l’arqueologia de

la diferència trenca la fletxa del

temps. Primer, ens diu que som i-

guals en aptituds als éssers hu-

mans de fa 40.000 anys i que, si

hem fet alguna cosa, és evolucionar

d’altres formes. En segon lloc, ens

mostra que, si avui prima el con-

cepte d’individu, abans ho feia el de

comunitat, on ningú no podia viure

sense l’altre perquè cadascú tenia

la seva funció. En definitiva, ens

revela tipus de civilització i d’orga-

nització que conviden a construir

una societat més justa.

Ens han pervertit el sentit de

l’evolució?

Cal buscar paraules noves i verita-

bles. I l’arqueologia ens ho pro-

porciona. Per això seria brutal

desmentir el discurs oficial, ja

que, simbòlicament, la narració

que fem de nosaltres mateixos té

molt d’impacte.

Així doncs, es comença a reescriu-

re el passat?

El paradigma científic, dominat

per un conjunt de teories econòmi-

ques i de poder aparentment objec-

tives, ha caigut. Ho explica la físi-

ca quàntica amb la Teoria del caos

i altres àmbits del coneixement que

encara es troben dins de l’acadè-

mia; d’aquí la necessitat que arri-

bin a la població per fer pedagogia.

S’ha revaloritzat el paper de l’ar-

queologia?

L’arqueòleg té la possibilitat de ser

un agent de canvi social i ajudar

la comunitat a créixer col·lectiva-

ment. Desenterrar els budells d’un

poble pot conduir-nos a una trans-

formació social extraordinària.

“Seria brutal
desmentir el discurs
oficial, ja que la
narració que fem de
nosaltres mateixos
té molt d’impacte”
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“L’arqueòleg té la possibilitat
de ser un agent de canvi social”

Jordi Oriola i Folch

opinio@setmanaridirecta.info

A
questes últimes setmanes,

alguns amics meus han

viscut directament la injus-

tícia de la retallada sanitària en un

país amb riquesa suficient per

permetre’s un sistema sanitari

millor. Una amiga va ser ingressa-

da d’urgències i va comprovar com

la falta de personal provocava un

alentiment inacceptable en urgèn-

cies, on et pots jugar la vida. I de

fet, un amic m’ha explicat que un

familiar de 40 anys va morir d’un

atac de cor en no poder ser atès a

temps al CAP de Breda ni a cap

altre de La Selva, que tanquen

durant la nit per estalviar! Pots

veure, les declaracions d’Artur

Mas, prèvies a l’incident, justifi-

cant el tancament del CAP de

Breda perquè no hi ha moltes

visites; busca al youtube: “Mas diu

què pensa de les protestes a La

Selva”. A més que mentia al Parla-

ment, tal com demostren les dades

oficials que l’Assemblea de Breda

ha penjat al seu web, la persona

que va morir tenia tant dret a ser

atesa com els que viuen en grans

ciutats. La despesa en sanitat no és

un luxe, és una qüestió de país. Cal

buscar recursos on sigui (impost

de successions, impost de patrimo-

ni, impost al capital, impost

d’IRPF, combat del frau fiscal,

retallada de luxes, de protocols i

d’ajudes als bancs...) per garantir el

que volem com a país, però és que,

a més, el mateix sistema sanitari

disposaria de recursos suficients si

no es dilapidés part de l’erari

públic en concerts hospitalaris que

gasten molt més que els centres

públics! Els companys de la revista

cafèambllet van difondre un vídeo

molt interessant “El major robatori

de la història de Catalunya” on

explicaven el procés seguit per

intentar conèixer la destinació

concreta de partides pressupostà-

ries sospitoses d’hospitals privats

que reben diners públics, i com els

havia estat impossible aconseguir-

ho. Ara, Josep Maria Via, un asses-

sor d’Artur Mas, els demanda

20.000 euros pel seu honor. Si no

hagués estat per la valuosa recerca

de la revista cafèambllet, que ha

derivat finalment en investiga-

cions judicials, hauríem seguit

malgastant els diners públics en

els casos de Blanes i Calella.

Parafrasejant al Che Guevara: Cal

fer un, dos, tres cafès amb llet!

. LA COLUMNA

20.000 euros per
un cafè amb llet
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La despesa en
sanitat no és 
un luxe, és una 
qüestió de país

ROBERT BONET

“Ja podem escriure
la història des de 
la resistència; la
història del poble
que lluita pel seu
espai, la seva cultura
i la seva identitat”

Feminitzar l’arqueologia és
l’objectiu que persegueix Ana
Ruiz i altres investigadores de la
prehistòria. Però no només això.
Per a aquesta artista, nascuda
a Badalona fa 53 anys, l’ar-
queologia ens pot desvelar un
passat ple de sorpreses, l’anàli-
si del qual desmunta una histò-
ria escrita per perpetuar el
domini de l’home sobre la dona
i reforçar els poders colonial i
patriarcal. Amb aquesta intenció
de reconstruir la història, Ruiz
ens aproxima a un vessant de
la disciplina que capgira el
discurs conegut i ofereix pautes
per imaginar una societat més
justa i igualitària.


