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Les assemblees de treballadors i
treballadores han estat les que

han decidit les línies d’actuació a
l’empresa Frape-Behr i a la plantilla
de conductors d’autobusos de Bar-
celona. La percepció que els sindi-
cats CCOO i UGT han traït els inte-

ressos i les reivindicacions obreres
s’ha estès entre el personal d’a-
quests dos sectors en lluita. La
CGT, la CNT i la IAC sí que han par-
ticipat en les mobilitzacions, però
seguint les directrius marcades per
les assemblees. 

Set activistes de la campanya Roba
Neta Internacional es troben ac-

tualment en recerca i captura arreu
del planeta per ordre d’un tribunal de
Bangalore, a l’Índia. La seva situació és
fruit de la nova estratègia de les em-
preses tèxtils multinacionals, que en
aquest cas han denunciat les persones
que havien alçat la veu contra les
deplorables condicions laborals amb
les quals s’elabora la roba de marca als
països del sud-est asiàtic i que després
es ven a les botigues d’Occident. 

Clos torna a ratificar la seva
versió dels testos al cas 4F
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Xavier García és un dels estudiosos més
importants de l’obra de Manuel de Pe-
drolo. En un estudi de l’any 2002, Pedro-
lo: una aproximació, en desglossa els
elements més importants.

Arrel de les detencions a les clíniques
de Barcelona i Madrid diverses entitats
de dones reprenen la lluita per un avor-
tament lliure i gratuït i posen sobre la
taula la necessitat de reformar la llei.

La condemna per part dels EUA del ge-
nocidi armeni de començaments del
segle XX pot danyar la històrica aliança
amb Turquia, que el nega rotundament,
i provocar un terratrèmol internacional.

Els conductors
d’autobusos i la plantilla
de Frape fan vaga al
marge de CCOO i UGT 

La plantilla de Frape es va tancar a la fàbrica per Nadal

Albert GarciaEls conductors d’autobusos es van concentrar davant la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 3 de gener

Un centenar
de quioscos
es queden
sense diaris
per no voler
pagar quotes
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Persecució
internacional
d’activistes
pels drets
laborals 



Unes vagues exemplars
Pel que ha succeït durant l’última setmana no podríem reproduir aquell

tòpic que tot està fatal, que tot va a pitjor. Després d’un llarg període
de frustració en el camp de les lluites laborals, els i les treballadores del
servei d’autobusos de Barcelona i de l’empresa Frape-Behr han donat a
tothom una lliçó de dignitat. També s’ha reproduït una situació semblant
a la vaga del personal de neteja del metro de Madrid. Per primer cop en
molts anys s’ha anat a la vaga qüestionant els serveis mínims  abusius
imposats pel govern. El Comitè d’Empresa de TMB Autobusos va pactar
les línies i els horaris que mantindrien els serveis mínims amb la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona(FAVB), responent a un
criteri de necessitats bàsiques de mobilitat i no pas als criteris de boicot
del dret legítim de vaga imposats per l’administració. A més, amb una rei-
vindicació absolutament justa que va sorprendre molta gent desconeixe-
dora d’aquesta realitat. Com pot ser que els conductors de vehicles que
diàriament són responsables de la seguretat de milers de passatgers no
descansin dos dies a la setmana? La campanya mediàtica de desprestigi
cap als vaguistes no va trigar a arribar. Tots els mitjans van buscar testimo-
nis de persones indignades per no poder agafar l’autobús i van obviar
àmpliament la gent que se solidaritzava amb les vaguistes. La plantilla de
Frape-Behr es va tancar a la fàbrica durant la nit de Nadal, i va ocupar els
espais de treball i la maquinària que la multinacional pretén deixar inope-
rativa. Es van convertir en guardians dels mitjans de producció, incorpo-
rant l’acció colectiva i assembleària al marge dels interessos pactistes de
CCOO i UGT. En tots els casos la CGT, la CNT i els sindicats alternatius hi
han tingut presència, però sense sobreposar els interessos sindicals als de
la plantilla, és a dir, per sumar i aportar experiència.

El racó il·lustrat

✑ Enric Borràs Abelló
/directa@setmanaridirecta.info/

Quan m’acostava a les es-
cales mecàniques de l’F-
NAC de la plaça de Cata-

lunya em vaig maleir per no haver
estat prou previsor: amb el pano-
rama que tenia al davant, intentar
comprar una pel·lícula el diven-
dres a la tarda, abans de reis, po-
dia ser una odissea de tragèdia
grega. Un centenar de persones
s’esperava davant les escales me-
càniques que un guàrdia de segu-
retat s’encarregava de blocar. No
va deixar passar ningú fins que no
li ho van ordenar, el centre co-
mercial estava col·lapsat de gent i
calia esperar que marxessin al-
guns compradors.

A dins ni tan sols es veia la
moqueta, de tants peus que la
trepitjaven. La majoria de gent
donava voltes buscant llibres,

pel·lícules, música o tecnologia
de consum per regalar al cap de
dos dies. Però, als individus a mig
fer i plens de grans que viuen en
simbiosi amb les videoconsoles
de mostra no els molestava la
gentada. Ells mantenien els ulls
fixos a la pantalla i les mans en-
ganxades al comandament, no-
més els dits saltaven d’un botó a
l’altre.

Arribar a la secció que m’in-
teressava no va ser fàcil i trobar
la pel·lícula entre empentes va
ser un cop de sort. Els treballa-
dors, que suaven a raig sota l’ar-
milla verda i groga, tenien mira-
da d’enfebrats. La gent els
abordava amb preguntes estúpi-
des i d’altres que no ho eren tant
però, com que estaven desbor-
dats i calia esperar-se, la majoria
de clients es queixaven o els
tractaven com si fessin mala-
ment la seva feina.

Mentre remenava DVD em
sorprenien les converses d’alguns
clients. Una parella que rondava
la cinquantena i duia una llista
prou llarga per omplir un rotlle de
paper de vàter semblava des-
orientada. Buscaven Resident Evil
a la secció de cinema d’autor per-
què algun dels fills els havia dit
que era “d’un director molt bo i
reconegut”. Una noia jove comen-
tava al seu company quina mena
de pel·lícules podien comprar per
al seu germà. Explicava que havia
de ser alguna comèdia o potser
alguna cosa d’acció. Al final, van
agafar-ne una de cada, gairebé
sense ni mirar-les: si no li agrada-
ven ja les canviaria. I és que tot-
hom era allà per quedar bé, la
qüestió era comprar alguna cosa
ni massa cara ni massa barata; era
indiferent què fos, només impor-
tava que tingués el preu just per
tal de fer el regal que tocava.

Comprar per quedar bé
Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Ja tornem a ser aquí! Amb les piles carregades i amb moltes ganes
de començar aquest any que, sense cap mena de dubte, serà clau
per la DIRECTA. Aquest any hem d’assentar la sostenibilitat econò-

mica del projecte i aconseguir el nombre necessari de subscripcions
que ens permeti dedicar-nos a fer més i millor la tasca d’il·luminar les
ombres i dissipar les boires informatives.

De moment ja hem començat bé l’any. Hem fet força subscrip-
cions nadalenques. Potser quan llegiu aquestes línies ja haurem arri-
bat a les 700, la qual cosa està molt bé! Però encara falta molt per
arribar a les 1.500 necessàries perquè el projecte sigui sostenible.

Aprofitem aquestes línies per informar totes les subscriptores i
subscriptors de la DIRECTA que, al llarg del mes de gener, rebran –a
casa o al punt de venda més proper– el DVD del documental Silen-
ci!, que parla de la tortura a l’Estat espanyol. És un petit regal que us
volem fer com a mostra d’agraïment, pel vostre suport i la vostra
confiança. Moltíssimes gràcies a totes!

Editorial

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

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

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 

L’Hospitalet de Llobregat 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

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

Més neu al Pirineu

Entre divendres i dissabte tor-
naran les nevades fortes al

Pirineu de Lleida, que poden
acumular gruixos de 30 o 40 cen-
tímetres de neu nova. A les co-
marques de Girona cauran al-
guns ruixats i tempestes, més
dispersos a les de Barcelona. Els
vents giraran a ponent a partir
de diumenge amb temperatures
molt suaus a la costa, properes
als 20 graus. El cel es mantidrà
poc ennuvolat en general. La nit de divendres a dissabte cauran nevades intenses al Pirineu i ruixats arreu de Catalunya A partir de diumenge els vents giraran a ponent i pujaran les temperatures
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>> El 17 de desembre, després de donar-se a
conèixer l’ordre de recerca i captura inter-
nacional contra set activistes, es van dur a
terme accions a les portes de les botigues
de G-Star de disset ciutats d’arreu del
planeta. A la imatge es pot veure la concen-
tració davant la seu de Copenhaguen_

>> G-Star ha creat una xarxa de botigues arreu del planeta que s’abasteix
principalment a través de la producció de fàbriques situades a països del
sud-est d’Àsia. Es tracta de roba d’alt standing, amb un elevat preu de
cost per al consumidor. La major part de compradors es troben als Estats
Units i a Europa. A Barcelona hi ha dues botigues de G-Star, una al carrer
Provença 257 i l’altra al carrer Plaça Comercial, al costat del mercat del
Born. També tenen establiments al centre de Lleida i a Girona_

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les multinacionals que deslo-
calitzen la seva producció –o
que externalitzen els proces-

sos productius bàsics a d’altres
filials– a països de l’est d’Europa i
del sud-est d’Àsia han trobat un
nou mecanisme per fer callar les
veus crítiques. És el cas de la cor-
poració Fibres and Fabrics Interna-
tional Pvt. Ltd. (FFI) i de la seva filial
Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL). Les dues
empreses, que es dediquen a la
producció de roba texana a gran
escala, van presentar una denúncia
judicial contra els activistes de la
campanya Roba Neta Internacio-
nal. Pocs mesos abans, els activis-
tes d’aquesta lluita per la defensa
dels drets i les condicions laborals
dignes en el camp de l’elaboració
de roba arreu del planeta havien
donat a conèixer informacions que
alertaven de les greus vulneracions
dels drets laborals que hi havia a

les factories d’FFI i JKPL a l’Índia. Un
tribunal de Bangalore, capital de la
regió índia de Karnataka, va emetre
una ordre de recerca i captura in-
ternacional per set activistes de la
campanya a Europa. La resolució
judicial també afecta un directiu
del servei proveïdor d’Internet An-
tenna, on s’allotja la pàgina web de
la campanya. Els potents serveis
jurídics de les empreses tèxtils han
demanat, a més, que se sol·liciti
l’extradició de tots els encausats
per tal de garantir la seva presència
al judici, que tindrà lloc a la ciutat
índia de Bangalore el mes d’abril de
2008. Si fossin considerats culpa-
bles, haurien d’afrontar una pena
de dos anys de presó.

L’ofensiva contra els activistes
internacionals no ha estat el pri-
mer procés judicial per silenciar
les veus crítiques. L’any 2006 ja
van demandar les organitzacions
locals que denunciaven la vulnera-
ció dels drets laborals. Aleshores

Set persones en recerca i captura
per denunciar l’explotació laboral

van aconseguir que els tribunals
indis impedissin el dret de la lliure
expressió d’aquestes organitza-
cions, amb un dictamen que –lite-
ralment– ordenava que durant un
any i mig no poguessin manifestar
res al voltant de les condicions
laborals a FFI i a JKPL. Segons de-
nuncia Christa de Bruin, activista
de la campanya Roba Neta Inter-
nacional als Països Baixos, a la
pràctica, el que van fer va ser
“col·locar una mordassa a aques-
tes veus crítiques en l’àmbit local”.

Altres persones, concretament
dues activistes holandeses que van
participar en accions i van fer
declaracions a la ràdio danesa el
mes de juny de 2007 també van
rebre una denúncia per la via civil i
per la via penal. La vista al tribunal
indi s’ha de celebrar el 10 de gener.

De Bruin afegeix que “tot ple-
gat és un molt mal precedent, ja
que el que es pretén és silenciar les
campanyes internacionals i acon-
seguir estendre la por entre la
societat civil dels països on es pro-
dueixen les vulneracions”. També
alerta que “altres empreses poden
seguir els passos judicials orques-

trats per FFI i, així, obstaculitzar el
desenvolupament de campanyes
internacionals de rebuig a aques-
tes pràctiques abusives”. Des de
Catalunya també s’ha reaccionat
davant d’aquesta situació i l’orga-
nització SETEM –referent a casa

La resolució
judicial també

afecta un
directiu del

servei proveïdor
d’Internet a la

campanya

La cadena G-Star és la principal compradora dels productes de les empreses
indies que han estat denunciades per les condicions a que sotmeten a la plantilla

nostra de la campanya Roba Neta
Internacional– ha fet una crida a
l’enviament de correus electrònics
i a la interpel·lació a la direcció de
G-Star. Consideren que, com a
principal comprador de la roba
fabricada a aquestes empreses

índies, té el marge de maniobra
necessari per poder pressionar i
garantir que es respectin els drets
laborals, de reunió i d’associació,
que hi hagi unes condicions dignes
al lloc de treball i que es respectin
els drets humans.

ÍNDIA // UN TRIBUNAL DE BANGALORE VOL EXTRADITAR ELS ACTIVISTES ACUSATS DE DIFAMACIÓ

Aparador d’una botiga de la cadena G-Star, al carrer Provença 257 de Barcelona Albert Garcia

9 de gener de 2008 / directa núm. 76

L’activista holandesa és una de
les vuit persones que es troben
en situació de recerca i captura
internacional. Ens explica que
el govern holandès s’ha posat
informalment en contacte amb
l’executiu indi. Creu que no
serà extraditada, però és cons-
cient que la seva situació és
molt delicada. Pot ser detin-
guda automàticament si és
identificada a qualsevol altre
país on viatgi. 

✑ J. R.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Quin missatge vols enviar als
consumidors d’aquesta roba?

Que siguin conscients de quina
realitat s’amaga darrere de la roba
de marca, que preguntin a les boti-
gues sobre les condicions laborals
dels treballadors i les treballado-
res als països d’origen. És impor-
tant exigir garanties palpables de
quines són les llibertats d’expres-
sió i associació de les persones
que han fabricat els seus texans.

Aquestes mesures són efectives?
S’ha de fer difusió de tota la infor-
mació. El boca-orella dels consumi-
dors pot ser molt efectiu. El fet que
FFI i JKPL s’hagin negat a cooperar ja
els ha comportat conseqüències.
Molts compradors han trencat
relacions amb aquestes empreses.
Organitzacions com Amnistia
Internacional, l’Observatori per la
Protecció dels Defensors dels
Drets Humans, Oxfam/Novib i la
Confederació Sindical Global han
condemnat els intents de retallada
dels drets fonamentals. 

“Que siguin conscients de la realitat 
que s’amaga darrera la roba de marca”

ESTHER DE HAAN // SECRETARIAT DE LA CAMPANYA ROBA NETA INTERNACIONAL
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Mango
DADES GENERALS

BENEFICIS NETS (2004): 73.129.000 euros 
TREBALLADORS/ES (2004): 5.453 
SEU SOCIAL: Barcelona 

CASOS DENUNCIATS

2002. BIRMÀNIA
> Productes per a Mango manufacturats en tallers on no existeix dret de reunió ni
d’associació. La pressió de la campanya Roba Neta va contribuir a fer que Mango
trenqués les relacions comercials amb la dictadura militar birmana. 
2003. MARROC
> Salaris baixos i excés d’hores extres. 

Nike 
DADES GENERALS

INGRESSOS (2004): 13.740.000.000 de dòlars 
TREBALLADORS/ES (2002): 22.000 
SEU SOCIAL: Beaverton (Oregon, EUA)

CASOS DENUNCIATS

2001. MÈXIC
> Mesures repressives i acomiadaments il·legals en massa dels empleats que
reclamaven millores en les condicions laborals a la fàbrica Kukdong. 
2001. INDONÈSIA
> Denúncies massives per assetjament sexual i maltractament físic de les operàries
d’un proveïdor de Nike. 
2002. TAILÀNDIA
> La factoria Bed and Bath Prestige Company, que produeix per Adidas, Nike, Levi-
Strauss i Reebok, acumula un deute de 400.000 dòlars amb les treballadores.
S’ofereixen anfetamines a les treballadores perquè puguin mantenir el ritme de
treball nocturn. 
2003. INDONÈSIA
> Explotació i salaris de fam. Publicació de l’informe We are not machines (No som
màquines) que denunciava salaris de dos euros diaris. 
2003
> 149 treballadores de Par Garment, que treballa per a Nike i Tommy Hilfiger, lluiten
per cobrar els deu mesos que els deu l’empresa després que la fàbrica tanqués sense
previ avís el desembre de 2002. 

H&M 
DADES GENERALS

BENEFICIS NETS (2002): 933.000.000 d’euros 
TREBALLADORS/AS (2007): 60.000 
SEU SOCIAL: Estocolm (Suècia) 

CASOS DENUNCIATS

> Des de 1998 s’han publicat diversos informes amb dades procedents de grups de
treballadors i treballadores de l’Índia, Maurici i Madagascar que denuncien hores
extres imposades per força, setmanes laborals de set dies i salaris de misèria. 

Zara (Inditex)
DADES GENERALS

BENEFICIS: (NETS 2004): 628.000.000 d’euros 
TREBALLADORS/ES: 47.046 
SEU SOCIAL: La Corunya (Galiza) 

CASOS DENUNCIATS

2003. EL MARROC
> Salaris baixos, jornades laborals excessives, hores extres no remunerades. Les
estratègies comercials no són coherents amb el codi de conducta (terminis de
lliurament excessivament curts, relacions comercials inestables i sense contracte
amb els proveïdors). 

El Corte Inglés 
DADES GENERALS

BENEFICI NET (2004): 611.460.000 euros 
SEU SOCIAL: Madrid 
Les dades bàsiques es poden trobar a la
web però la informació més completa és de
difícil accés. 

CASOS DENUNCIATS

2003. TÀNGER (MARROC)
> Salaris de misèria, excés d’hores de treball. Les setmanes fantàstiques provoquen
grans pressions sobre els proveïdors per aconseguir terminis de lliurament cada
vegada més curts (fins a cinc dies). 

Adidas 
DADES GENERALS

BENEFICIS NETS (2004): 314.000.000 d’euros 
TREBALLADORS/ES (2004): 17.023 
SEU SOCIAL: Herzogenaurach (Nuremberg, Alemanya)

CASOS DENUNCIATS

2000. EL SALVADOR
> Nens i nenes de dotze anys treballant i dormint al terra dels tallers que proveeixen
l’empresa. 
2000. INDONÈSIA
> Segons l’organització d’ajuda als treballadors i treballadores d’Indonèsia PMK, es
produeixen casos continuats dassetjament sexual a les fàbriques que abasteixen la
firma alemanya. 
2002. TAILÀNDIA
> La factoria Bed and Bath Prestige Company, que produeix per Adidas, acumula un
deute de 400.000 euros amb les treballadores. S’ofereixen anfetamines a les
treballadores perquè puguin mantenir el ritme de nit. 

The Walt Disney Company 
DADES GENERALS

BENEFICIS (2002): 2.430.000.000 d’euros 
TREBALLADORS/ES (2002): 115.000 
SEU SOCIAL: Burbank (Califòrnia, EUA)

CASOS DENUNCIATS

1998. HAITÍ
> Explotació laboral i acomiadament de sindicalistes a la factoria Megatex
proveïdora de l’empresa californiana.
2004
> Informe de Greenpeace sobre les substàncies tòxiques utilitzades en l’estampació
de productes tèxtils infantils Disney. 

Decathlon 
DADES GENERALS

BENEFICIS: No consten 
TREBALLADORS/AS: No consten 
SEU SOCIAL: França 
Marques pròpies comercialitzades en botigues Decathlon: Quechua, Tribord, Kipsta,
Kalenji, Domyos, Inesis, Geologic, Decathlon Cycle, Aptonia Geonaute i Fouganza. 

CASOS DENUNCIATS

2004. TAILÀNDIA
> Acomiadament de sindicalistes a la fàbrica MSP Sportswear, proveïdora de
Decathlon i Nike, per denunciar situacions d’excés d’hores extres, increment
desmesurat de les quotes de producció, abusos verbals, etc.

Levi Strauss 
DADES GENERALS

BENEFICIS NETS (2004): 30.390.000 euros 
TREBALLADORS/ES: 8.850 
SEU SOCIAL: San Francisco 

CASOS DENUNCIATS

1999. BULGÀRIA
> Explotació laboral i assetjament sexual a les
treballadores d’una factoria proveïdora de Levi’s. 
2002. TAILÀNDIA
> Explotació laboral, hores extres forçoses i subministrament d’anfetamines a les
treballadores per aguantar el torn de nit a la fàbrica Bed and Bath Prestige
Company, proveïdora de Levi’s. 
2002. SAIPÁN
> Violacions massives dels drets humans en factories proveïdores de Levi’s, Tommy
Hilfiger i 24 firmes més. Només Levi’s es va negar a pagar indemnitzacions. 

C&A 
DADES GENERALS

BENEFICIS (2002): 107.000.000 d’euros 
TREBALLADORS/ES: 30.000 
SEU SOCIAL: Brussel·les 

CASOS DENUNCIATS

2000. INDONÈSIA
> Salaris de misèria i horaris excessius. Acomiadament de treballadores en vaga,
coaccions i assetjament sexual. 
2000. CAMBOTJA
> Salaris de fam. Dades extretes de l’informe de SETEM - Campanya Roba Neta

Relació de les multinacionals tèxtils amb un nombre més gran de denúncies 
La roba més bruta



Staphany Wong forma part de
l’International Hong Kong
Liason Office (IHLO), membre
de la Confederació Sindical
Internacional, abans coneguda
com a International
Confederation of Free Trade
Unions (ICFTU). IHLO potencia i
representa el moviment sindical
internacional i lluita pels drets
laborals i el desenvolupament
polític i social a la Xina.

✑ J. R.

Pel que fa als drets laborals i
després de la reunificació,
Hong Kong està anant cap a

la Xina o a l’inrevés?
En aquest aspecte, és injust dir que
Hong Kong estigui anant cap a la
Xina, però és clar que el govern de
Hong Kong no ha jugat un paper
actiu a favor d’uns estàndards de
drets laborals més elevats, com els
del món desenvolupat. En alguns
aspectes, Hong Kong és pitjor que
la Xina. Per exemple: el govern de
Hong Kong va refusar legislar so-

bre el màxim d’hores de la jornada
laboral i el salari mínim i, a més, no
hi ha hagut cap acord al Consell
Legislatiu (el parlament de Hong
Kong) per introduir la negociació
col·lectiva obligatòria, tot i que
s’ha intentat en tres ocasions des
de l’any 1998.
La legislació laboral xinesa respec-
ta els preceptes de l’Organització
Internacional del Treball (OIT)?
Primer s’ha d’aclarir que la Xina, tot
i ser membre de l’OIT, mai no ha
ratificat cap de les vuit conven-
cions laborals essencials. Fins ara ha
ratificat les convencions per l’abo-
lició del treball infantil i l’elimina-
ció de la discriminació a la feina,
però no reconeix la llibertat d’asso-
ciació ni el dret de negociació
col·lectiva de forma efectiva. A
més, el treball forçat encara exis-

teix sota diverses formes com el
treball a la presó, el càstig legal o la
prostitució forçada de dones. D’al-
tra banda, els governs locals no
apliquen la legislació que està més
ben redactada per atreure els inv-
ersors. I molts treballadors, a banda
de no comptar amb sindicats inde-
pendents legals, vénen d’àrees
rurals i no tenen un accés fàcil al
coneixement de la legislació labo-
ral ni a l’assessorament jurídic.
L’administració pública occiden-
tal està fent Compra Pública
Ètica a la Xina?
Seria un gran pas que els governs
d’Occident generalitzessin la Com-
pra Pública Ètica als països en vies
de desenvolupament. De tota ma-
nera, la dificultat rau en si aquesta
compra és genuïnament ètica o
no. Les auditories actuals estan

controlades principalment per les
companyies o, si més no, estan
pagades per elles i, per tant, diuen
allò que els agrada sentir. Les audi-
tories independents dutes a terme
per part dels representants reals
dels treballadors són el pas que
cal fer. I és que és molt important
que els treballadors estiguin im-
plicats en el procés de control i la
millor manera de fer-ho és perme-
tre els comitès de treballadors.
I quin és el paper de les grans fir-
mes occidentals?
Per començar, s’ha d’aclarir que la
majoria no tenen les seves plantes
a la Xina, sinó que compren a pro-
veïdors xinesos i, com a clients,
haurien d’exigir el respecte a la
dignitat laboral i la participació
dels treballadors i treballadores
en les certificacions. Un problema

enorme amb aquestes marques és
que, per una banda, sostenen que
volen assegurar unes bones condi-
cions laborals però, per l’altra,
estan poc disposades a fer-se càr-
rec de les despeses. I és senzilla-
ment impossible que hi hagi bones
condicions laborals sense un preu
decent. L’ideal seria que se seguís
la legislació europea i els estàn-
dards internacionals. Però la veri-
tat és que aquest desig és ingenu.
Si volen seguir la legislació euro-
pea, per què marxen d’Europa i
inverteixen a la Xina i a d’altres
països en vies de desenvolupa-
ment? Ho fan perquè els treballa-
dors són més barats, no tenen
poder de pressió i no hi ha una
legislació laboral potent. En defi-
nitiva, no comptem amb les em-
preses per millorar les condicions
laborals. Se les ha de pressionar
constantment; mantenir-hi un dià-
leg, però tenir clar que no són l’es-
perança.

(Extracte d’una entrevista publicada a 

l’apartat ‘Veus del Sud’ de la revista de Setem)
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I LA DESAPARICIÓ DELS ARANZELS?
>> Es dóna la circumstància que des de fa pocs mesos han desaparegut els aranzels duaners (impostos fronterers entre estats) per
a l’exportació entre la Xina i la Unió Europea. Aquesta reducció de costos per a les empreses no s’ha materialitzat en una millora
dels sous per a les persones que configuren els milers de cadenes de muntatge de productes comercials que surten de la Xina per
tal d’inundar el mercat de joguines i electrodomèstics europeu. Tampoc no s’ha apreciat una reducció dels preus d’aquests
productes. S’ha de pressuposar, per tant, que l’augment dels marges de producció ha anat a parar a la direcció de les empreses_

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El món fantàstic de Walt Dis-
ney no és una fàbrica de
somnis per tothom. Només

cal preguntar-ho a les 300 treba-
lladores i treballadors de la pro-
veïdora de joguines Haowei Toys,
per la qual Disney ha esdevingut
més aviat un malson. L’empresa,
ubicada a la ciutat de Shenzhen, a
l’est de la Xina, és la responsable
de la producció de petits ninots
de peluix i joguines de plàstic que
es venen al parc temàtic de Dis-
ney a Hong-Kong i s’exporten a les
filials que té la multinacional
arreu del planeta. També es po-
den trobar a les grans superfícies
comercials i als comerços.

Des de fa mesos la plantilla
està organitzant una protesta la-
boral constant per denunciar la
violació dels seus drets i condi-
cions de treball. L’organització
independent anomenada Estu-
diants i escolars contra les males
conductes de les empreses
(SACOM) ha denunciat en un parell

Disney: una fàbrica de malsons

d’informes editats el mes de no-
vembre que s’està forçant les treba-
lladores i treballadors perquè facin
un excés d’hores extres que des-
prés no són remunerades. També se
les obliga a signar contractes en
blanc i se’ls fa renunciar a la segure-
tat social i a les pensions. Un altre
aspecte dels informes se centra en
la salut laboral. Asseguren que el
personal està exposat a productes
tòxics a les cadenes de muntatge i
que els dormitoris són insalubres. El
10 de setembre hi va haver la pri-

mera manifestació de la plantilla a
les portes de l’oficina local de tre-
ball. Aleshores l’empresa va reubi-
car una part de la producció a la
població de Jiaoyitang, a la regió de
Dongguan.

Protesta al parc temàtic
El 12 de setembre diversos activis-
tes de SACOM van organitzar una
protesta solidària durant la cele-
bració del segon aniversari del
parc temàtic Disneyland de Hong
Kong (ciutat fronterera amb l’Es-

tat xinès). L’endemà d’aquesta ac-
ció les treballadores es van reuni-
res amb el director regional d’S-
tandards Laborals Internacionals
de la Walt Disney Company, en la
qual no es va arribar a cap acord.

Des d’aleshores SACOM ha
fet públiques múltiples violacions
dels drets laborals a d’altres fàbri-
ques que fan joguines per Disney
dins del territori xinès. Les empre-
ses Tianyu i Yonglida Toys han
estat acusades d’haver retallat els
salaris, d’imposar l’obligació de

fer moltes hores extres –sovint
impagades– i de mantenir unes
condicions de vida paupèrrimes i
sense les mínimes condicions
d’higiene als dormitoris de les
plantes. La direcció de Tianyu ha
falsificat contractes laborals i ha
ocultat la situació laboral real en
diverses auditories socials. Disney
s’ha negat a dialogar amb SACOM
en relació a aquestes denúncies.

SACOM i la campanya Roba
Neta Internacional han demanat a
la multinacional de l’oci infantil
que faciliti el llistat de proveïdors
xinesos per poder comprovar el
compliment de la legislació labo-
ral. També ha sol·licitat que s’ofe-
reixi la traducció del seu codi de
conducta a les treballadores de
les empreses proveïdores. Les
activistes d’aquestes organitza-
cions afirmen que és responsabili-
tat de Disney promoure la trans-
parència a la cadena de producció
de joguines, el respecte als drets
laborals i la creació de mecanis-
mes de representació dels treba-
lladors i les treballadores.

XINA // ELS TREBALLADORS DENUNCIEN EXPLOTACIÓ I PRECARIETAT A LES PLANTES DE JOGUINES

Nau de la companyia de joguines xinesa Tianyu que treballa per a Disney

9 de gener de 2008 / directa núm. 76

“Si volen seguir la legislació
laboral europea, per què marxen
d’Europa i inverteixen a la Xina?”

ENTREVISTA // STAPHANY WONG, INVESTIGADORA EN DRETS LABORALS I SINDICALS A LA XINA
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El desastre ecològic provocat
per les llavors transgèniques que
contaminen milers d’espècies i
varietats vegetals que els pagesos
des de sempre ens podíem auto-
reproduir sense cost està provo-
cant efectes perversos en molts
indrets del planeta. Un dels més
greus succeeix a l’Índia, on cada
any prop de 20.000 pagesos, en
comprovar –desesperats– l’en-
gany de les llavors transgèniques,
de sobte es troben que no fan
diners ni per pagar les maleïdes
llavors i s’adonen que, alhora, han
perdut totes les llavors autòcto-
nes d’arròs que tenien, amb les
quals podien sembrar any rere
any sense cap cost i, com a
mínim, alimentar la seva família.
L’instrument per suïcidar-se és un
glop del pesticida que abans no
els feia falta utilitzar i que ara
tampoc no poden pagar.

Malgrat el rebuig que provo-
quen els aliments transgènics
entre la societat per les conse-
qüències en la salut de les perso-
nes (podeu cercar l’experiment
de la Dra. Irina Ermakova
“Transgénicos amenaza para los
bebés” al Google ), les multina-
cionals que monopolitzen les
llavors a nivell planetari encara

Josep Pàmies i Breu. Plataforma Som lo que Sembrem

Realment
necessitem tanta
tecnologia bruta

i interessada
per produir
aliments?

La bogeria de les llavors transgèniques

/opinio@setmanaridirecta.info/

FSCat: el territori i l’agricultura no són una mercaderia

La mercantilització de la terra,
dels aliments i dels recursos
naturals s’ha convertit en una
constant en el procés de globa-
lització capitalista. El territori i el
medi ambient no s’han escapat
de l’espiral privatitzadora del
sistema actual. Les llavors, l’aigua
i la terra que durant segles han
pertangut als pobles, tant del
nord com del sud, s’han convertit
durant els darrers anys en una
mercaderia al servei del capital i
de les grans multinacionals. 

En un context de crisi
mediambiental i social global, on
es posa de manifest que els
recursos naturals del planeta són
limitats i que els nivells d’explo-
tació del territori (per finalitats
urbanístiques, per l’agricultura
intensiva, pel turisme de masses,
etc.) són insostenibles. En aquest

sentit, reivindicar una producció
alimentària i un ús del territori
respectuós amb el medi i les
persones es converteix en una
necessitat imperant. 

Des del Fòrum Social Català
volem exigir que els aliments,
l’aigua, els boscos i les llavors
siguin un dret i no pas una merca-
deria. Els camperols han de
poder treballar la terra, els
pastors fer ús dels camps, els
pescadors accedir al mar i als rius
i els consumidors han de poder
menjar aliments lliures de trans-
gènics... En definitiva, el control
dels recursos naturals ha de
tornar a mans dels pobles i les
comunitats.

A casa nostra, la defensa del
territori s’ha convertit en una
lluita quotidiana. La planificació
d’infraestructures faraòniques al

servei dels interessos privats i
especuladors com la Molt Alta
Tensió a Girona, el Quart Cinturó
al Vallès, el túnel de Bracons de
Vic a Olot, la proliferació de
centrals eòliques i nous transva-
saments a les terres de l’Ebre,
etc. ha fet sortir al carrer milers
de persones sota la demanda
unànime de “prou agressions al
territori”. Com deien els
companys i companyes de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre:
“Lo riu és vida”. I també són vida
els prats, els boscos i la fauna que
els habita.

La desaparició creixent de la
petita pagesia –que a Catalunya
tan sols suma un 1,2% de la
població activa– i la seva pèrdua
de poder adquisitiu (la renda
agrària se situa avui dia en un
65% de la renda general) és una

altra dada alarmant. Qui ens
alimentarà el dia de demà?
Podem deixar la nostra alimenta-
ció en mans de les multinacio-
nals de la indústria
agroalimentària? Aquí, com a
molts d’altres llocs del planeta,
el territori, l’agricultura i l’alimen-
tació s’han convertit en un tros
de mercaderia a mans del millor
postor.

És per aquest motiu que, des
del Fòrum Social Català, diverses
organitzacions de solidaritat,
ecologistes, sindicals, de consu-
midors i consumidores, d’estu-
diants, de dones, etc. exigim una
agricultura i un territori al servei
de les persones i respectuós amb
el medi ambient i fem nostre el
lema de Vía Campesina: “El món
no està en venda”. Ni aquí ni
enlloc.

Esther Vivas. Fòrum Social Català /opinio@setmanaridirecta.info/

Aquí, com
a molts

altres llocs
del planeta,
el territori,

l’agricultura i
l’alimentació

s’han convertit
en un tros de
mercaderia a

mans del millor
postor

no en tenen prou. Ara han ideat
una nova tècnica, la Tecnologia
de restricció de l’ús genètic
(TRUG) –anomenada col·loquial-
ment  terminator–, que farà
possible l’existència de llavors
suïcides. És a dir, les llavors sorti-
ran programades per néixer una
sola vegada i fer que la seva
descendència sigui estèril, per
evitar que el pagès les pugui
tornar a sembrar. Però encara és
més greu que la Unió Europea
subvencioni amb els diners de
tots els ciutadans les empreses
mafioses perquè corregeixin una
mica la maldat de la llavor
suïcida o terminator.

El Projecte Transcontainer
(subvencionat per la Unió
Europea) pretén que la llavor, en
lloc de tenir la propietat suïcida,
es transformi en una llavor
zombie amb possibilitats de
recuperar la seva força germina-
tiva mitjançant la nova
Tecnologia d’extirpació de gens,
anomenada exorcista. És a dir, si
un pagès el segon any vol
sembrar una llavor feta per ell
mateix a partir d’una llavor trans-
gènica haurà de pagar per aplicar
la tecnologia exorcista (un
producte químic, per exemple) i
poder recuperar la vida d’aquella
llavor mig morta obtinguda de
segona generació.

Les preguntes que ens fem 
Realment necessitem tanta
tecnologia bruta i interessada
per produir aliments? Si pensem
a substituir els combustibles
fòssils dels nostres vehicles per
combustibles ecològics o
biocombustibles, no hauríem de
pensar, també, a produir i inge-

rir l’aliment (el nostre combusti-
ble) produït de forma ecològica
i no tan manipulada genètica-
ment? O és que, tal vegada,
ingerir aliments cada dia més
farcits d’additius químics i alte-
rats genèticament és una estra-
tègia per tenir la societat
sempre mig malalta i poder
donar el màxim a la poderosa
indústria farmacèutica que, a
més, només pensa en produir
medicaments que no curen sinó
que cronifiquen les malalties?
Vegeu, sinó, al Google, l’entre-
vista que va fer La Vanguardia al
premi Nobel de Medicina  Dr.
Richard J. Roberts, que afirmava:

“El fàrmaco que cura del todo
no es rentable”. I encara és més
esfereïdor llegir l’informe
elaborat per la monja catalana
Teresa Forcades, doctorada en
medicina (i que també podeu
trobar cercant al Google),  “Els
crims de les grans companyies
farmacèutiques”.

És molt preocupant que les
multinacionals de llavors transgè-
niques Monsanto, Singenta-
Novartis, etc., que dominen el
món de les llavors, a la vegada
tinguin potents indústries farma-
cèutiques i d’alimentació. Són
interessos molt contraposats que
caldria separar pel bé de la

humanitat, ja que salut i alimenta-
ció van íntimament lligades i són
paràmetres que haurien d’estar
exclosos de la bogeria especula-
tiva i de la manipulació genètica
en què ha entrat aquest món.

Per tot això i molt més,
animem tota la societat a rebutjar
els aliments transgènics i a donar
suport a una Iniciativa Legislativa
Popular impulsada per la
Plataforma Som lo que Sembrem
(www.somloquesembrem.org) que,
amb la recollida de 50.000 firmes,
pretén dur a discussió al
Parlament una llei que declari
Catalunya com un territori lliure
de transgènics.

Xavier Blasco
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Si el que volen és que la
música i els músics ens estiguem
al carrer, tranquils, que el carrer
ja és nostre. El 13 de desembre la
Guàrdia Urbana, per ordre del
districte de Sants, va desallotjar
una desena de locals del carrer
Mèxic, on des de fa més de 10
anys treballaven diferents grups
de música de l’anomenada
escena alternativa de Barcelona.
Abans que un precinte impedís
l’accés a aquests locals, com
cada dia i aliens a tot, assajaven
temes, enregistraven cançons,
preparaven concerts... Temes,
cançons i concerts que més tard
sonaran als carrers i a les places
majors dels pobles d’arreu de
Catalunya i més enllà. “Teniu
deu minuts per marxar d’aquí”.
Són les úniques paraules que
vam intercanviar amb els que
ens feien fora. Segons hem
pogut saber després, feia quatre

anys que l’ajuntament havia noti-
ficat al propietari d’aquests
locals –que gestiona
Gersofinques– que no disposa-
ven d’autorització ni llicència
municipal per fer l’activitat que
s’hi feia i n’exigia el cessament.
Tot això, és clar, al marge dels
que érem allà i que, mensual-
ment, pagàvem un lloguer per
treballar en aquests espais. Uns
espais il·legals, insalubres, sense
llum natural, sense ventilació,
bruts, sense mesures de segure-
tat, però l’únic lloc on molts de
nosaltres podíem desenvolupar
la nostra feina. Perquè, al
contrari del que poden pensar
alguns, molts de nosaltres vivim
d’això. Queda clar, doncs, que
hem estat enganyats per un
propietari que, com molts altres,
ha especulat  amb uns locals que
s’haurien d’haver tancat abans
perquè, segons l’ajuntament, no

complien uns mínims de segure-
tat. Ens ha estafat el propietari,
que fa un any encara continuava
firmant contractes de lloguer, i
també la immobiliària, que a
hores d’ara encara diu que desco-
neix què ha passat. Però, al marge
de les responsabilitats –que
exigirem  i s’aclariran–, ja n’estem
farts, cansats i emprenyats.
Aquest últim incident planteja la
necessitat d’un debat sobre les
condicions en què treballen
molts músics professionals.
Reivindiquem un respecte a la
nostra professió per poder-la
desenvolupar amb normalitat i
dignitat. Necessitem d’espais
concrets que s’adaptin a les
característiques de la nostra
feina. L’ajuntament ens planteja
que utilitzem temporalment
alguns espais dins els centres
cívics de La bàscula o Boca nord.
Però, aquests espais es podran

adaptar a nosaltres? Què passarà
quan un grup ocupi el lloc durant
deu hores al dia perquè està
enregistrant un disc? Què
passarà amb la resta? La
proposta no deixa de ser un
pegat a una situació que cada
cop es degrada més. 

Potser ha arribat el moment
que nosaltres hi prenguem part.
Potser és hora que el col·lectiu de
músics comenci a cantar amb una
sola veu i a reclamar una dignifi-
cació d’aquest art. Però també és
hora que les institucions –que
s’omplen tant la boca posant la
música com a exemple d’integra-
ció,  de normalització i de comu-
nicació–, de la mateixa manera
que s’han  posat a treballar amb
el sector del circ i del cinema,
comencin a escoltar-nos. I, sobre-
tot, que comencin a entendre’ns.
No som els últims bufons de la
cort.

/opinio@setmanaridirecta.info/

És hora que els
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dignificació
d’aquest art.

Però també és
hora que les
institucions
comencin a
escoltar-nos

Rock a la ciutat

/opinio@setmanaridirecta.info/Raimundo Viejo Viñas. Professor de Teoria política a la UPF

S’
1968, l’aniversari que ve

acosta un nou aniversari del
68, l’any-xifra-símbol que
recorda la irrupció en escena de
l’antagonisme estudiantil. Com
cada deu anys, se celebraran-
nombroses activitats sobre el
68 amb objectius tan diversos
com perpetuar el mite, criticar-
lo, enaltir-lo, destruir-lo, obli-
dar-lo...

El més interessant i signifi-
catiu d’aquests aniversaris, però,
potser no radiqui en el propi 68,
sinó en la manera que ha estat
tractat al llarg d’aquestes quatre
dècades, acompanyant precisa-
ment la transformació de la
composició tècnica de classe.
De fet, la història dels aniversa-
ris del 68 pot ser vista com la
història d’una successió de
canvis en la constitució de l’es-
tudiant com a figura social que
opera el desplaçament del
coneixement al centre mateix
del capitalisme industrial i en fa
el capitalisme cognitiu en el
qual vivim avui.

Transcorregut el primer
decenni, el 68 va començar a
forjar-se com a mitologia de la
modernitat. No obstant això, el
1978 encara era un context
massa marcat per les “passions
tristes” (Spinoza) com per facili-
tar la frivolització –sempre
necessària– a la “raó cínica”
(Sloterdijk). L’escena política de
l’època estava massa marcada
per la radicalització de l’ex-
trema esquerra, el sectarisme
ideològic i el sense sentit cada
vegada més evident de la deriva
armada. A l’Estat espanyol, les
mobilitzacions estudiantils es
van dirigir contra la massificació
universitària que preparava lleis
com la LAU i la LRU com a
reajustament de la composició
tècnica d’una classe que aban-
donava la centralitat de l’obrer

massa (anterior al 68) per l’obrer
social (Negri). Però, sens dubte,
era massa aviat i bona part dels
actors del 68 encara es feien
massa presents i eren excessiva-
ment radicals perquè fos possi-
ble la conducta a l’apropiació
discursiva del 68.

De fet, la producció del 68
com a “mentida vital” (Ibsen) va
començar deu anys més tard i va
estar marcada per la ruptura
antiedípica (Deleuze i Guattari)
del moviment estudiantil de
1986 a un i altre costat dels
Pirineus. Coincidències de la
història, el 86 invertia de
manera cabalística el guarisme
mitològic i s’anticipava a l’ani-
versari de 1988 amb una ruptura
constituent dins del moviment
estudiantil. Aquell mateix 1986
–evidència de la tensió antago-
nista que es radica l’apropiació
de tot esdeveniment històric–
Daniel Cohn-Bendit, figura
emblemàtica del narcisisme
estudiantil tan severament criti-
cat per l’Escola de Frankfurt, va
demostrar les seves habilitats

com a mestre del cinisme i
l’oportunisme polítics perpe-
trant un llibre: La revolució i
nosaltres, que la vam voler tant.
Eren els anys del neoliberalisme
triomfant, els penediments
penitents i la fi de la Història. El
68, igual que abans el 1917, s’ha-
via territorialitzat i incorporat a
la historiografia nacionalista i,
finalment, es podia parlar del
maig francès. En aquells temps,
la universitat s’havia massificat i
la figura de l’obrer social (Negri)
havia deixat pas a la formació
d’una nova figura, el cognitariat
(Bifo), el principal tret del qual
ja no és el de reproduir la força
de treball (tenir prole), sinó la
de desenvolupar una activitat
cognitiva.

Deu anys més tard –mentre
el maig francès començava a

decorar profusament llibreries
nostàlgiques del no-res–, a
Seattle el 68 passava definitiva-
ment a la Història. El 68 iniciava
la seva museïtzació, la labor
intensiva i reificadora d’un
manierisme obstinat en la mani-
pulació de continguts. El 68 era
festejat com correspon, això és,
sense pudor, per la mateixa
societat de l’espectacle que
Guy Débord havia analitzat.
Però, alhora, començava una
nova onada de mobilitzacions
d’escala planetària en la qual el
moviment estudiantil de l’Estat
espanyol hauria d’integrar-se
mitjançant el rebuig de
l’Informe Bricall, primer, i la
lluita contra la LOU, poc
després.

L’objectiu continua vigent en
l’actualitat, tal com es pot

observar en les mobilitzacions
contra Bolonya. Està en joc la
introducció de les regles del
mercat dins dels espais universi-
taris amb l’únic objectiu de
disciplinar les capacitats
intel·lectuals del cognitariat
mitjançant la seva inserció en
una tecnoestructura global.
Malauradament, malgrat una
certa millora en la participació,
el moviment estudiantil sembla
que encara està molt necessitat
de creativitat i innovació en els
seus repertoris d’acció
col·lectiva. L’obstinació en un
discurs identitari que parla de
sindicalisme i encara entén la
figura de l’estudiant com un
prototreballador (i no com a
cognitari) no sembla que estigui
expressant gaire bé les contra-
diccions del nostre temps.

Malgrat
una certa

millora en la
participació, el

moviment
estudiantil

encara està molt
necessitat de

creativitat
i innovació 

Yacine Belahcene. Músic

Paco Arjona
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Mòbils i
consoles:
tecnologia
tacada de sang
Jordi Cruz Plaja
Palafrugell

La majoria de ciutadans
desconeixen què és el

coltan, però possiblement el
porten a sobre. Possiblement
tampoc saben què està passant
al Congo, potser els sona una
mica però mai no hi han volgut
aprofundir. Jo els recomano que
ho facin i que també intentin
esbrinar, especialment a través
de la xarxa, quins efectes
provoca el nostre consumisme i
benestar sobre altres persones i
països, sovint menys desenvolu-
pats. El coltan és una roca
formada per dos minerals rars:
la columbita (o niobita) i la
tantàlia. Té un gran interès
econòmic i estratègic i és fona-
mental en les telecomunica-
cions. Es troba en jaciments al
Canadà, al Brasil i a la regió dels
grans llacs africans (República
Democràtica del Congo i
Rwanda). S’estima que el 80%
de les reserves mundials de
coltan es troben en una regió
de l’est de la República Demo-
cràtica del Congo anomenada
Kivu. Amb aquest mineral es
fabriquen microcondensadors
per a aparells electrònics petits,
com els mòbils, les consoles o
els portàtils i també per cons-
truir míssils, transbordadors
espacials, etc. El coltan és el
principal causant (juntament
amb d’altres minerals) de les
guerres existents a la zona, dels-
milions d’assassinats, desplaça-
ments i violacions i dels greus
danys mediambientals. Si real-
ment volem ser solidaris i fer
alguna cosa positiva pels altres i
pel futur del planeta en aquest
món tan egoista, competitiu i
materialista –molt de moda
durant les festes de Nadal–,
hauríem de ser prou valents per
obrir els ulls, aprofundir en la
crua realitat i intentar canviar
alguns dels nostres hàbits més
insostenibles i perjudicials. Si
no, no serem gaire diferents
dels pitjors genocides i dicta-
dors del planeta. El nostre con-
sumisme malaltís, absurd i
insostenible està provocant el
pitjor desastre ambiental i
genocida de la història: la
desaparició diària d’espècies
arreu del planeta –moltes de
les quals ni tan sols s’han arribat
a conèixe– i la mort i el despla-
çament de milions de persones
per culpa de les guerres pels
recursos naturals i energètics i
pels desastres mediambientals.
Ens estem menjant i jugant el
futur de la supervivència de les
generacions futures. Pel planeta
i per la nostra supervivència,
aprenguem a controlar i
analitzar més els nostres desit-
jos, els nostres actes, el que
fem, consumim o posseïm,
com i on s’ha elaborat, quins
efectes comporta. Si realment
s’ha de globalitzar alguna cosa
és la solidaritat, la justícia i els
drets humans i no aquest

model econòmic absurd,
depredador i insostenible.

La màfia
nuclear
s’amaga
darrere la
publicitat
Anònima

El 12 de desembre de 2007, el
diari El Punt va publicar una

pàgina sencera de publicitat
amb el títol: “L’energia elèctrica
d’origen nuclear és respectuosa
amb el medi ambient”.
L’esmentada pàgina publicitària
(pàgina 9) no portava la signa-
tura de cap entitat ni cap
persona en concret. No cal ser
gaire espavilat per saber que la
pàgina de publicitat l’ha pagada
la màfia nuclear. I ho ha fet de
forma anònima, perquè ni tan
sols s’atreveix a signar amb
noms i cognoms. No cal dir que
tot el text publicitari és un cant
a l’energia nuclear pels seus
suposats avantatges ambientals.
És, simplement, un exemple ben
clar de propaganda d’estil goeb-
belià. Evidentment, el text
amaga tota la realitat ecològica,

tecnològica, econòmica i políti-
cosocial de l’energia nuclear. Ni
una paraula de tot el cicle del
combustible nuclear, des de les
mines d’urani fins als residus
generats en cada etapa de l’es-
mentat cicle, que enverinen
radiaoctivament tots els siste-
mes naturals, inclosos els
humans. Ni una paraula del
fracàs tecnològic de la indústria
nuclear, no s’ha venut ni un sol
reactor nuclear en 30 anys als
països democràtics i, quan un
consorci d’empreses fineses
decideix comprar-ne un –ara fa
dos anys– resulta que el
projecte ja acumula gairebé dos
anys de retards. Ni una paraula
de com l’economia i el món
financer handeixat de confiar
en la tecnologia nuclear. Les
institucions financeres manifes-
ten, una i altra vegada, que la
tecnologia nuclear no es pot
finançar sense suports econò-
mics dels governs, tal com
reclamaven fa 40 anys. Si
després de 50 anys d’ajuts
governamentals de tota mena
la tecnologia nuclear encara en
necessita, aquesta és la demos-
tració més clara del seu fracàs.
Ni una paraula dels afanys
centralitzadors i dominadors de
la tecnologia nuclear, que
comporta el manteniment d’un
sistema elèctric centralitzat,

amb pocs generadors, grans
xarxes de transport, gestionat
de forma centralitzada amb uns
cossos especialitzats –parapoli-
cials, policials i/o exèrcits– i
que impossibiliten el naixement
d’un sistema elèctric distribuït,
eficient, net i renovable. Cridem
a la desobediència civil a l’ener-
gia nuclear. Per plantar cara a la
màfia nuclear només cal fer-se
insubmís a l’electricitat d’origen
nuclear. Com?  Participant en
totes aquelles iniciatives popu-
lars per generar energia elèc-
trica a partir de les fonts
d’energia renovable (sol, vent,
aigua, biomassa, geotèrmia, etc).
O demanant a les empreses
privades promotores de projec-
tes de generació d’electricitat
amb fonts d’energia renovable
que facin possible la participa-
ció popular en els seus projec-
tes. O exigint als governs que
respectin el dret de les perso-
nes de rebre electricitat neta,
procedent de fonts d’energia
renovables, cosa que a casa
nostra era possible fins que un
ministre català a Madrid ho va
fer impossible. Quan la màfia
nuclear acapara els mitjans de
comunicació, desinforma les
persones i pressiona les institu-
cions democràtiques, les perso-
nes tenim el deure de resisitir,
reaccionar i actuar.

cartes

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

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

Les cartes han de tenir una
extensió màxima de 1.500 caràc-
ters (amb espais) i han de portar:

signatura, localitat i contacte

Els homes
(heterosexuals)
assignatura pendent

✑ Vicent Martínez

Les dones s’han pensat i repensat
elles mateixes a partir del movi-
ment feminista. Els gais, lesbianes i

transexuals (glbt) han fet el mateix a
partir del seu propi moviment d’allibera-
ment. La igualtat i la llibertat han estat el
que ha guiat la seua acció. 

Les persones glbt o les dones s’han
reunit en grups d’autoreflexió per imagi-
nar i planejar la igualtat, per fonamentar
les seues reivindicacions, per qüestionar-
se la seua vida quotidiana i els papers
socials assignats pel sexisme i per l’hete-
rosexisme. Els homes heterosexuals no
s’han repensat ells mateixos més enllà
del tòpic progre que els porta a donar
suport formalment als moviments femi-
nista i homosexual, sempre que no qües-
tione la seua quotidianitat ni les seues
actituds de dominació.  

Sent justos, ja han sorgit grups d’ho-
mes que repensen la masculinitat des
d’una perspectiva d’igualtat. Per això no
deixa de ser curiós que en moviments
que diuen voler transformar la societat
no hagen sorgit aquest tipus de grups o
hi siguen molt minoritaris. Els homes
revolucionaris s’han oblidat de la seua
pròpia revolució interior cap a les dones,
cap als gais i cap a ells mateixos.

Igual que els gais s’han reinventat per
lluitar contra l’homofòbia i alliberar-se de
la seva pròpia homofòbia interioritzada i
les dones van haver d’agrupar-se per
poder deixar de ser dominades pels
homes i, alhora, alliberar-se del seu propi
masclisme interioritzat, què impedeix que
els homes (suposadament) heterosexuals
s’agrupen entre ells per reflexionar sobre
això i repensar-se?

Resulta curiós veure com molts homes
heterosexuals revolucionaris s’apunten
efusivament a la legalització de la prosti-
tució sense qüestionar-se prèviament ells
mateixos el paper del client, que majorità-
riament és un home. Cap home dels movi-
ments antisistema s’ha qüestionat perquè
hi ha tants homes que es creuen amb el
dret de comprar les dones (les prostitutes)
com si fossen mercaderies, com si fos
natural. En definitiva, per què la masculini-
tat es creu amb el dret de dominar. Les
xifres diuen que el 95% dels clients de la
prostitució són homes i el 90% de les
prostituïdes són dones: per què els homes
heterosexuals no s’han qüestionat el seu
paper en aquest sentit?, per què no es veu
aquesta situació com un exemple més de
violència (sexual) de gènere?, per què això
no porta els homes heterosexuals a repen-
sar la seua sexualitat i la seua afectivitat?
Què fa que només es parle del dret de la
dona de prostituir-se, però no del dret de
tota persona de no ser comprada? Ningú
no s’ha qüestionat que existeix un lligam
entre els percentatges aclaparadors
esmentats abans i una societat patriarcal?

No estaria bé que els homes hetero-
sexuals vinculats als moviments més
revolucionaris i que qüestionen el
sistema capitalista començaren a qües-
tionar-se la seua masculinitat com a font
d’opressió dels altres, però també d’ells
mateixos? No estaria bé que els homes
es plantejaren mirar-se a l’espill amb l’ob-
jectiu de cercar en la igualtat i la llibertat
de gènere i opcions sexuals la seua felici-
tat i la de tota la societat? Esperem
pacientment, a veure què passa.
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Infectació Sobre el llibre ‘La doctrina
del shock’, de Naomi Klein
Jordi Navarro i Morera
Girona

Al número 75 del setmanari DIRECTA aparei-
xia un article d’opinió de Robi Cima Ron,
on desacreditava l’obra que cito al títol

d’aquesta carta i criticava àcidament la seva
autora, Naomi Klein, bàsicament per les seves
postures socialdemòcrates. Penso que l’autora
de l’article s’ha extralimitat a l’hora de desacredi-
tar de forma tan rotunda Naomi Klein i el seu
llibre i voldria fer algunes reflexions breus en la
seva defensa. Això sí, vull deixar clar que jo no
sóc socialdemòcrata, ja que la socialdemocràcia
és un invent pensat per aturar les conquestes
socials que s’han aconseguit al llarg de la història
amb moltes lluites obreres. D’altra banda, com a
membre de la classe obrera, defenso una socie-
tat sense classes i vertaderament lliure. Aquest
és l’ideal que defenso de totes totes. Però la
realitat és complexa i, avui, la classe obrera més
conscient està exercint de socialdemòcrata, bàsi-
cament perquè els socialdemòcrates orgànics
s’han convertit en apòstols del neoliberalisme. Ja
m’agradaria que al meu país els obrers i obreres
poguéssim gaudir de serveis públics gratuïs i de
qualitat: educació, sanitat, serveis assistencials,
universitat, protecció social,subvencions, renda 

bàsica, habitatge protegit, subsidis, protecció del
patrimoni històric i cultural, protecció ambien-
tal, nacionalització de les riqueses del país, redis-
tribució equitativa de la riquesa, etc. Tots
aquests serveis ens els han robat i jo, com a obrer
revolucionari, els reivindico. Per tant, avui, els
revolucionaris i revolucionàries hem de defensar
determinades reivindicacions pròpies de la
socialdemocràcia. Finalment, en defensa de
Klein, diré que el seu llibre és una eina impresin-
dible no només per conèixer les trames actuals
del capitalisme, sinó per descobrir la història
recent del triomf del neoliberalisme o les massa-
cres perpetrades pel capitalisme salvatge. La
seva obra aporta rigor i dades objectives, tant
necessaries per a l’anàlisi de l’evolució del capita-
lisme. Tot i que no estic d’acord amb certs plan-
tejaments de Naomi Klein, crec que això no és
un argument prou sòlid per desacreditar-la
completament i titllar-la de contrarevolucionà-
ria. Crec que és una persona intel·ligent que fa ús
del rigor i el talent per escriure un llibre que,
sincerament, agraeixo profundament. Tant de bo
apareguin més llibres i estudis sobre el capita-
lisme, són eines per vèncer-lo.
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Joan Clos ratifica la seva versió
el dia que s’inicia el judici del 4F

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El judici als nou imputats per
la greu lesió a un agent de la
Guàrdia Urbana el 4 de fe-

brer de 2006 va començar amb
tot un seguit d’irregularitats. Van
refusar qualsevol tipus de prova
de la defensa i van negar la decla-
ració de qualsevol testimoni. Dels
nou imputats, tres són d’origen
llatinoamericà (Alex, Rodrigo i
Juan) i porten gairebé dos anys en
presó preventiva sense cap mena
de prova “per risc de fuga”, tot i
que s’ha demanat la seva llibertat
sota fiança fins a onze vegades, ja
que “hi ha alternatives, com la
retirada del passaport”, segons la
defensa. Els ambaixadors de Xile i
l’Argentina, la presidenta de les
Madres de la Plaza de Mayo, un
representant de la Central de Tre-
balladors Argentins, el president
de la Comissió de Drets Humans
del Senat Xilè i un representant
del Tribunal de la Haya, entre d’al-
tres observadors de nombroses
entitats, segueixen en directe el
judici per vetllar que es respectin
els seus drets bàsics. Durant el
matí de dilluns, pels passadissos
de l’Audiència Provincial de Bar-
celona es van sentir els mateixos
comentaris per part d’advocats,
acadèmics i periodistes: “Per què

s’han denegat totes les proves? Hi
ha moltes irregularitats”. Per al-
guns el cas és digne d’acabar a
Estrasburg. L’acusació, assumida
per l’Ajuntament de Barcelona, es
basa únicament en la declaració
de tres agents de la Guàrdia Urba-
na, els mateixos que van ser acu-
sats per tortures, segons els quals
van veure els joves llançar una
pedra a l’agent ferit. El metge que
el va atendre al carrer, però, va
declarar que cap policia va saber
dir-li què va provocar la ferida. 

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
Un centenar de quioscos de
la primera corona metropoli-
tana de Barcelona continuen
sense rebre premsa com a
venjança per una vaga recent

> Pàgina 10
Es fan marxes de 
torxes i concentracions 
en solidaritat amb els presos
polítics catalans i italians i
per l’abolició de les presons

> Pàgina 12
Divuit municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona
paguen un recàrrec pel trans-
port a través de l’IBI

BARCELONA // EXPECTACIÓ INTERNACIONAL DAVANT UN PROCÉS PLE D’IRREGULARITATS

Els testos de Joan Clos
Recordem que la primera versió
oficial, difosa pel llavors alcalde
Joan Clos, parlava d’un test llen-
çat des d’un edifici. El dia des-
prés, amb l’acusació per tortures
a la mà, la policia va capgirar la
versió per acusar els tres joves
llatinoamericans, que no van en-
trar a l’edifici. La defensa va de-
manar el testimoni de l’ex-alcal-
de per saber quina font va
donar-li la informació. Va ser de-
negat, així com el peritatge de
tres metges catedràtics de la Uni-
versitat de Barcelona i de l’Autò-
noma, especialistes en Traumato-
logia i Medicina Legal i Forense. El
peritatge va descartar que la feri-
da fos produïda per una pedra.

Sorprenentment, el 7 de ge-
ner, durant una entrevista al pro-
grama La Nit al Dia de TV3, l’exal-
calde i actual ministre d’Indústria
va tornar a fer les mateixes decla-
racions, tot afegint que li van pas-
sar un informe, sense recordar si
va ser verbal o escrit, on es deia
que havien caigut diversos testos
des del balcó de la casa.

La defensa al·lega que la poli-
cia científica no va trobar cap pe-
dra amb sang ni amb restes biolò-
giques dels acusats. Davant d’això,
cal dir que pocs minuts després
dels fets els serveis municipals van
netejar la zona, amb el vist i plau
de la Guàrdia Urbana. Una de les
proves denegades és el testimoni
del cap de BCNeta, a través del

qual es podria saber qui va donar
l’ordre de netejar la zona. També
és rellevant el testimoni dels ope-
raris per saber si van trobar algun
test al terra. A més, es va denegar
la declaració dels testimonis pre-
sencials, com el de la noia que
apareix com a acompanyant en la
declaració d’un dels detinguts.
Tampoc no s’ha fet cas dels veïns,
amb l’argument que no és creïble
que miressin per la finestra en
aquell moment.

L’evident falta de garanties del
procés, que segons diversos obser-
vadors, com Iñaki Ribera (de l’Ob-
servatori del Sistema Penal i els
DDHH de la Universitat de Barce-
lona), amaga la intenció de l’Ajun-
tament “d’acusar el moviment
okupa de tots els mals”, ha provo-
cat una campanya internacional al

llarg d’aquests dos anys, amb ma-
nifestacions i altres actes públics a
l’Amèrica del Sud, incloent una
vaga de fam dels presos i de la
mare d’un d’ells. A Barcelona, el 22
de desembre es va convocar una
manifestació pel centre de la ciu-
tat i el divendres 11 de gener –el
dia que acaba el judici– n’hi haurà
una altra a les 10 del matí davant
l’edifici del Palau de Justícia.

Denúncia per tortures
La denúncia per tortures, recolza-
da per Amnistia Internacional (AI)
i altres organismes, va ser arxiva-
da per la jutgessa Carmen Martí-
nez Garcia sota l’argument que el
fet d’estar acusats fa “decaure
completament la seva credibili-
tat”. En el moment que va accep-
tar la denúncia els joves presenta-

ven greus ferides a simple vista,
fins i tot un braç trencat. La pos-
tura d’AI, reflectida a l’informe
“Sal a la ferida”, és que “moltes
vegades qui denuncia als agents
és contradenunciat per atemptat
a l’autoritat i finalment pot ser
condemnat”. La policia sovint
aconsegueix que els jutges “aca-
bin criminalitzant la víctima”, un
hàbit reconegut “per membres de
diversos cossos”. En aquest sentit,
AI denuncia la impunitat dels
agents i la complicitat del propi
cos i de les autoritats: “En un dels
pocs casos en què el Tribunal
Suprem va declarar culpable de
tortura un agent, aquest va ser
ascendit posteriorment”. Una de
les nombroses irregularitats de-
nunciades és que Martínez Garcia

va denegar la roda de reconeixe-
ment i va demanar a un dels acu-
sats, Rodrigo Lanza, que identifi-
qués els agressors en un llistat de
fotos de carnet antigues, fotoco-
piades en blanc i negre, de poli-
cies joves (els agents denunciats
són de mitjana edat). Llavors, els
agents es van negar a respondre
les preguntes i en alguns casos no
es van presentar a declarar. El cas
va quedar arxivat. La defensa va
denunciar falta de garanties a
l’hora de disposar d’un jutge im-
parcial. En el mateix sentit, l’advo-
cat del senador xilè Jaime Naran-
jo (responsable de l’àrea de
DDHH) afirma que “és el més
anormal que hem vist a Espanya
els últims temps, amb una clara
discriminació als estrangers”. S’en-
fronten a una petició de dotze
anys de presó i una indemnització
d’un milió d’euros. Mariana, mare
de Rodrigo, afirma que el muntat-
ge és evident i es mostra
tranquil·la perquè “els han fet
preguntes que mai els havien fet i
ha respost cadascú com ho va
viure, sense preparar-s’ho”.

Tres joves
llatinoamericans
porten dos anys

a la presó
acusats sense

proves de ferir
greument un
Guàrdia Urbà

d

Sala del jutjat número 2 de l’Audiència Provincial on s’està desenvolupant el judici Albert Garcia

L’exalcalde torna a declarar que el dia dels fets va rebre un informe on es deia
que havien caigut testos des del balcó de la casa de Sant Pere més Baix 55

Acció durant la manifestació del 22 de desembre
Pere Albiac

El peritatge de
tres especialistes

en Medicina
Legal i Forense
descarta que la

ferida fos
produïda per

una pedra



✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una jove activista dels movi-
ments socials de Barcelona

va patir un intent de violació ara
fa un mes al barri del Guinardó.
L’agressor va ser Patricio Pallarés,
un expres que havia rebut el
recolzament de la Coordinadora
Contra els Abusos de Poder
(CCAP) des de l’any 2003. 

Des de la CCAP han emès un
comunicat en relació als fets.
Expliquen que van oferir el suport
jurídic econòmic i moral a Pallarés
durant més de dos anys. L’estiu de
2005 la CCAP va conèixer els ante-
cedents penals de Pallarés a través
del jutjat. Va ser llavors quan van
comprovar que l’any 1990 va ser
condemnat per violació. La CCAP
li va demanar explicacions, ja que
ell ho havia ocultat. Pallarés ho va
justificar amb aquestes paraules:
“Era molt jove, no tenia recursos
econòmics i m’havien contractat
per apallissar-la”. A partir d’aquell

moment es trenca la comunicació
amb el grup de suport i l’advocat
renuncia a la seva defensa (octu-
bre 2005). El febrer de 2006 Palla-
rés surt de la presó i es posa en
contacte amb alguns membres de
la CCAP. Des de la Coordinadora,
consideren que en aquest mo-
ment van començar les seves erra-
des: “Se li va donar una confiança
que no mereixia i es va acceptar la
seva presència al col·lectiu i l’as-
sistència a algunes assemblees de
la CCAP;  el van presentar a gent
amiga per facilitar-li la integració”.
En Patricio és una persona drogo-
dependent que ha passat molts
anys a la presó i que ha patit abu-
sos per part de les institucions
penitenciàries; ell es va rebel·lar i
es va enfrontar a aquests abusos
amb el suport de la CCAP. Però
des de la Coordinadora destaquen
que ell també va utilitzar el seu
status d’expres en lluita “per abu-
sar i sotmetre emocionalment les
persones que l’havien ajudat a for-
mar part del seu entorn i de les
seves vides”.

La CCAP, com a conclusió de
tot plegat, vol demanar disculpes
a la noia agredida, a la gent que
l’ha conegut i als moviments
socials per haver donat suport a un
agressor i no haver fet pública la
informació que algunes persones
de la CCAP tenien, ja que “s’ha
contribuït ha provocar un engany
tràgic”. També els interessa deixar
constància que són un col·lectiu
que es reafirma en la voluntat de
no donar cap tipus de suport a cap
violador ni a cap agressor, ni dins
ni fora de la presó.
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Rescat dóna
suport a les
preses durant
el Nadal i el
Cap d’Any
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Rescat va fer el 21 i el 22 de des-
embre una crida a organitzar

marxes de torxes en solidaritat
amb els presos i preses polítiques.
Se’n van fer una vintena: Barcelo-
na, Vic, Vilanova, Tarragona, Cape-
llades, Manresa, Cardedeu, Lleida,
Sabadell, Sant Cugat, Igualada,
Ribes, Vilafranca, Terrassa, Valèn-
cia, Molins de Rei, Castelló, Giro-
na, Reus i Alcover. El mateix 22 de
desembre un grup de suport als
presos anarquistes italians en vaga
de fam va fer una acció a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona, on
els agents de la Guàrdia Urbana
van confiscar tot el material. Per
Cap d’Any es van fer tres marxes
per l’abolició de les presons a les
portes de Wad-Ras, la Trinitat i la
Model.

PPCC // SOLIDARIS
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 1. Marxa de torxes pels presos polítics catalans a la plaça de Sant Jaume 2. Acció de suport
als presos en vaga de fam a Itàlia 3. Concentració davant de Wad-Ras 4. Torxes a les portes de la Model l’últim dia de l’any
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La Coordinadora Contra
els Abusos de Poder
manifesta el seu rebuig
al pres Patricio Pallarés

BARCELONA // MOVIMENTS SOCIALS

Concentració pel Dret a l’Habitatge. El 23 de desembre, tal com 
s’havia fet un any enrere, diversos centenars de persones van participar d’un acte a la plaça de
Catalunya de Barcelona. Van cridar a favor d’un habitatge digne i van criticar les mesures del
govern. Es van fer diverses actuacions musicals i teatrals al voltant del problema de l’habitatge

El
oy

 d
e 

M
at

eo

Diada a Mallorca. Prop de 4.000 manifestants, segons la Plataforma del 31-D, van reclamar
la catalanitat de Mallorca, el dret d’autodeterminació dels Països Catalans i el sentiment inde-
pendentista. Van recórrer diversos carrers de Palma en una marxa que es fa des de l’any 1987
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El 2005 la
Coordinadora

va rebre els seus
antecedents
penals, on es
llegia que va

ser condemnat
per violació
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BARCELONA // VAN DEIXAR DE REPARTIR DIARIS QUAN ELS VENEDORS ES VAN NEGAR A PAGAR LES QUOTES

Les distribuïdores no porten diaris a
molts dels quiosquers que van fer vaga
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ha passat una setmana i
encara són un centenar els
quioscos de la ciutat de Bar-

celona i la seva àrea metropolitana
que no reben diaris. El motiu, se-
gons els quiosquers afectats, és el
“càstig” que els han imposat les
empreses distribuïdores per negar-
se a vendre les seves capçaleres. Un
sistema de protesta pel qual van
optar després que els retallessin  el
marge de benefici fins al punt que
acabaven “pagant per vendre dia-
ris”. Les retallades, segons explica
un venedor de premsa del barri
barceloní del Guinardó, es fan “ata-
cant-nos amb diferents mètodes,
des de posar una recàrrega extra als
nous quioscos, o no tornar-nos mai
la fiança que hem de donar per
començar a funcionar, o obligar-
nos a pagar 600 euros al mes per
portar-nos els exemplars, tant si en
venem deu com si en venem 150.
També ens cobren unes comissions
de manteniment abusives”. 

De fet, ja fa temps que els qui-
osquers i les empreses distribuïdo-
res intenten trobar una sortida
negociada a aquest conflicte d’in-
teressos, però després que les con-
verses no avancessin i que alguns
rebutgessin posar a la venda alguna
capçalera amb les conseqüents
represàlies, els venedors de premsa
van abaixar la persiana durant els
tres darrers dies de l’any. Una vaga
que, segons l’organització convo-

cant, l’Associació Professional de
Venedors de Premsa de Barcelona,
va tenir un seguiment del 80 per
cent a la capital catalana i la seva
àrea metropolitana, però del 100
per cent a poblacions com Santa
Coloma de Gramanet, Esplugues
de Llobregat o el Prat de Llobregat.
Xifres que una de les distribuïdores,
Marina Press, va rebaixar de manera
considerable.

Monopoli de distribució
Els quiosquers assenyalen amb el
dit les quatre empreses distribuï-
dores de premsa com les responsa-
bles que darrerament s’hagin tan-
cat força quioscos. Luís, un venedor
del districte de Ciutat Vella de Bar-
celona, ho argumenta assegurant
que “amb els cànons que ens fan
pagar les empreses distribuïdores
només obtens beneficis a partir de
vendre 100 exemplars i molts esta-
bliments no venen ni 70 diaris”. 

Els venedors de premsa de-
nuncien que sempre s’han hagut
de sotmetre a les condicions eco-

nòmiques abusives de les empre-
ses que fan distribució “perquè
entre les quatre han format un
monopoli i dominen el mercat”.
Fins i tot n’hi ha que qualifiquen
“d’impost revolucionari” el que es
veuen obligats a pagar si volen
rebre diaris i revistes. 

Però la distribuïdora que més
sona aquests dies entre els quios-
quers és Marina Press, l’encarregada
de fer arribar als establiments diaris
com La Vanguardia, El Mundo
Deportivo, El Mundo de Catalunya
o l’Avui. Una empresa que, segons
diverses agències de notícies, asse-
gura que el problema principal és
que els vaguistes volen que els
redueixin el que els cobren per
transport i que el problema afecta
les quatre distribuïdores, tot i que
el seu nom és el que ha sonat més.

Un altre nom que ha sortit a la
llum és el de Logística de Medios,
pertanyent al grup Zeta i encarre-
gada de distribuir publicacions
com El Periódico de Catalunya,
Sport, Interviú o Tiempo. Només

cal entrar al bloc que han creat un
grup de quiosquers (quiosquero.
blogspot.com) per veure les denún-
cies que fan públiques els venedors
de premsa, que parlen de “llistes
negres” que fan que la venda de
cada exemplar acabi suposant, en
lloc de beneficis, que hagin de
pagar 1,09 euros per cada exemplar.

Noves protestes
Davant d’això, els quiosquers es
plantegen la convocatòria de noves
protestes. Aquesta vegada –afir-
men alguns– es farà “amb el suport
dels venedors de tot Catalunya i de
l’Estat espanyol”. Es tracta d’una de
les propostes que van sorgir en l’as-
semblea que van fer el 2 de gener.
Alguns venedors, que no volen
donar el seu nom per por de les
represàlies de les distribuïdores,
asseguren que a la trobada es va
posar de manifest “que cada vega-
da hi ha més quioscos boicotejats
pèr les empreses, però cada dia que
passa estem més units i rebem més
suport de fora de Barcelona”.

Quiosc amb la persiana baixada a la plaça del Comerç de Sant Andreu de Palomar

✑ Josep Maria Coll
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una errada informàtica en els
nous horaris de tren de la línia

Lleida-Manresa-Barcelona va pro-
vocar confusió i perplexitat als
usuaris de la línia i als seus propis
treballadors. Segons el sistema
actual, quan els operadors consul-
ten un trajecte d’aquesta línia amb
destinació a Barcelona el progra-
ma informàtic no mostra el tren
que surt de Lleida a les 19:50 i es
veuen obligats a dir als usuaris que
el tren del vespre ja no existeix.

No obstant això, el tren real
continua sortint de Lleida a la

mateixa hora, si bé ara només arri-
ba fins a l’estació barcelonina de
Sant Andreu Arenal. L’errada de
Renfe s’origina aquí. Des de la
publicació dels nous horaris dels
trens, el mes de desembre, el sis-
tema informàtic concep com a
recorreguts amb destinació a Bar-
celona els que es dirigeixen a l’Es-
tació de Sants.

Els usuaris també poden ser
mal informats si consulten l’horari
als nous tríptics de paper, ja que
continuen mostrant com a desti-
nació final del trajecte l’Hospita-
let de Llobregat, quan en realitat
el tren acaba el recorregut a Sant
Andreu.

Una errada a Renfe anul·la
el tren Lleida-Manresa

MANRESA // CAOS FERROVIARI

✑ Directa València
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Desafiant les baixes temperatu-
res, prop de 40 persones van

passar la nit davant la seu consular
mexicana a València per denunciar
l’escalada prebèl·lica que es viu a
Chiapas. Tot i que la Policia Mu-
nicipal i l’espanyola els van obligar a
desmuntar les tendes, els activistes
van mantenir la protesta al ras.

L’acció s’emmarca en la jornada
de lluita de 24 hores del col·lectiu
de solidaritat el Caragol i la Comis-
sió Chiapas de la CGT. Durant tot el
dia es van repartir milers de fulls
informatius i es va mantenir una
entrevista amb el cònsol mexicà de
la ciutat, que els va reconèixer que

la situació a Chiapas “s’estava com-
plicant de forma alarmant”. Durant
els darrers mesos s’està produint
una escalada de violència a Chia-
pas, amb agressions a les comuni-
tats zapatistes i el risc que l’exèrcit
intervinga per desmantellar les
estructures civils de sanitat, educa-

ció i justícia. Això “posaria fi a un
dels projectes de resistència i auto-
nomia més importants del món”,
segons afirma el comunicat emès a
València. Pel mateix motiu, desenes
de manifestants van participar en
una marxa de torxes pel centre de
Barcelona el 22 de desembre.

Sense dormir
per Chiapas

VALÈNCIA // SOLIDARITAT AMB LA CAUSA ZAPATISTA

“Paguem 600
euros al mes
per rebre els
exemplars,
tant si en

venem 10 com
si en són 150” 

Desinformació
Aquesta unitat de què presumeixen
molts quiosquers no és compartida
per d’altres venedors. Especialment
els venedors de premsa de La Ram-
bla. Un d’ells explica que “ningú ens
va informar de l’assemblea prèvia a
la convocatòria ni la posterior”. El
quiosquer també va posar sobre la
taula la manca d’informació, ja que
“alguns amics que hi van anar des-
prés ens van dir que no tenien clars
els motius de la protesta”. Però
aquesta situació no els va fer fer-se
enrere quan el primer dia de vaga
els piquets van aparèixer als seus
establiments tot demanant-los que
no venguessin diaris. El Javi diu:
“Vam decidir solidaritzar-nos amb
els companys represaliats per les
distribuïdores, tot i que fins el ma-
teix dia de l’aturada ningú ens havia
dit res de res”. I afegeix: “Tampoc
ara sabem res de nou, anem fent
d’oïdes, tot i que és evident que hi
ha companys que no reben diaris
perquè ens els vénen a comprar a
nosaltres per poder tenir gènere”.

El Javi assenyala uns altres cul-
pables quan es tracta de parlar de
la situació econòmica precària d’al-
guns quioscos: “El problema greu el
genera la premsa gratuïta. Si tens un
quiosc al costat del metro ja pots
anar tancant la paradeta”. 

Albert Garcia
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Albert Garcia

Imatge de la marxa de torxes al centre de Barcelona
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càrrec, que “vulnera el principi
tributari de capacitat econòmica
i de progressivitat en el paga-
ment d'impostos per part dels
ciutadans”. Les associacions de
veïns creuen que el RMT és injust
perquè fa que els ciutadans
paguin el finançament del trans-
port públic per tres vies: pressu-
postos, bitllets i recàrrec metro-
polità. A més, també afirmen que
l'aplicació del RMT s'ha fet “de
forma indiscriminada, sense es-
coltar els ciutadans i sense debat
públic ni participació”.

La CONFAVC creu que “el
dèficit i el funcionament de l'à-
rea metropolitana l'han d'assu-
mir l'administració estatal, l'au-
tonòmica i la local” i que “la
creació d'una única autoritat en
matèria de transports metropoli-
tans” podria ser la solució per
eliminar el RMT.

Un munt de justificacions
En un primer moment, l'EMT va
justificar l'aplicació de l'impost
al·legant el dèficit que patia el
transport públic. Més tard, va afir-
mar que la manca d'un contracte
programa entre les diferents ad-
ministracions per finançar el
transport encara feia necessari el
Recàrrec. La tercera justificació,

l'actual, dictamina que l'únic fi-
nançament que rep el transport
públic és el que s'obté amb el
cobrament del RMT.

En una ordenança fiscal de
l'any 2006 redactada per l'EMT,
on es recullen les taxes actuals
del RMT, es diu que “la imposició
d'aquest recàrrec ha coincidit en
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El transport de l’àrea metropolitana
es finança amb un recàrrec

CATALUNYA // L’IMPOST GRAVA ELS IMMOBLES DE DIVUIT MUNICIPIS

✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Sota la responsabilitat de l'A-
juntament de Barcelona, en
aquells moments governat

per Pasqual Maragall, l'any 1991 es
va crear l'Entitat Metropolitana
del Transport (EMT), que va néi-
xer sense cap tipus d'assignació
econòmica. Amb la creació de
l'EMT, la Generalitat va assumir el
dèficit que arrossegava Trans-
ports Metropolitans de Barcelo-
na (TMB) i les administracions van
crear un nou tipus d'impost. El
Recàrrec Metropolità del Trans-
port (RMT) es va concebre per fer
front al dèficit del transport
públic a divuit municipis del pri-
mer cinturó de l'Àrea Metropoli-
tana i per sufragar les noves
inversions que volia portar a
terme l'EMT.

El Recàrrec del Transport és
un impost finalista que han de
pagar totes aquelles persones que
són propietàries de qualsevol
immoble, ja que es calcula en fun-
ció de l'Impost sobre Béns i Im-
mobles (IBI). Quan va néixer el
RMT la taxa que s'havia de pagar
era del 0,06 per cent anual sobre
el valor cadastral dels immobles.
En aquests moments, la taxa és
del 0,11 per cent i, en els casos
d'immobles de característiques
especials, arriba al 0,2 per cent.

El Recàrrec és vigent a pobla-
cions del Baix Llobregat i del Bar-
celonès i s'aplica a Badalona, Bar-
celona, Castelldefels, Cornellà,
Esplugues, Gavà, l'Hospitalet,
Montcada i Reixac, Montgat, el
Prat de Llobregat, Sant Adrià de
Besòs, Sant Boi de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern,
Santa Coloma de Gramenet, Ti-
ana i Viladecans. Alguns munici-
pis, com Barcelona, carreguen
aquest impost al rebut de l'IBI,
mentre que a d'altres llocs l'ajun-
tament respectiu emet un rebut
diferenciat.

Més de quinze anys de lluita
La Confederació d'Associacions
de Veïns de Catalunya (CON-
FAVC) es va oposar al RMT des
del primer moment. L'any 1992
va iniciar un seguit de campan-
yes basades en concentracions,
mobilitzacions i mocions als a-
juntaments per demanar la reti-
rada d'aquest impost.

La CONFAVC ha denunciat
“la manca de responsabilitat po-
lítica del Parlament de Catalunya
a l'hora de crear l'EMT sense
dotar-lo dels recursos necessa-
ris” i el caràcter finalista del Re-

el temps amb un increment consi-
derable de l'oferta del transport
públic, del nombre d'usuaris i de
la qualitat del servei”. L'EMT creu
que el Recàrrec “ha fet possible el
procés d'integració de tarifes i la
implementació i l'extensió dels
beneficis del sistema de tarifes
socials” i que l'impost “ha de con-
tribuir a la definició d'un marc
estable de finançament que per-
meti mantenir i avançar en el des-
envolupament del sistema de
transport públic de viatgers a Bar-
celona i la seva conurbació”.

Objecció al pagament
La CONFAVC i la Federació Co-
marcal d'Associacions de Veïns
del Baix Llobregat (FAVBLL) han
fet diverses campanyes d'objec-
ció al pagament del RMT que,

entre el 1997 i el 1998, van arri-
bar a un 50 per cent de segui-
ment. Julio Jiménez, president
de la FAVBLL, afirma que “hi ha
molta gent que està en contra
del RMT i que paga i també mol-
tes persones que s'hi oposen i no
paguen”.

Davant els impagaments, l'EMT
procedeix a l'embargament dels
comptes corrents dels titulars
dels immobles. L'any 2003 la
CONFAVC ja havia presentat un
total de 70.000 recursos contra
els embargaments a la Generalitat
de Catalunya. El setembre de
2004 la FAVBLL va advertir que
l'EMT havia enviat 15.000 notifi-
cacions d'embargament al Baix
Llobregat i 75.000 més que encara
estaven pendents de ser trameses
a diferents municipis de l'àrea
metropolitana. Julio Jiménez jus-
tifica l'objecció al pagament afir-
mant que es tracta “d'un impost
que discrimina” els habitants dels
municipis on s'aplica el RMT.

Pagar i no rebre
El RMT rep una forta oposició en
aquells aquells municipis on l'o-
ferta en matèria de transports és
molt minsa. Aquest és el cas de
Sant Feliu de Llobregat, on fins fa
ben poc només existia el servei de
Rodalies de Renfe. Julio Jiménez
creu que pagar el RMT és injust,
però que encara ho és més quan
“una persona que viu al centre de
Barcelona i que disposa de tots
els transports ben a prop paga
igual que un veí de Castelldefels”.

La Federació d'Associacions
de Veïns de Sant Feliu és un dels
col·lectius que s'ha oposat amb
més força al RMT. Un dels argu-
ments de l'EMT per justificar l'a-
plicació d'aquesta taxa en
aquest municipi del Baix Llobre-
gat, segons Jiménez, és que “ser-
veix per finançar la targeta rosa
dels jubilats”.

Més inclusions al recàrrec
Durant el 2007 els habitants dels
divuit municipis on existeix el
RMT han pagat un total de 49
milions d'euros per mantenir el
transport públic. La taxa del Recà-
rrec del Transport durant el 2007
ha estat de dotze euros de mitja-
na per immoble. Tot i això, Julio
Jiménez va afirmar que “en alguns
llocs el recàrrec arriba als 40 eu-
ros anuals”.

Fonts de l'àrea metropolita-
na consideren “lògic” que, quan
s'hagi fet efectiu el traspàs de
competències de Rodalies a la
Generalitat, el servei de Renfe
també s'inclogui dins del RMT.
Segons les associacions de veïns i
fos quin fos el govern a la Gene-
ralitat o a l'Ajuntament de Barce-
lona “sempre ha sigut el PSC el
que s'ha negat rotundament a
retirar el Recàrrec del Transport
Metropolità.

Al barri de la Falguera segueixen denunciant la taxa del Recàrrec del Transport Metropolità
Xavi Martí

RECAPTACIÓ DEL RECÀRREC PEL TRANSPORT PÚBLIC SOBRE EL REBUT DE L’IBI

TOTAL PENDENT

MUNICIPI PERÍODE 1997-2002 % DEL DEUTE

Badalona 989.446,77 euros 14,03
Barcelona 2.281.089,29 euros 2,01
Castelldefels 1.730.382,95 euros 47,29
Cornellà de Llobregat 1.898.703,89 euros 37,77
Esplugues de Llobregat 854.382,67 euros 44,80
Gavà 1.180.878,70 euros 41,97
Hospitalet de Llobregat 1.363.287.80 euros 12,48
Montcada i Reixach 666.031.80 euros 54,35
Montgat 28.994,48 euros 4,80
El Prat de Llobregat 1.496.218.67 euros 45,85
Sant Adrià de Besos 134.664.26 euros 13,69
Sant Boi de Llobregat 966.454,25 euros 39,47
Sant Feliu de Llobregat 766.415.05 euros 51,83
Sant Joan Despí 308.777.27 euros 26,48
Sant Just Desvern 638.711,23 euros 48,96
Santa Coloma de Gramenet 1.066.242,18 euros 34,46
Tiana 33.815,27 euros 13,42
Viladecans 429.981,71 euros 30,10

TOTAL 17.229.367,03 euros 10,59%

>> Aquesta és la valoració de l’EMT pel que fa a la objecció al paga-
ment del RMT. La taula recull, en euros i en tant per cent, les taxes
que els veïns i veïnes dels municipis afectats es van negar a pagar.

Han pagat un
total de 49

milions d'euros
per mantenir el
transport públic

En aquests
moments la
taxa és del

0,11 per cent

Les associacions
de veïns creuen

que el RMT
és injust

Es tracta “d'un
impost que

discrimina” els
habitants dels
municipis on

s'aplica el RMT
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El nou directiu de TMB mai s’ha
volgut reunir amb els treballadors
✑ O.M. i D.F.
/baixllobregat@setmanaridirecta.info

Diego Pestaña s'ha convertit
en la bèstia negra de la
plantilla de Transports Me-

tropolitans de Barcelona (TMB), ja
que és qui pretén controlar el
conflicte laboral amb els conduc-
tors d’autobusos. Porta uns me-
sos en aquest càrrec gràcies a
interessos de partit i ningú el
coneix: mai s’ha reunit  ni vol dia-
logar amb cap treballador. 

L'actual directiu de TMB té
una llarga carrera política a la
comarca del Baix Llobregat. És un
dels pocs del PSOE de Gavà que
realment va fer política a les aca-
balles del franquisme. Llavors era

membre de la Vocalia de Joves
de l'AAVV L'Eramprunyà (la única
associació veïnal per a tota la
ciutat). A les primeres eleccions
“democràtiques” estava fent el
servei militar, però al 1983, quan
encara es deia Diego, va sortir
elegit a les llistes del PSOE i va
ser regidor d'urbanisme. Dos
anys més tard es va aliar amb el
grup provinent del PSUC que
havia desembarcat al PSC de la
mà de Solé Tura i va fer un "cop
d'estat" al partit, va fer fora l'al-
calde Antonio Rodríguez –un
dels pocs que també havia fet
política just després de la mort
de Franco– i va esdevenir alcal-
de. Un dels que el van ajudar va
ser Jaume Vendrell –que poc
després va passar a la Mancomu-
nitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana, d'on encara és
gerent. Només arribar a l'alcal-
dia, amb Vendrell –arquitecte–
va posar en marxa l'aliança amb
l'empresa constructora Vèrtix i
es va aprofitar de la febrada pre-
olímpica per urbanitzar mig Gavà
i estendre la seva influència dins
del partit. 

També ha presidit l'organis-
me metropolità de promoció
urbanística, l’IMPSÒL. Ha de-
fensat el pla de Ponent a Gavà,
el qual pretén construir més de
5.000 habitatges al corredor
natural entre el Garraf-Ordal i
el Delta del Llobregat.

GAVÀ // DÍDAC PESTAÑA VA SER ALCALDE I PRESIDENT DE L’IMPSÒL

Quan encara
es deia Diego,

el 1983, va
ser regidor

d’urbanisme pel
PSOE i va iniciar

així la seva
carrera político-

urbanística

✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Les associacions veïnals i les
plataformes de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobre-

gat) que van participar a les jor-
nades d’informació i debat sobre
el soterrament de les vies de

RENFE es mostren disconformes
amb les propostes invariables
que els ha plantejat l’Ajuntament.
El consistori diu que és impossi-

ble soterrar completament unes
vies que parteixen el poble en
dos i que el 30 per cent de les
despeses aniran a càrrec dels
pressupostos municipals. L'altra
imposició és que els rails de l'em-
presa privada Trammet (Tram-
baix) passin per sobre de les vies
soterrades.

Les associacions volen que el
soterrament doni peu a la creació
d’una gran rambla al centre del
poble i que s'elimini totalment la
separació entre barris que es
pateix avui dia. L'objectiu és
garantir que els terrenys allibe-
rats pel soterrament serveixin
per crear zones d'ús públic. Les
entitats proposen que s'obri un
procés participatiu sobre la defi-
nició del soterrament, amb l'as-
sessorament de “tècnics autènti-
cament independents”.

Segons Pedro Martínez,
representant de la Plataforma
Progressem amb Metro (que prio-
ritza l'arribada del metro a Sant
Feliu abans que el tramvia), aques-
ta serà “l'obra més important que
es farà a Sant Feliu i que haurà de
durar molts anys i, per això, és una
oportunitat única de planificar bé
pensant en el futur”. En aquest
sentit, 2.200 firmes recolzen la

convocatòria d'una consulta
popular perquè la gent decideixi
si vol posar les vies del tramvia
allà on hi havia les del tren.

També creuen que és inac-
ceptable hipotecar el futur finan-
cer de Sant Feliu amb aquest
soterrament. L'Ajuntament diu
que ha de sufragar 35 milions
d'euros dels 109 milions d'euros
previstos, la qual cosa comporta-
ria una despesa de més de 800
euros per cada una de les perso-
nes que avui estan empadrona-
des a la capital del Baix Llobregat.
L'Ajuntament anuncia que aques-
ta quantitat es pot aconseguir
pujant els impostos o bé a partir
de la requalificació dels terrenys
alliberats amb el soterrament.

Les jornades de participació
L’Associació Veïnal del barri de la
Falguera està distribuint uns car-
tells on denuncien “frau en el
procés de participació” de l’Ajun-
tament. Pedro Martínez ha fet
una valoració negativa de les jor-
nades de participació que va con-
vocar l'Ajuntament els dies 1 i 2
de desembre. Afirma que durant
les jornades es va parlar més de
l'arribada del tramvia i de la pos-
terior urbanització de la zona que

es vol soterrar que no pas del
mateix soterrament. Durant les
jornades es van fer grups de dis-
cussió on cada persona tenia
assignat el seu lloc. Martínez
explica que, quan van acabar les
jornades, no es van tenir en

compte les conclusions del grup
on van participar les persones
relacionades amb les associa-
cions veïnals, ja que ni tan sols es
van esmentar en les conclusions
finals. La persona que dinamitza-
va aquest grup és Itziar González,
regidora del PSC a Barcelona i
presumpta experta en processos
urbanístics participatius.

Les associacions volen una gran
rambla sobre les vies del tren
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La Generalitat
accepta
l’acomiadament
de 92 persones
a Frape Behr
✑ Ramon Vila
/redaccio@setmanaridirecta.info

Després de mesos de mobilit-
zacions de la plantilla de la
fàbrica que Frape Behr, pro-

veïdor del sector de l'automoció,
té a la Zona Franca de Barcelona, la
Generalitat ha acceptat l'acomia-
dament de 92 persones. El setem-
bre l'empresa va presentar un pla
de viabilitat per acomiadar un cen-
tenar de persones, augmentar la
productivitat i la flexibilitat laboral.
L'empresa va manifestar que era
imprescindible per garantir la viabi-
litat de la fàbrica. El comitè d'em-
presa s'hi va negar i la resposta va
ser la presentació d'un Expedient
de Regulació d'Ocupació (ERO) el
25 de setembre que afectava gaire-
bé tota la plantilla: 295 persones.

El desembre, després que la
plantilla rebutgés en assemblea un
pla de tancament proposat per
l'empresa alternatiu a l'ERO, sis tre-
balladors van ser acomiadats. Da-
vant d’això es va incidir en les pro-
testes per a la seva readmissió.
Durant les festes de Nadal la plan-
tilla es va tancar durant cinc dies a
la fàbrica per pressionar l'empresa
perquè retirés l'ERO i el departa-
ment de Treball de la Generalitat
perquè hi intervingués. Van sortir
amb la promesa de la consellera de
Treball, Mar Serna, d'una reunió
empresa, administració i plantilla.

El 7 de gener la Generalitat va
aprovar un ERO que vol acomiadar
92 persones, en comptes de les 295
proposades per la direcció de Fra-
pe. El director de Relacions Labo-
rals de la Conselleria de Treball,
Salvador Álvarez, havia dit que la
resolució no agradaria a cap de les
dues parts. Igualment afirma que
hauran d'acceptar-la. A l'ERO no
han estat publicats els noms ni la
indemnització que pertocaria a
cada acomiadat, la qual cosa impli-
ca el mínim legal d'indemnització,
quantitat inferior a la que l’empresa
oferia en l’anterior pla de viabilitat.

L'assemblea de Frape rebutja l'a-
cord ja que, segons el delegat de la
CNT a Frape, en Luis D. Andrades,
“condemna a 92 persones a l'aco-
miadament”. També coincideix en la
valoració de la direcció de l'empre-
sa de que aquesta decisió no resol
el conflicte de fons. L'empresa ja
havia amenaçat amb presentar un
ERO total si no hi estava d’acord.

Solidaritat internacional
A més de quinze països s'han do-
nat mostres de suport a la planti-
lla en lluita i també a les fàbriques
que Frape té a Alemanya, França i
Sud-àfrica.

SANT FELIU // L’AV FALGUERA DENUNCIA ‘FRAU’ EN EL PROCÉS PARTICIPATIU

BARCELONA // LABORAL

La plantilla
rebutja l’acord,
ja que suposa la
condemna a dit
de 92 persones 
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Didac Pestaña, vicepresident executiu de TMB, és un dels res-
ponsables de la manca de solucions al conflicte dels conductors
de busos. Per aquesta “feina” cobra més de 72.000 euros anuals.d



9 de gener de 2008 /pàgina 14 reportatge

Ha estat el crit més escoltat durant les
setmanes de mobilitzacions dels i les
dores del servei d’autobusos de l’àrea

litana de Barcelona. Els prop de 2.400 memb
plantilla de conductors reclamen poder desc
dies a la setmana, com és norma a la majoria
de treball. Han destacat, a més, que la reivind
cobra molt més sentit si tenim en compte qu
conductors tenen la responsabilitat de mant
seguretat de milers de viatgers, una garantia 
només es pot assegurar amb un descans setm
raonable. Durant aquestes dues setmanes ha
gues assemblees a les Cotxeres de Sants, on 
prenent les decisions a partir de les negociac
s’establien amb la direcció de TMB. Van pact
serveis mínims amb la FAVB (Federació d’Asso
de Veins i Veïnes de Barcelona), ja que consid
que havia de ser la societat civil que assenya
necessitats bàsiques de mobilitat dels barris 
ha cap altra possibilitat de transport públic. 
direcció de l’empresa, representada en la figu
Dídac Pestaña (exalcalde de Gavà), en tot mo
va rebutjar el diàleg i no es va voler cedir a le
des sense que es desconvoquessin les aturad
L’assemblea de treballadors –que va aconseg
participació a la vaga d’entre el 90 i el 100% 
membres de la plantilla– va denunciar que a
directiu de TMB no el coneixia ningú i que ha

Edu Bayer

Albert Garcia

Berta Alarcó

Edu Bayer

“Dos die

A L’ESQUERRA: La unitat UPAS de la Guà
d’autobusos per permetre la sortida de v
algunes càrregues. A BAIX: La plaça de San
a la Zona Franca han estat els dos escena
pels carrers de la ciutat. A LA DRETA: Les 
podia participar. També s’han fet alguns t
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col·locat a la direcció de l’empresa per raons polítiques
i no pas per criteris professionals. Cal recordar que
Xavier Casas va deixar aquest càrrec fa pocs mesos per
passar a dirigir l’empresa GISA i que la persona que
hauria d’haver assumit la direcció de TMB, Assumpta
Escarp, actualment té nombroses responsabilitats a
l’Ajuntament de Barcelona, fet que no li permet la
gestió diària d’una entitat tan complexa com TMB. La
gran majoria de representants polítics –o alguns
mitjans de comunicació com La Vanguardia– van
intentar deslegitimar els vaguistes acusant-los de
salvatgisme. L’alcalde Jordi Hereu va arribar a qualifi-
car-los d’impotents perquè “no aconseguirien cap dels
seus objectius amb aquesta protesta”. El cabreig i la
unitat entre la plantilla no es va trencar i durant les
últimes jornades l’aturada va ser pràcticament total. Es
van registrar un centenar de sabotatges a les rodes i
vidres de vehicles que no respectaven els serveis
mínims acordats. La pressió policial també es va fer
notar, amb càrregues de la Guàrdia Urbana i els Mossos
que van portar a la detenció d’un conductor vaguista
durant 24 hores . Un cop finalitzada la vaga, l’empresa
va emplaçar els representants dels treballadors a una
reunió negociadora el 8 de gener, però tot i no haver-
se convocat cap aturada en ferm pel mes de febrer (tal
com exigia la direcció de TMB) la reunió va quedar
suspesa. Ara caldrà decidir si es reprenen les aturades,
aquest cop indefinides i en plena campanya electoral. 

Edu Bayer

Edu Bayer

Edu Bayer

Edu Bayer

Jose Colón

es, dos dies!”

rdia Urbana de Barcelona es va desplegar a les diferents cotxeres
vehicles, tot i que incomplissin els serveis mínims. Es van produir
nt Jaume i l’exterior de la seu central de Transports Metropolitans
aris principals de mobilització després de llargues manifestacions
decisions s’han pres després de llargues assemblees, on tothom hi

talls de trànsit, amb una forta vigilància dels Mossos d’Esquadra. 
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La policia desallotja un edifici a Sant
Feliu sense tenir una ordre judicial

CATALUNYA // L’EDIFICI FEIA 30 ANYS QUE ESTAVA ABANDONAT I LES OKUPES VAN SER DETINGUDES

MATARÓ // L’ORIGEN DE LES QUEIXES ÉS LA RETIRADA D’UNA CUSTÒDIA A UNS PARES GAMBIANS

Les entitats antimutilació acusen
la Generalitat de tenir prejudicis
✑ LLlluucc  SSaalleellllaass
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El cas succeït aquest Nadal
passat a la localitat de Pre-
mià de Mar (Maresme) quan

un jutjat de Mataró va retirar la
custòdia de dues nenes als seus
pares d'origen gambià perquè su-
posadament aquests volien prac-
ticar-los la mutilació genital ha
provocat les queixes de les orga-
nitzacions que treballen, precisa-
ment, en contra d'aquest tipus de
pràctiques. L'Asociación de Muje-
res Antimutilación (AMAM), guar-
donada a nivell estatal per la seva
feina, considera que aquest cas, en
el qual elles han defensat decidi-
dament a la família, demostra que
els actuals protocols d'actuació
de la Generalitat de Catalunya

presenten irregularitats, deixen
indefenses les famílies i no respec-
ten els seus testimonis.  És més,
segons aquesta associació, que
col·labora amb  iguals objectius
amb el Comitè de Pràctiques Tra-
dicionals de Gàmbia, diu que exis-
teix, moltes vegades, una “manca
de sensibilitat cultural i un seguit
de prejudicis” que dificulten la
comunicació entre els familiars i
les administracions locals i no aju-
den, per tant, a treballar per evitar
aquest tipus de pràctiques.

El cas conflictiu
El motiu de bona part de la con-
trovèrsia i del conflicte es va ini-
ciar quan un jutjat de Mataró va
retirar la custòdia de dues filles als
seus pares utilitzant com a argu-
mentació alguns informes dels

serveis socials de Premià de Mar,
localitat on resideix la família
catalana d'origen gambià i on està
l'escola on assisteixen les noies.
Tant bon punt van passar els fets la
família va assegurar que no hi
havia cap mena de prova per acu-
sar-los de voler practicar l'ablació

genital a les seves filles i que, a
més, la mare sempre s’ha caracte-
ritzat en els últims anys per parti-
cipar en la lluita activa contra
aquesta pràctica. La seva família
també era de la mateixa opinió.
Aquestes peculiaritats, així com el
fet que en cap moment s'han tro-
bat bitllets amb els quals la família
volgués marxar immediatament al
seu país, generen dubtes més que
raonables per l'Asociación de
Mujeres Antimutilación.  En
aquest sentit, aquesta organitza-
ció va assegurar en un comunicat
fet públic a principis d'any que
“donarà suport a la família si deci-
deix iniciar accions legals contra
l'administració catalana i demana
als mitjans de comunicació res-
pecte per una situació tan doloro-
sa per aquestes persones”. Al  ma-

teix temps AMAM diu que les du-
es nenes són “víctimes dobles, de
la tradició i de la legislació del
nostre país”.

Gàmbia, un país mutilat
Cal especificar, d'altra banda, que
Gàmbia és un dels estats africans
on encara avui dia existeix una
tradició  de mutilació genital en
certes zones del seu territori. En
aquest cas, però, segons AMAM, i
lluny de les teories que moltes
vegades es poden llegir o escol-
tar en els mitjans de comunica-
ció, aquestes pràctiques no van
lligades a la religió musulmana,
sinó a tradicions de la zona. A
Gàmbia algunes comunitats cris-
tianes, per exemple, també man-
tenen viva aquesta agressió cap a
les nenes. d
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✑ Directa Berguedà
/bergueda@setmanaridirecta.info/

Tal com vam informar al
número 72 de la Directa, el

25 de novembre a Berga es va
okupar per primera vegada una
casa de manera reivindicativa i
amb la finalitat que esdevin-
gués un habitatge. L'acció esta-
va emmarcada en una campan-
ya de denúncia de l'especulació
a Berga i a la comarca, que s'es-
tà desenvolupant per mitjà de
cartells, pancartes i accions
directes. En concret, l'esmenta-
da okupació es va fer després
d'una concentració i d’una ma-
nifestació pels carrers de Berga
i pretenia denunciar la situació
que es viu al barri vell de la ciu-
tat. Una situació que és el resul-
tat d’anys d’especulació i que
s'ha caracteritzat per un mateix
modus operandi: diverses em-
preses van comprar cases sen-
ceres i hi van fer divisions horit-
zontals per, després, vendre els
pisos ràpidament. L'okupació
del carrer Buixadé va durar
poques hores, ja que després
del gran desplegament dels
Mossos d'Esquadra i de sis iden-
tificacions, va aparèixer el pro-
pietari “il·localitzable” segons
l'Ajuntament amb el cap dels
Mossos d’Esquadra i un dubtós
contracte de lloguer d'un dels
pisos buits. Els okupes, davant
la possibilitat que els denun-
ciessin per violació de domicili,
van marxar pel seu propi peu.
Tanmateix, el diumenge 30 de
desembre al matí es va okupar

una casa al número 8 del carrer
Torre de les Hores de Berga.
Segons ens han informat els
okupes, encara s’estan fent fei-
nes de condicionament dels pi-
sos per poder viure-hi, ja que
aquesta okupació, a part de la
denúncia contra l’especulació
que suposa, també vol ser la
casa d’algunes berguedanes i
berguedans. Els Mossos d'Es-
quadra van dir als okupes que
tenien una denúncia i ells van
respondre que s'identificarien
als jutjats quan els arribés la
denúncia. Sembla que la casa és
d'una persona de l'Escala que té
una immobiliària i que, segons
alguns veïns, no va parar fins
que va fer fora les llogateres
–unes persones d’avançada
edat– que hi vivien abans.

A Berga: nou any i nova okupació

Bandera okupa a la casa
alliberada a Berga 

Directa Berguedà

“Existeix una
manca de

sensibilitat
cultural i un

seguit de
prejudicis”

Moment del desallotjament de l’antiga seu franquista Assemblea d’Okupes de la Fàbrica

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L’okupació de l’antiga seu
de la seguretat social
franquista a Sant Feliu de

Llobregat es va conèixer el 27 de
desembre. L’edifici portava 30
anys buit i un grup de persones
va voler crear-hi un centre social
“autoorganitzat a banda dels
interessos polítics de l’adminis-
tració i les empreses privades”.
Al cap de dues hores de fer-se

pública l’okupació un dispositiu
dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Urbana de Sant Feliu va
procedir al desallotjament de
l’edifici sense cap ordre judicial.
Algun antiavalot de la policia
autònomica deia que el mall amb
que esbotzava la porta era l'or-
dre judicial. La caporal de la
comissaria santfeliuenca va ame-
naçar una persona de la concen-
tració de suport amb detenir-la
si no deixava de fer fotografies.
Un dels agents va esborrar algu-

nes fotografies de la càmera. Els
policies van entrar agressiva-
ment, fet que contrastava amb
l'actitud de les okupes. Cal des-
tacar l'actuació violenta i desme-
surada de l'únic policia local que
va intervenir al desallotjament.
L'agent no va dubtar en treure's el
número de placa per no poder
ser identificat. Les okupes van
ser detingudes i tres dies després
van tenir un judici ràpid acusades
d'usurpació. La jutgessa les va
absoldre.

Un grup d'operaris i “matons” a sou van desallot-
jar Can Dragó a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 4

de gener amb la protecció dels Mossos d'Esquadra.
Aquest espai va ser okupat el 22 de desembre per
l'Assemblea de Joves amb l'objectiu de reconstruir-
lo com a centre social per a joves i denunciar l'ame-
naça de l'especulació urbanística i la manca d'espais
per a joves. L'endemà al matí les persones que van
desatllotjar l’edifici van procedir a tapiar-lo.

Set persones van rebentar el dilluns 7 de gener la
porta del centre social de Cornellà de Llobregat

que es va okupar fa un mes. Amb malls i barres de
ferro van demolir diversos envans, part del sostre i
el terra i alguns esglaons. El fet es produeix després
d’haver patit altres sabotatges: contra la instal·lació
d’aigua i llum, el pany de l’entrada i després de l’in-
tent de demolició de l’edifici amb persones a dins. El
col·lectiu okupant vol continuar defensant l’espai.

d

Desallotjament a Vilanova Atacs al nou CSO de Cornellà
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La fiscalia acusa l’antic equip de
govern de suborn i prevaricació
✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El ple municipal de l’Ajunta-
ment de Querol del 19 de
desembre va decidir desti-

nar diners públics per pagar les
despeses que generi la defensa
de l’actual alcalde i anterior regi-
dor d’urbanisme, Miguel Uroz
(PSC), de l’actual tinent d’alcalde
i antic alcalde Albert Carreño
(CiU) i dels regidors de l’anterior
equip de govern imputats pels
delictes de prevaricació, suborn i
revelació d’informació privile-
giada sobre el procés d’urbanit-
zació de la finca l’Arboçar. En
total hi ha nou implicats. 

Revalorització del sòl
Fa més d’un any que la plataforma
Salvem Querol, juntament amb
GEPEC, va informar a la fiscalia dels
fets que seran jutjats. La fiscalia ha
iniciat una querella criminal al Jutjat
número 1 de Valls contra tot l’equip
de govern de la legislatura passada i
contra l’arquitecte municipal. 

Els fets es remunten a l’any 2003.
Primer l’alcalde va fer transfuguis-
me i va treure totes les competèn-
cies d’urbanisme als seus regidors
per passar-les a l’oposició i, en con-
cret, a un dels seus membres, en
Miguel Uroz. Els presumptes delic-
tes es van cometre en la requalifi-
cació de la urbanització de l’Arbo-
çar, que es va vendre primer per la
quantitat de 70.000 euros i des-
prés es va revendre –només tres

anys més tard– per 700.000 euros.
La revenda coincidia amb l’aprova-
ció inicial del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM),
que preveia 550 habitatges nous.
Després de l’aprovació de cons-
trucció de 1.400 habitatges més, es
va intentar vendre els terrenys de
l’Arboçar per 5.000.000 d’euros. El
jutjat haurà d’avaluar si en aquestes
compravendes les empreses dispo-
saven d’informació privilegiada
proporcionada per l’Ajuntament a
canvi de suborns de les empreses.

Albert Carreño ha afirmat que
té la consciència molt tranquil·la.
Carreño també va dir: “Mai he tin-
gut un Mercedes i, en tota la vida,
només m’he comprat dues furgone-
tes per treballar”. Carreño va decla-
rar davant el jutjat el 13 de desem-
bre. L’actual alcalde, Miguel Uroz,
encara no té una data fixada per fer-

ho. Albert Carreño afirma que si l’A-
juntament es va implicar en tot ple-
gat ho va fer “per poder cobrar el
grapat d’IBIS pendents que tenia
l’anterior propietari”. També diu que
ho van fer “assessorats per l’oficina
BASE-Gestió d’Ingressos”, que és un

Organisme Autònom de la Diputa-
ció de Tarragona.

El tercer delicte que se’ls
imputa, el de prevaricació, prové
de les denúncies que van presentar
alguns integrants de la plataforma
Salvem Querol, que van veure com
requalificaven el sòl dels seus habi-
tatges d’urbà a agrícola.

Marcant al govern
La plataforma Salvem Querol va
néixer l’any 2004 arran del primer
POUM i, actualment, continua
denunciant la mala gestió de l’ac-
tual equip de govern. Fins avui ha
aconseguit aturar el POUM, tot
argumentant que no s’adequa ni a
la llei d’urbanisme, ni a les nor-
matives de la Xarxa Natura 2000,
ni al Pla Territorial del Camp de
Tarragona i tampoc a la Llei del
Sòl. Salvem Querol afirma també
que, a més, no s’adequa a les ne-
cessitats del poble.

El Departament de Política
Territorial i Obres públiques de
la Generalitat ha atorgat 60.000
euros a l’Ajuntament de Querol
per impulsar la redacció d’un nou
pla urbanístic. Aquesta ajuda
forma part dels tres milions d’eu-
ros que ha distribuït la Generali-
tat entre 102 municipis del Prin-
cipat en concepte d’ajuts per
impulsar la redacció de plans
urbanístics. La diferència entre
aquests municipis i Querol és
que, per aquest darrer, el futur
POUM serà el tercer que redac-
ten en tres anys. A més, la redac-
ció d’aquest nou POUM anirà a
càrrec del mateix arquitecte
imputat en el presumpte tripijoc,
Ricardo-Saül Sánchez, de l’antic
regidor d’urbanisme i actual
alcalde, Miguel Uroz, i de l’antic
alcalde i actual regidor d’urba-
nisme, Albert Carreño.

QUEROL (ALT CAMP) // EL PLE APORTA DINERS PÚBLICS PER PAGAR LA DEFENSA DELS ACUSATS

La redacció
del nou pla

urbanístic anirà
a càrrec dels

mateixos
imputats en

el presumpte
tripijoc

de l’any 2003

L’Alcalde Miguel Uroz vol pro-
posar en el proper ple munici-

pal demanar una subvenció pel
futur Pla d’Obres de la Generalitat
per traslladar l’Ajuntament del
poble de Querol a la urbanització
Ranxos de Bonany, a uns quilòme-
tres del poble i a 200 metres de
casa seva. El pressupost de l’obra
seria de 906.385,08 euros i el nou
Ajuntament tindria 700 m2.

Durant els darrers cinc anys
l’Ajuntament ha contractat una
assessora jurídica, filla de l’antic
assessor municipal implicat en la
trama de presumpta corrupció i
que va ser secretària de l’Ajunta-
ment. La noia nomes assitia a la

feina els dissabtes al matí. Aquest
va ser el motiu pel qual l’oposició
va demanar poder llegir el con-
tracte, que va resulta ser de jor-
nada completa. Al cap de quinze
dies l’Ajuntament la va fer fora
per incompliment de contracte,
ja que no feia les hores correspo-
nents. Però després es va desco-
brir que hi havia dos contractes:
un de fictici a temps complet i  un
altre real a temps parcial de cinc
hores a la setmana i pel qual
cobrava 1.453 euros al mes. El
vàlid va resultar ser el de temps
parcial i, ara, l’Ajuntament ha
pagat 13.357,58 euros per acomia-
dament improcedent.

Un poble amb ecointerès
Querol compta amb un gran

patrimoni natural, entre el
qual trobem 2.000 hectàrees
protegides declarades Espai
d’Interès Natural. Als anys 70 hi
va haver molts casos de promo-
tors que venien parcel·les de
futures urbanitzacions a la gent
treballadora i, un cop venudes,
desapareixien. Llavors els com-
pradors havien d’espavilar-se
per aconseguir els serveis bà-
sics per poder-hi viure. A Que-
rol se’n van fer diverses i l’Ar-
boçar és una d’aquestes.
Actualment hi viuen una tren-

tena de persones. L’Ajuntament
de Querol hi ha invertit una
mica a través d’ajudes de la
Generalitat. Ara la Generalitat
ha decidit acotar l’àrea d’inver-
sió i, de les 350 hectàrees ini-
cials, els projectes s’han de
reduir a 150 hectàrees. Volem
recordar que aquesta urbanit-
zació està a quinze quilòmetres
del nucli antic de Querol, on hi
ha una quarantena de cases
però només hi viuen deu o quin-
ze persones. El nucli antic està
molt deixat i no hi ha cap previ-
sió de revitalitzar-lo.

Acumulació d’irregularitats

La urbanització
de l’Arboçar es
va vendre per
70.000 euros i
es va revendre
–només tres

anys
més tard–

per 700.000 

Vista general de la urbanització L’Arboçar Montse Aumatell

Carrer de l’Arboçar
Montse Aumatell
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✑ Andreu Jérez i Mar Costa
/Yerevan (Armènia)/

El Comitè d’Afers Exteriors
de la Cambra de Represen-
tants dels EUA va aprovar

recentment una condemna explí-
cita al genocidi armeni perpetrat
a començaments del segle XX per
un Imperi Otomà en decadència.
Tot i que la resolució encara no
ha estat ratificada per la totalitat
de la Cambra, la decisió amenaça
de danyar la històrica aliança
entre Turquia i els EUA. El que es
considera el primer genocidi del
segle XX –reconegut només per
alguns països i negat rotunda-
ment per Turquia– ha provocat
un petit terratrèmol en el trenca-
closques complicat de les rela-
cions internacionals. 

Però, què queda del genocidi
a Armènia? Com veuen el seu pas-
sat els armenis? I el seu futur?
Aquesta és una breu radiografia
d’un petit país caucàsic de tradi-
ció cristiana marcat per l’elimina-
ció d’un milió i mig dels seus: els
armenis continuen mirant amb
desconfiança els països musul-
mans del seu entorn.

En una situació poc còmoda
Enclavat al cor del Caucas, Armè-
nia ocupa una estratègica posició
entre grans països de tradició
musulmana: Turquia, Azerbaidjan i
Iran. Amb tres milions d’habitants
al seu interior i set a l’exili (repar-
tit fonamentalment entre EUA,
Rússia i França), la seva tradició
cristiana situa el país en una situa-
ció incòmoda. 

“Som una nació que sempre ha
estat amenaçada pel seu entorn
durant la seva història recent”, afir-
ma Lilit Simonyan, una jove treba-
lladora social de Stepenavan, una
petita ciutat situada al nord del
país, prop de la frontera amb Ge-
òrgia. “Sempre intentem amagar-
nos a l’ombra de grans potències
que puguin protegir-nos de possi-
bles noves amenaces i nous geno-
cidis. Ara mateix, aquest padrí és
Rússia, com ho va ser durant tota
l’existència de la URSS: el nostre
país es va adherir al gegant soviè-
tic de manera voluntària el 1921”.
Rússia i els EUA pugnen avui per
fer-se amb el poder d’influència a
l’estratègic Caucas.

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
ARMÈNIA // EL CONFLICTE NO RESOLT D’UN REGIÓ ESTRATÈGICA

Un país marcat per un genocidi

Lilit cita sense voler el gran
llast que el seu país ha arrossegat
durant els últims 90 anys: la nete-
ja ètnica que va operar l’Imperi
Otomà a la part oriental dels seus
dominis durant i després de la
Primera Guerra Mundial. Els joves
tenen ben present el que va pas-
sar durant aquells anys gràcies a
l’omnipresència del genocidi a
l’educació i als museus. Els pocs
que queden d’aquella època a-
porten el seu granet de sorra per-
què aquests fets no desapareguin
dels annals de la història contem-
porània.

L’artista Heghine Abraham-
yan és una de les poques veus
vives que queden. Als 97 anys,

viu i continua pintant al seu
apartament –replet de quadres–
del centre de la capital, Yerevan.
Quan només tenia tres anys, ella
i la seva família van ser depor-
tats per primera vegada de la
ciutat d’Ardahan a la de Kars i,

amb vuit anys, el 1921, van haver
d’abandonar per sempre la zona
armènia de l’Imperi turc.

Heghine rememora les imat-
ges de la “massacre d’homes,
dones i xiquets”, de com els mili-
tars turcs “aprofitaven qualsevol
excusa per disparar sobre la massa
de refugiats”, de les explosions de
les armes dels soldats. “No odio
els turcs, però no me’n refio i,
sobretot, ni oblido ni perdono”,
afirma recelosa. “Sé que algun dia
tot el món condemnarà el genoci-
di armeni. La Unió Europea (UE)
hauria de saber quina mena de
polítics governen Turquia: si entra
a Europa amb el pes del genocidi
sobre les seves espatlles, la UE

dinamitarà els seus suposats prin-
cipis bàsics”, sentencia l’anciana.

Tanmateix, tot i haver-ho
intentat, mai ha pogut pintar els
clars records que li queden de la
persecució que el seu poble va
patir i que ella mateixa va viure.
“Pintar el genocidi? No, no puc...”,
diu fent un tremolós gest amb la
seva mà, com si el pinzell no
pogués tocar la tela del quadre.

Odi incrustat
Amin és un jove armeni holandès
de divuit anys que viu a Amster-
dam des que va néixer. Ha anat a
Armènia de vacances, “com cada
any”. Tot i haver crescut a Holan-
da, una societat presumptament
oberta i multicultural, l’opinió
d’Amin sobre els musulmans de-
mostra que l’odi continua ben in-
crustat a les noves generacions. 

“Els europeus teniu bones ide-
es sobre el paper, però sou molt
innocents. Els armenis sabem que
els musulmans, ja siguin turcs o
àzeris, sempre tenen dues cares:
arriben amb pell de xai i, quan te’n
vols adonar, et volen fer fora del
teu país i imposar les seves pròpies
lleis. Els problemes de convivència
entre musulmans i cristians a Euro-
pa ja han començat i d’aquí a vint
anys seran encara pitjors”.

Els armenis
segueixen

mirant amb
desconfiança

els països
musulmans del

seu entorn

/internacional@setmanaridirecta.info/

Heghine, de 97 anys, mostra un dels seus àlbums al seu apartament de Yerevan Mar Costa

Ararat i Nagorno-Karabaj
Al sud d’Armènia, la muntanya

Ararat, actualment en terri-
tori turc, suposa un autèntic sím-
bol nacional i representa la con-
tinuació de l’agressió turca fins
al dia d’avui. Com que les fronte-
res amb Turquia segueixen tan-
cades, els armenis només poden
gaudir d’Ararat des de la distàn-
cia i anhelen poder recuperar
algun dia eixa massa de terra.

A l’est, mentrestant, continua
latent la sanguinolenta guerra mal
tancada a mitjans dels noranta en-
tre Armènia i l’Azerbaidjan per
Nagorno-Karabaj, de majoria ètni-
ca armènia però situat en territori
àzeri. Lenin va posar com a condi-
ció per a l’entrada d’Armènia a la
URSS que aquesta comarca passés
a formar part de l’Azerbaidjan. La
caiguda del sistema soviètic va
provocar una guerra entre els dos
països. Un conflicte que encara no
ha conclòs.

Si bé és cert que al país no hi
ha gran presència militar, a la
capital sí que es veu moviment
de camions de l’exèrcit i soldats.
Una pau no oficial amaga una
tensió militar amb enfronta-
ments esporàdics i intercanvi de
trets que representen, una vega-
da més, el complicat encaix del
cristianisme armeni a un Caucas
envoltat de nacions de tradició
musulmana. Del mig milió de
refugiats procedents de l’Azer-
baidjan desplaçats per la guerra,
250.000 continuen malvivint a
Armènia.

Als afores de Yerevan, lluny
dels cafès bonics i cars del reno-
vat centre de la capital, encara
queden molts d’aquests fugitius
procedents de Nagorno-Karabaj.
Malviuen en antics edificis
soviètics, entre fàbriques aban-
donades i sense cap perspectiva
de poder tornar algun dia a la

seva terra d’origen. Fins i tot no
són reconeguts pel govern arme-
ni i molts d’ells continuen sense
papers després de disset anys

d’arribar-hi. No poden treballar i
sobreviuen amb una ajuda go-
vernamental d’entre 30 i 40
dòlars al mes. Molts recorden

l’època d’abans de la guerra amb
nostàlgia i a molt pocs els que-
den esperances de recuperar
allò perdut. “Tornar a Nagorno-
Karabaj? Per què? Allà ja no ens
hi queda res”. A Yerevan tampoc
hi tenen gaire més coses.

Aram, Zaruhi y Hasmik són
tres joves periodistes que tre-
ballen a la ràdio pública de la
capital. Si se’ls pregunta sobre
el que està passant ara mateix a
Nagorno-Karabaj, afirmen que
no en tenen gaire idea: “Encara
que oficialment no hi ha guerra,
també és sabut que tampoc hi
ha pau. Els enfrontaments són
esporàdics però constants, això
està clar. De totes maneres, és
molt difícil saber el que està
passant realment, perquè els
mitjans només podem oferir la
versió oficial del nostre govern,
que deu estar bastant allunyada
de la realitat”.

Heghine
rememora

les imatges de
la “massacre

d’homes, dones
i xiquets”

Armènia es va
adherir al

gegant soviètic
de manera
voluntària

el 1921

La caiguda de
la URSS va

provocar una
guerra per
Nagorno-

Karabaj que
encara no ha

conclòs
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✑ Marc Gavaldà
/Buenos Aires/

Un nou cas d’impunitat rela-
cionat amb les petrolieres
ha afectat la costa patagò-

nica del Chubut. Els habitants de la
població pesquera de Caleta Cór-
doba es van trobar amb una taca de
quatre quilòmetres de petroli
davant les seves platges durant les
festes de Nadal.

No era el primer ni el darrer
cop que els vaixells que fondegen
el Golf de San Jorge deixen rastre.
Durant el 2004 es van comptabilit-
zar 443 vessaments. I és que la pro-
víncia del Chubut, a 1.600 quilòme-

tres al sud de Buenos Aires, s’ha
convertit des de l’any passat en la
que té més reserves de petroli del
país. Els seus ports exporten diària-
ment uns 26.000 metres cúbics de
cru, el que equival a 9.274.000
metres cúbics anuals. Aquesta xifra
situa la província al capdavant de
Neuquén, on les reserves de Rep-
sol i Petrobras al megajaciment de
Loma de la Lata experimenten un
franc decreixement.

PATAGÒNIA // LES AUTORITATS HAN RETINGUT UN VAIXELL DE REPSOL-YPF

✑ AFP
/Washington/

El primer dia de gener és ideal
per a les revoltes i els allibera-
ments. Va ser el dia en que els

“barbuts” van entrar a l’Havana i el
dia de l’alçament zapatista a Chia-
pas. També ha estat el dia –en
aquest cas del 2008– en que els
indis Lakotah, pertanyents a la cul-
tura sioux, han decidit trencar tots
els tractats signats amb el govern
federal dels EUA i declarar la seva
independència.

En una breu nota signada per
Russell Means en nom del Govern
Provisional de la República Lakotah,
s’anunciava la “retirada formal de
tots els acords i tractats” i s’assegu-
rava que aquesta decisió es troba

recolzada per la Constitució dels
EUA, la Convenció de Viena i altres
tractats internacionals com, per
exemple, la recent resolució de les
Nacions Unides sobre pobles indí-
genes, aprovada el passat setembre.

“Els tractats signats amb els
EUA son únicament paraules inútils
en paper inútil, –afirmen els res-
ponsables de la nova república–
han estat violats repetidament per
a robar la nostra cultura, la nostra
terra i la nostra capacitat de mante-
nir les nostres costums”.

Per això, i basant-se en l’article
sisè de la Constitució dels EUA
–que manifesta que els tractats són
el dret suprem de la terra– “retirar-
se dels tractats és totalment legal”,
va assegurar Means el dia de la
declaració formal d’independència.

Exempció d’impostos
En la mateixa resolució es recorda
que “malgrat molts anys de repeti-
da mala fe” per part del govern nor-
damericà, els Lakotah “no mante-
nen enemistats amb el poble
americà”, al que desitgen relacions
de bon veïnatge. També és convida
a tots el propietaris de béns immo-
bles de la República Lakotah a arri-
bar a acords amistosos amb el nou
govern per tal de resoldre possibles
litigis, anunciant la retenció de
totes les propietats de governs es-
trangers. En una roda de premsa
celebrada uns dies abans a Washing-
ton, el nou govern va anunciar les
seves intencions d’emetre un passa-
port i un carnet de conduir propis i
va assegurar que els habitants que
renunciïn a la ciutadania nordame-

ricana gaudiran d’exempció d’im-
postos. En aquest acte hi va ser pre-
sent l’ambaixador bolivià a Was-
hington i la delegació lakotah va
visitar les ambaixades de Xile, Sud-
àfrica i Veneçuela. “Continuarem la
nostra missió diplomàtica a l’estran-
ger en les properes setmanes i
mesos”, van assegurar.

Una història combativa plena
de sofriment
Els lakotah són el poble dels mítics
Cavall Boig i Toro Assegut. En dues
ocasions van ser massacrats a
Wounded Knee. El 29 de desembre
de 1890 desenes de dones i nens
van ser metrallats per l’exèrcit dels
EUA. El 1973, durant una ocupació
en record de la primera matança, la
violència va aparèixer de nou.

Actualment el seu territori in-
clou parts dels estats de Nebraska,
Dakota del Sud, Dakota del Nord,
Montana i Wyoming, al nord i al
centre dels EUA.

La seva annexió als Estats Units
va significar “la conversió d’orgullo-
ses tribus com els Lakotah en meres
fotocòpies de la gent blanca” va
afirmar Means durant la roda de
premsa. El governant lakotah va re-
cordar que tenen una de les ex-
pectatives de vida més curtes del
món, inferior als 44 anys. 

Els suïcidis dels adolescents
Lakotah són 150 cops superiors a la
mitjana nordamericana, la mortali-
tat infantil ho és cinc vegades més i
l’atur és molt alt. Dades que Means
va qualificar de “peatge de l’opres-
sió del govern dels EUA”.

Els Lakotah es declaren independents
EUA // LA TRIBU TRENCA ELS TRACTATS AMB EL GOVERN FEDERAL

Aclaparat per la notícia, el kir-
chnerista Mario D. Neves, governa-
dor de Chubut, va presentar davant
la Justícia Federal de Comodoro
Rivadavia una denúncia penal con-
tra la Terminal Marítima Patagónica
(TERMAP), entitat que gestiona la
monoboia per on els petrolers
carreguen diàriament sense cap
control milions de barrils. Repsol
YPF n’és la principal operadora i les
autoritats han detingut un vaixell
de la companyia  espanyola –el
petroler Presidente Arturo Illia–

com a principal sospitós.
Una simple declaració jurada

és l’únic mecanisme que té la pro-
víncia per cobrar un reduït 12% de
regalies, un dels impostos més bai-
xos del món. No obstant això, el
govern provincial ha firmat una
controvertida pròrroga fins al 2047
del megajaciment de Cerro Dragón,
a mans de la Pan American Energy,
deu anys abans que la concessió
hagi caducat.

La denúncia provincial per la
taca de petroli va ser esperonada

per l’Ajuntament de Comodoro Ri-
vadavia, ciutat que per aquestes
dates va celebrar el centenari del
primer pou argentí. Aquest ajunta-
ment i el govern provincial van afir-
mar que les empreses petrolieres
“van fer incompliments en el marc
de les concessions d’operació, càr-
rega i descàrrega d’hidrocarburs,
pla de contingència ambiental i de-
ure informació”. També se’ls exigeix
“la responsabilitat ambiental de
resoldre i reparar del dany en el
marc de la constitució nacional,

provincial i les lleis respectives”. La
demanda puja 50 milions de dòlars. 

No obstant això, transcorre-
guts deu dies de l’arribada de la
letal i quilomètrica taca a la costa,
no ha transcendit encara el nom de
l’empresa responsable de l’aboca-
ment. “No volem donar noms per a
no cometre injustícies. Però em
sobren els dits d’una mà per a
esmentar als sospitosos”, va dir l’in-
tendent de Comodoro, Martín Buz-
zi, el qual estarà a càrrec de l’opera-
tiu de neteja.

Desastre ambiental
De moment s’estimen 500 aus mor-
tes i prop de 200 han estat rescata-
des impregnades de petroli, sobre-
tot, corbs marins i pingüins. També
hi ha una elevada quantitat de
mamífers (com llops marins) entre
els damnificats. Per ara es desco-
neix l’impacte sobre els peixos. El
canvi de corrents, que empenyia de
nou el petroli mar endins, unit a l’a-
parició de noves taques, fa témer
que l’impacte encara no hagi estat
correctament dimensionat. El
desastre recorda el que va patir la
mateixa regió el 1991, quan un ves-
sament va matar 10.000 pingüins a
Punta Tombo.

No podia faltar la visita in situ
del governador Das Neves a la zona
del desastre. Les autoritats volien
minimitzar la magnitud del sinistre
amb unes paraules plenes d’elo-
qüència: “En tot just sis dies es pot
dir clarament que està controlat,
que no existeix cap tipus d’hidro-
carbur al mar”. Sembla que la qües-
tió és seguir cobrant regalies. d

Petrolier de la flota de Repsol YPF

No és el primer
cop que es

troben rastres
a San Jorge,
ja va passar

el 2004

Nou abocament de petroli a la platja

d

Fruita i verdura fresca, alimentació integral, sense
gluten, macrobiòtica, espelta, vins i licors, cosmètica
natural, dietètica, carn, embotits, làctics, precuinats,
llibres, encens, conserves, infusions, tes, herbes,
higiene i neteja... Més de 2.000 productes.

Nou horari: 
de dilluns a divendres 
de 9 a 12 i de 18 a 22 h

També pels matins!

>Col·lectius: ATECAT, Contra-Infos, Biogràfic,
Polémica, Ateneu Llibertari del Poble Sec, Ràdio
Alternativa, Cooperativa de consum crític.
>Tallers de ball flamenc i informàtica.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h. 

Vine per participar i fer propostes. Fes-te sòcia! 

Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN.
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✑ Enric Borràs Abelló

El periodista Luis F. Duran, del diari El
Mundo, va publicar el 21 de desembre
un article titulat “Una banda de koso-

vesos tortura José Luis Moreno per tal de
robar al seu xalet”. Com es pot veure al
títol de la notícia, el periodista va decidir
destacar que hi havia hagut un atracament,
que l’havia patit el conegut productor José
Luis Moreno i que els agressors eren “una
banda de kosovars”. Però la notícia, que té
més de mil paraules, no explica fins al final
de l’article per què es diu que els atraca-
dors eren kosovars. La raó és que –segons
l’agència Efe– el regidor de seguretat de
Boadilla, la població on van passar els fets,
havia dit que la manera d’actuar dels lla-
dres era semblant a la que s’havia fet servir

en altres atracaments protagonitzats per
estrangers d’origen albanokosovar. L’article
cita literalment les paraules del regidor:
“Són autèntics professionals que han ac-
tuat com ho faria una guerrilla bèl·lica”.

Luis F. Duran, sense cap prova sòlida, en
té prou que el regidor pensi que els atraca-
dors eren albanokosovars per afirmar al
títol i a tota la notícia que una violenta
“banda de kosovars” havia atracat i colpejat
José Luis Moreno. A més, en cap moment
no ho posa en dubte. No només ho afirma,
sinó que ho posa al títol i als subtítols i con-
verteix aquesta afirmació sense cap mena
de fonament en un dels tres elements més
importants de la notícia. Això, doncs, des-
acredita tot el text que, sobretot, es dedica
a descriure els cops de mànec de destral o
de tornavís que va rebre José Luis Moreno.

També es distreu a relatar que l’empresari
no es va rendir perquè només va delatar
una de les tres caixes fortes que tenia a
casa, encara que va acabar ingressat en
estat greu a l’hospital.

La notícia és un exemple clar de discri-
minació –si no de racisme–, ja que la identi-
ficació d’una banda d’atracadors amb un ori-
gen concret sense tenir-ne cap prova,
respon a una clara la voluntat del periodista
de fer constar aquest origen. Si no està doc-
mentat i és un regidor qui ho diu sense argu-
ments, per què el periodista posa en boca
seva l’afirmació que els atracadors eren
kosovars d’Albània? No pot ser una conduc-
ta accidental si es destaca tant al títol.

El Manual d’estil sobre minories ètni-
ques del Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya diu que: “No s’ha d’incloure el grup ètnic,

el color de pell, el país d’origen, la religió o
la cultura si no és estrictament necessari
per a la comprensió global de la notícia”.
Però cal afegir que la passió del periodista
d’El Mundo pels immigrants va més enllà.
Sense que aporti cap mena d’informació
útil per entendre la notícia, Duran no es
deixa de dir que tots els treballadors del
servei domèstic que van ser mordassats i
tancats al lavabo amb els dos guardaespat-
lles de José Luis Moreno eren equatorians.
Quin interès té, per a la notícia, saber que
els atracadors van mordassar tots els ser-
vents i que eren tots equatorians? En canvi,
no es diu quantes persones treballaven al
servei de José Luis Moreno. És a dir, no era
important saber quanta gent va patir l’agres-
sió, encara que no rebessin cops. Només
eren equatorians.

‘El Mundo’ decideix, sense tenir-ne proves, que
els atracadors de José Luis Moreno eren kosovars

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

Freqüències lliures i populars [ràdio i televisió]
Ràdio Bronka - 104.5 FM (Bcn Nord, Gramenet i Badalona) i 104.45 FM (Bcn Sud i Hospitalet), Radio Contrabanda - 91.4 FM (Barcelona), Ràdio Línea IV - 103.9 FM (Barcelona),
Ràdio Pica - 96.6 FM (Barcelona), Ràdio Trama - 91.41 FM (Sabadell), Ràdio Kaos - 90.1 FM (Terrassa), Radio Korneta - 90.6 FM (Berguedà), Radio 90 - 101.4 FM (Olot),

Ràdio Klara - 104.4 FM (València), Ràdio Malva - 105.0 FM (València), Radio Aktiva - 107.6 FM (Alcoy), Radio Mistelera - 100.8 FM (Dènia-La Xara), La Tele - 52 UHF (okupemlesones.org)

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com

✑ Àngelo Pineda

Des del tancament del repetidor de
TV3 a la Serra de la Carrasqueta (País
Valencià) el 9 de desembre s’han

succeït reaccions de signe divers a una
banda i a l’altra de l’Ebre. Mentrestant, les
negociacions continuen a l’espera d’un
acord sobre la reciprocitat de les recep-
cions de TV3 al País Valencià i de RTVV al
Principat. Acord que sembla obstaculitzat
per la proximitat dels comicis generals del 9
de març, amb un Partit Popular disposat a
explotar el rèdit electoral que li proporcio-
na l’anticatalanisme.

El tractament que fan de l’episodi els
principals mitjans impresos de València és
previsible: introdueixen polèmiques laterals
i artificioses per tal de no obrir la discussió
sobre les reivindicacions d’Acció Cultural
del País Valencià (propietari dels repeti-
dors). El diari Levante, per exemple, s’apro-
pa a l’esdeveniment de desembre amb certa
objectivitat. Però només destaca el fet que
els funcionaris de la Generalitat es van
extralimitar en la execució del cessament
de les emissions i no entra en el terreny
delicat de l’argumentació que en sosté la
defensa (“ACPV recorre el tancament del
repetidor de TV3 perquè el van desmuntar”,
22/12/07).

Però, sens dubte, la gran cortina de fum
la va crear el rotatiu Las Provincias. En una
redacció que torna a les seves tradicionals

proclames anticatalanes, resumeix l’actitud
de TV3 vers el conflicte de la següent
manera: “Primer va ser la mà estesa. Des-
près, les crítiques. I ara, l’insult”. Aquest
“insult” amb “clara intenció de ridiculitzar”
la Generalitat Valenciana no és una altra
cosa que la projecció d’imatges en un
monitor del plató durant la intervenció de
Joan Manuel Tresserras del programa La nit
al dia. Entre aquestes imatges, apareixia un
disseny en una pancarta que simulava l’es-
cut de la Comunitat inclinada a la dreta i
sobre la inscripció “Barbaritat Valenciana”.
Que aquest disseny, creat en resposta a l’es-
peculació urbanística a Godella, molt pre-
sent a les manifestacions en defensa de la
televisió catalana, sigui obra del valencià
Antoni Belloch i no, per descomptat, de
TV3, no va evitar que Las Provincias infles-
sin l’anècdota fins amagar els fets de la
Carrasqueta (“La ‘barbaritat’ arriba a TV3”,
13/12/07). No és l’únic intent de desacredi-
tar la legitimitat de les emissions. Quan es
refereix als seus defensors, ho fa esmentant
la seva suposada ideologia política amb
frases com “republicans i nacionalistes es
manifesten” o dient que la majoria de les
convocatòries de protesta són “secunda-
des per col·lectius radicals d’esquerres com
els anomenats Maulets”. El fet que el repe-
tidor estigui directament associat a l’adjec-
tiu il·legal deixa fora de tota discussió el
procediment encetat per la institució pre-
sidida per Francisco Camps.

La propaganda és precisament això, un
discurs que apel·la a les emocions i que es
configura per evitar el raonament. La refle-

xió no lliga bé amb l’expressió ideològica de
fons: la defensa d’una identitat valenciana
absolutament aliena a la catalanitat.

Barbaritat valenciana

El repetidor de TV3 a la Carrasqueta
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Punts de venda

La subscripció és la manera més efectiva per poder llegir DIRECTA setmanalment i
també per donar el teu suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60 euros,
amb la teva subscripció el setmanari guanya en qualitat i presència al territori. 

Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>
-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info> 

-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info> 
-Osona <osona@setmanaridirecta.info> 
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Noguera)
<terresponent@setmanaridirecta.info> 
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info> 
-Solsonès <solsones@setmanaridirecta.info> 

Corresponsalies

BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Distrivinyes De l’or, 8 (Plaça del Diamant)
HORTA - GUINARDÓ

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

Quiosc Manu Nàpols-Roselló
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
POBLENOU

Taverna Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
SANT ANDREU

Patapalo Rubén Dario, 25
Bar La Lira Coroleu, 14
Bar La Lluna Ramón Batlle, 17
Andy Blue Can Fabra
Trèvol Portugal, 2-4 Baixos
Quiosc Comerç Plaça Comerç
Quiosc Rambla Fabra i Puig, 10
Quiosc 11 de Setembre Onze de Setembre
NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Casal de Joves de Prosperitat Joaquim Valls 82

Casal de Joves Guineueta Pl. ca n’Ensenya 4
Quiosc Joaquim Valls amb Vinyars
CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Quiosc Canaletes Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA
Quiosc de Ciències de la Comunicació
BERGA
La Banda Mercat Municipal
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
Le Centro Andreu Cerdà, 12
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
Centre d’Estudis de l’Hospitalet Major, 54 1º
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Parenya, 64
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26 
Llibreria Robafaves Nou, 9
MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45

OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
PIERA
Vae Victis - Ciber Garito De la Plaça, 31
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
SANTA COLOMA DE GRAMENET
La Krida Sicília 97
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu Santboià Av. Maria Girona 2
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
LA SEU D’URGELL
Llibreria La Llibreria Sant Ot 1
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
Casal Popular La Fura Plaça Sant Pere 8
Llibreria Pellicer Pg. Pare Claret 12
i Avinguda del Pont 4
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Subscripcions Presentacions
i parades
(Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o escriviu
un mail a internacional@setmanaridirecta.info)
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les dones físicament i psicològica-
ment. Molts d’aquests grups ac-
tuen amb la complicitat de les
diverses administracions, ja sigui a
través del reconeixement o de sub-
vencions. A l’estudi recorden el
Galardón de Juventud 200, atorgat
a l’organització catòlica espanyola
hazteoir.com, que havia promogut
el boicot a unes targetes d’UNICEF
perquè consideraven que algunes
campanyes de l’organització pro-
movien l’avortament. Dades de
2004 de la Comunitat de Madrid
posen sobre la taula un import de
més de 130.000 euros destinat a
diverses associacions antiavorta-
ment. A Catalunya, segons el Diari
Oficial de la Generalitat (DOG),
justament E-Cristians –una entitat
presidida per l’exconseller de la
Generalitat Josep Miró Ardèvol– va
rebre subvencions de fins a 9.000
euros fins el 2004.

La reivindicació principal dels
grups de dones que lluiten pel
dret d’avortar –considerat un Dret
Humà des de 1994 a la Conferèn-
cia Internacional sobre la Població
i Desenvolupament celebrada al
Caire (Egipte)– és que les dones
que ho desitgin puguin interrom-
pre el seu embaràs siguin quines
siguin les causes que motivin la
seva decisió. Si calgués negociar,
segons Isabel Iserte, arribarien a
acceptar una llei de terminis com
la d’Holanda –la llei més progres-
sista d’Europa–, on la dona pot
decidir avortar lliurement fins les
24 setmanes de gestació. A partir
d’aleshores, ho pot fer per indica-
ció mèdica sense límits. Paral·lela-
ment a un canvi en la legislació,
Iserte incideix en la necessitat d’u-
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ues operacions policía-
ques a Barcelona, el 26
de novembre i el 17 de
desembre, van resultar

amb tretze detencions a diverses
clíniques on es practicaven avorta-
ments. Els registres van ser autorit-
zats per la jutgessa d’instrucció
número 33 de Barcelona després
d’acceptar una querella criminal
per suposats avortaments il·legals
presentada per E-Cristians. Diver-
ses associacions s’han manifestat
per denunciar els episodis esdevin-
guts tant a Barcelona com a Madrid
i les agressions físiques i verbals que
han patit professionals dels centres
per part de sectors ultracatòlics.
Alhora, insisteixen en la necessitat
de canviar la llei actual que penalit-
za l’avortament.

L’Associació de Planificació Fa-
miliar de Catalunya i Balears (APF-
CiB) ha emès un comunicat de
suport a la vaga dels centres d’avor-
tament de l’Associació de Clíniques
Acreditades per la Interrupció vo-
luntària de l’embaràs (ACAI), con-
vocada del 8 al 12 de gener i que
exigeix que el Govern es faci càrrec
de les dones que no podran acollir-
se al dret dins la legalitat de l’Estat.

L’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears
(APFCiB), Ca la Dona, diverses asso-
ciacions de la Xarxa de Dones per la
Salut i l’Associació de Clíniques
Acreditades per a la Interrupció
voluntària de l’embaràs (ACAI) van
convocar una roda de premsa el 20
de desembre per aclarir la realitat
de l’avortament i manifestar el seu
posicionament. Van fer una decla-
ració conjunta: “La insuficiència de
la legislació actual sobre l’avorta-
ment que existeix a l’Estat espanyol
només porta confusió i insegure-
tat”. Curiosament, el mateix 17 de
desembre el PSOE va anunciar una
reforma d’aquesta legislació “con-
fusa i insegura” i, el dia següent, es
va fer enrere. Segons Isabel Iserte,
de l’APFCiB, és “més clar que l’aigua”,
es tracta d’una “estratègia davant
les eleccions perquè, des de diver-
sos sectors socials, l’avortament no
està ben vist”. Per tenir-ne més pro-
ves, afegeix que Marina Geli, conse-
llera de Salut, diu que està “d’acord
amb un canvi legislatiu, però des-
prés de les eleccions”.

D

Per contactar:

APFCIB - www.apfcib.org
CA LA DONA - www.caladona.org
ACAI - www.acaive.com
XARXA DE DONES PER LA SALUT

www.xarxadedonesperlasalut.org

La llei actual de despenalitza-
ció parcial de l’avortament tan sols
permet la possibilitat d’interrrom-
pre l’embaràs en tres supòsits: si
implica un perill greu per la salut
física o psíquica de l’embarassada i
consta en un dictamen fet per un
metge de l’especialitat, tret d’un
cas d’urgència; si l’embaràs és con-
seqüència d’una violació que ha
estat denunciada i es practica
durant les dotze primeres setma-
nes de gestació, i si existeix una
malformació fetal i es practica dins
les 22 primeres setmanes amb un
dictamen emès per dos especialis-
tes d’un centre sanitari.

Atacs i vulneració de drets
Les diverses associacions també
han denunciat la influència i la
pressió que exerceixen els grups
ultracatòlics, tant en el posiciona-
ment del govern com en les perso-
nes i clíniques involucrades en les
detencions. A Madrid, alguna clíni-
ca ha patit atacs i Victoria Virtudes,
directora de CBMedical, ha rebut
amenaces. A més, algunes pacients
han estat sotmeses a interrogatoris
durant el procés, fet que les asso-
ciacions consideren una “vulnera-
ció del dret de confidencialitat”. La
Federació de Planificació Familiar
estatal ha impulsat una campanya
de recollida de firmes en defensa
del drets de totes les persones
implicades i perquè s’investiguin i
es retirin els fons a grups ultracatò-
lics contraris al dret de l’avorta-
ment. Segons dades de l’estudi de
la Coordiandora Estatal d’Organit-
zacions Feministes, les organitza-
cions autodenominades pro vida
contràries a l’avortament intimiden

na educació sexual a les escoles
que “hauria de ser curricular” i en
la gratuïtat de tots els anticoncep-
tius. “La responsabilitat d’aquestes
mancances recau en les institu-
cions”, conclou.

Accés i gratuïtat
Perquè l’avortament sigui lliure i
gratuït, com reclamen, s’haurien de
facilitar a les dones els recursos
legals i santirais com a part dels
drets reproductius. L’avortament
gratuït s’allunya completament de
la realitat catalana, que es diefren-
cia d’altres comunitats autònomes
de l’Estat espanyol. Tan sols un 3%
dels centres públics catalans donen
aquest dret a les dones, una dada
que evidencia que gran part dels
avortaments tenen lloc a clíniques
privades on les despeses van a
càrrec de la dona. En alguns casos,
com a la ciutat de Barcelona, exis-
teix una ONG que tramita les inte-
rrupcions voluntàries de l’embaràs
(IVE) i, per tant, finança un tant per
cent en funció de cada cas. La
Generalitat de Catalunya, que dis-
posa de les competències en matè-
ria de sanitat, manté un conveni
amb l’Associació Salut i Família a la
qual traspassa els diners perquè
gestioni les ajudes públiques a les

dones que avorten en centres pri-
vats. Segons la memòria de l’any
2006 de l’associació, tan sols es va
concedir cobertura econòmica al
19,2% del total de les dones que van
avortar. Arrel dels darrers episodis,
la Xarxa de Dones per la Salut des-
taca que, a més dels obstacles eco-
nòmics, s’hi afegeix l’exercici de
l’objecció de consciència d’alguns
grups de professionals, fet que pot
deixar sense cobertura sanitària les
dones que la sol·liciten.

La lluita per un avortament lliu-
re i gratuït té un recorregut llarg. Ha
aconseguit petites grans victòries,
però encara dóna guerra perquè no
ha arribat a ser lliure ni gratuït. A
principis dels 70 es va iniciar la pri-
mera campanya pel dret de les
dones de controlar el seu propi cos
i poder decidir sobre la seva vida.
Van sorgir espais autogestionats
com els centres de planificació
sexual, on les dones s’informaven
sobre els anticonceptius, la sexuali-
tat i l’avortament. Organització i
lluita van portar a l’aprovació de la
despenalització parcial de l’avorta-
ment l’any 1985. D’aleshores ençà,
tot i el reclam constant d’associa-
cions de dones, la llei ha restat
immòbil, tant sota governs popu-
lars com socialistes. d

Manifestació a la Plaça del Centre de Barcelona l’any 1985 Arxiu Xarxa Feminista

Les entitats de dones reclamen un avortament lliure i gratuït
ARREL DE LES DETENCIONS FETES A BARCELONA I MADRID, DIVERSOS GRUPS DE DONES POSEN SOBRE LA TAULA LA NECESSITAT DE REFORMAR LA LLEI DE L’AVORTAMENT

“La insuficiència
de la legislació

actual sobre
l’avortament a
l’Estat espanyol

només porta
confusió i

inseguretat”
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✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a Federació d’Ecologistes
en Acció del País Valen-
cià ha presentat una
denúncia a la Unió Euro-

pea per l’incompliment de l’Estat
espanyol (Ajuntament de València i
Generalitat Valenciana) de dues
directives relacionades amb l’im-
pacte ambiental de projectes de
construcció. Aquest incompliment
s’ha materialitzat en les –ja inicia-
des– obres de construcció d’un cir-
cuit de Fórmula 1 que l’Ajuntament
de València i la Generalitat Valen-
ciana estan construint a la ciutat
(veure Directa núm. 73).

Segons Ecologistes en Acció
–que és qui presenta la denúncia,
recolzada per la Coordinadora Fór-

mula Verda–, aquesta construcció
modifica el Pla General d’Ordena-
ció Urbana (PGOU) de la ciutat,
aprovat l’any 1998 sense cap estudi
d’impacte ambiental previ. Les
obres del circuit, a més, modifi-
quen part del PGOU sense haver
seguit els tràmits correctes. Se-
gons es desprèn de la cartografia
que ha publicat el propi Ajunta-

ment, part de la pista de competi-
ció ocuparà els terrenys de l’antic
llit del riu Túria, catalogat com a
zona verda i classificat com a Parc
Metropolità, fet que impedeix que
s’hi construeixin infraestructures
de transport motoritzat.

Ecologistes en Acció també ha
denunciat que les autoritats com-
petents en el projecte han negat
el dret a la informació, ja que no
han respost les dues sol·licituds de
l’entitat com a part interessada en
el projecte. Aquestes sol·licituds
es van trametre a la Conselleria
d’Infraestructures i Transport de la
Generalitat Valenciana.

És necessari?
La Coordinadora Fórmula Verda
(CFV) pretén obrir un debat
social sobre la necessitat o no de

construir un circuit de Fórmula 1
dins la ciutat de València. Fins
ara, però, a part de les negatives
d’accés als expedients del pro-
jecte, també han hagut de supor-
tar les absències dels responsa-
bles polítics que, a última hora,
desestimaven assistir als debats
públics sobre la qüestió. Mentre
Londres encara discuteix si assu-
meix un projecte similar i Bilbao
ja va rebutjar-ne un després que
s’hi celebressin unes proves l’any

2004, la CFV només demana que
l’administració es plantegi “quins
projectes assumeix i a quin preu”.
També reclama que s’escoltin les
recomanacions del científic Os-
valdo Canziani, del Panell Inter-
governamental pel Canvi Climà-
tic de l’ONU. Osvaldo Canziani
va mostrar el seu rebuig al pro-
jecte,  ja que “aquestes instal·la-
cions tenen implicacions greus
sobre la salut dels parcs i els
éssers humans”.

✑ Directa Menorca
/menorca@setmanaridirecta.info/

l fet que gran part de
les persones autòcto-
nes es trobin fora de l’i-
lla de Menorca la major

part de l’any (l’estès exemple del
jovent per progressió acadèmica)
ha donat cos a una intenció molts
cops expressada però no concre-
tada: la creació d’un grup a la
península per no desentendre’s de
la realitat social, política i cultural
que se segueix coent a l’illa durant
aquest període.

Precedents, creació i inten-
cions del grup
El precedent a la creació del grup
menorquí de Barcelona es va
produir l’estiu passat quan una
trentena de joves que viuen fora
de l’illa van convocar una mani-
festació per denunciar el mal
que provoca la construcció del
dic de Son Blanc a Ciutadella i
per reivindicar la imminent ne-
cessitat que es redacti un Pla
Insular de Costes (PIC) que reguli
les necessitats en infraestructu-
res al conjunt de l’illa. Aquesta
protesta va generar tot un reguit-
zell de crítiques dels sectors més
reaccionaris de Menorca. Temps
després, i en relació a la voluntat
de crear una resposta, per una
banda i, alhora, fomentar l’enri-
quiment de coneixements, el  28
d’octubre va néixer aquest grup
que en un principi –per la praxi
més palpable– rep el nom de
Menorquins a Barcelona.

El denominador comú d’a-
quest grup-projecte és la volun-

què es cou pàgina 23

tament amb el grup menorquí
Joves en Defensa del Territori.
Una a Maó, el 29 de desembre, i
l’altra a Ciutadella, el 2 de gener,
on es van fer paleses les contra-
diccions del fet de ser una illa
considerada Reserva de la Bios-
fera i, al mateix temps, tenir una
gran quantitat de projectes a-
gressius previstos.

El grup, a més, ha creat un
bloc que –com diuen– pretén
ser un espai obert al debat i a la
reflexió sobre l’escena política,
social i cultural de Menorca,
sense més pretensions que l’in-
tercanvi d’opinions i l’enriqui-
ment col·lectiu.

nomia– varen poder participar i
escoltar arguments sobre les
repercussions socials, ambientals
i econòmiques de les grans
infraestructures a Menorca.

Ja en dates nadalenques i
aprofitant la coincidència a Me-
norca de moltes de les persones
del grup, es van dur a terme dues
performances al carrer conjun-

tat d’establir un lloc on es pugui
oferir i adquirir informació, de-
batre sobre temàtiques que
puguin afectar Menorca i mante-
nir un contacte de primera mà
sobre la realitat constant que
s’hi esdevé. Actualment, el grup
–molt heterogeni– no sembla
que s’estableixi, sinó que va aug-
mentant a les seves reunions
quinzenals. Les temàtiques que
s’hi han tractat han estat plurals:
el dic de Son Blanc a Ciutadella,
les intencions de crear més dics
a Fornells i Maó, el Pla de pro-
tecció costanera redactat pel
Ministeri de Medi Ambient (en
relació als hotels de Cala Galda-

E

na i Son Bou). Aixines, també
pretenen conèixer la realitat de
grups similars amb una existèn-
cia prèvia o amb una trajectòria
consolidada.

El grup surt al carrer
Arran dels debats interns que han
sorgit, el dia 12 de desembre es
va celebrar una taula redona
pública a la Facultat de Geogra-
fia de la Universitat de Barcelo-
na. Sota el títol de “Com volem
Menorca?”, la setantena de per-
sones que hi van assistir i les cinc
persones ponents –enteses en
camps com el medi ambient,
l’enginyeria, l’urbanisme i l’eco-

Els ecologistes denuncien l’Ajuntament pel circuit de Fórmula 1

L

d

d

Per contactar:

http://menorquinsabcn.blogspot.com
menorquinsbcn-request@llistes.moviment.info

Per contactar:

COORDINADORA FÓRMULA VERDA
Picasweb.google.es/formulaweb

formulaverda@hotmail.com

Menorquins lluny de casa
ALGUNES PERSONES DE MENORCA QUE PASSEN ELS HIVERNS A BARCELONA HAN CREAT UN GRUP PER MANTENIR EL CONTACTE AMB LA REALITAT DE L’ILLA

Performance del grup menorquí a Maó el desembre passat Menorquins a Barcelona

Grow-shopLa Maria de Valls

Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26 
43800 Valls (Tarragona) 
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com
www.lamariadevalls.com

CICLE DE VAQUERIES

Moviments socials 
i governabilitat local
Noves formes de participació local

i Cooperació Internacional
Novembre ‘07 - Abril ‘08 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ comunicacio@sci-cat.org

LLOC: SCI Catalunya. Carme 95. Barcelona 
HORARI: Divendres no festius de 19 a 20.30h

Una taula
redona, la

creació d’un
bloc i dues

‘performances’
són algunes de
les activitats
que ja ha fet
el nou grup

Mentre Londres
encara discuteix
si assumeix un

projecte similar
Bilbao ja en va

rebutjar un
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UNA INCURSIÓ A L’UNIVERS DE LA POESIA VISUAL

Pedrolo: lectura al quadrat
GÈNERES I ESTILS AMB HUMANITAT I IMPLICACIÓ HISTÒRICA
✑ Oriol Martí Sambola
/cultura@setmanaridirecta.info/

Xavier García –histriònic i
fumador, agònic i autodi-
dacta, brillant i maleducat–

és un dels estudiosos i coneixe-
dors més importants de l’obra de
Manuel de Pedrolo al nostre país.
En un estudi publicat l’any 2002,
que en el seu moment havien estat
apunts per una conferència sobre
l’escriptor, García desglossa amb
una capacitat de condensació
prodigiosa els elements més
importants de l’obra de Pedrolo. El
títol del seu assaig era Pedrolo:
una aproximació. D’aquí el títol de
l’article, que és com un epítom
d’aquella magistral i primera apro-
ximació de Xavier García.

Obviant les presentacions clàs-
siques, en parlar de l’obra de
Manuel de Pedrolo (L’Aranyó, 1918-
Barcelona 1990) cal tenir en
compte tres aspectes importants.
En primer lloc, Pedrolo va ser un
escriptor amb una obra variada i
immensa. Aquest fet, d’alguna
manera, va repercutir negativa-
ment en la seva reputació com a
autor excel·lent amb el naixement
d’una certa malfiança pel fet que
un mateix autor pogués dominar
gèneres tant diferents com la
novel·la, el conte, el teatre, la
poesia, la traducció, l’assaig o l’arti-
culisme. En segon lloc, val a dir que
–avui– l’estudi i l’enumeració de la
bibliografia de l’autor comporta
certes dificultats pel fet que,
durant els anys de dictadura, algu-
nes obres seves –de temàtica
eminentment política o
eròtica–van quedar enclaustrades
sota la teranyina de la censura, fet
que ha comportat autèntics balls
pel que fa a les dates de publica-
ció. Finalment, malgrat els estudis
que s’han fet de la seva obra al llarg
dels anys, l’estudiós més important
de Pedrolo és el mateix Pedrolo. Va
ser ell, en realitat, qui millor va
comprendre i analitzar les seves
pròpies paraules plasmades en
llibres, revistes i diaris; les respos-
tes a les preguntes de la seva
pròpia obra ho demostren en les
entrevistes que Jordi Coca o
Estanislau Torres, entre d’altres, li
van fer en el decurs de la seva vida.

Tot i la diversitat de gèneres
que va cultivar, Manuel de
Pedrolo es considerava per sobre
de tot novel·lista. Efectivament,
el gruix de la seva obra recau en
novel·les policíaques, psicològi-
ques, simbolistes i de ciència

ficció, a través de les quals l’autor
volia allunyar-se del realisme i
acostar-se a les realitats
paral·leles –i llunyanes–, volia, en
el fons, subvertir la realitat.

Ja de molt jove, Pedrolo va
submergir-se en la lectura de
grans clàssics de la literatura
universal, per això en algunes
ocasions havia afirmat que la lite-
ratura catalana li semblava pobra
comparada amb les obres dels
seus preferits: Sartre, James, Dos
Passos, Hammet, Faulkner o Joyce.
D’aquests i altres autors, Pedrolo
en va aprendre els estils narratius
i en algunes de les seves obres
s’identifiquen recursos utilitzats
per tots aquests noms propis. El

refús de l’omnisciència, per exem-
ple, s’expressa en algunes de les
seves novel·les, on la veu del
narrador i la de l’autor no es
distingeixen, tot creant una
versemblança i objectivitat
còmplice, humana i allunyada
d’una narració total en presència.

Pel que fa al teatre, les obres
de Manuel de Pedrolo s’han rela-
cionat amb el teatre de l’absurd.
Això desagradava a l’autor, que
afirmava que d’absurda també ho
era la pròpia vida i no per això es
parlava de la vida absurda. Cal dir
que el pas pel teatre no va plaure
a Pedrolo, que contemplava el
seu camí teatral com un error i
afirmava que era “un novel·lista

que, ocasionalment i en circums-
tàncies adverses per a la seva
comunitat, ha escrit obres de
teatre”.

Manuel de Pedrolo va desco-
brir la poesia amb Verdaguer,
Maragall, Carner, Riba, Salvat-
Papasseit, Rimbaud, Rilke, Eliot,
Mallarmé o Lautréamont. La seva
obra poètica se situa aproximada-
ment entre el 1948 i el 1958, en
què va escriure prop de 12.000
versos, sumats a les cent pàgines
de prosa poètica. Salvador Espriu,
irònic, descrivia Pedrolo com “un
campió de natació condemnat, al
país de Lil·liput, a recórrer un
petitíssim vas d’aigua”. Si la seva
obra poètica es pot considerar

destacable, tenint en compte la
seva producció literària en altres
gèneres, també cal dir que la rela-
ció de Pedrolo amb la poesia era
ambigua: en primer lloc, tal com
hem expressat, l’autor es conside-
rava eminentment un novel·lista
per sobre de qualsevol altre
gènere. D’altra banda, concebia la
poesia com la crida a una aven-
tura espiritual i divina i no pas
com un exercici vocacional com
ho era l’escriptura en prosa.
Finalment, Pedrolo afirmava que
en les seves novel·les ja hi havia
molta poesia, entesa en el sentit
ampli de la paraula.

El món desconegut
de la poesia visual i gràfica
Quan semblava que l’època
poètica havia quedat enrere, als
anys 70 Pedrolo va iniciar un
conjunt de treballs relacionats
amb la poesia experimental,
visual i gràfica. Ja de jove, l’autor
havia fet provatures en la pintura,
mentre que a l’època adulta havia
fet textos per les obres gràfiques
de pintors amics. Cal destacar,
també, el pròleg que Pedrolo va
fer d’un catàleg de Guillem
Viladot sobre la poesia visual,
considerat –dit de passada–d’una
radicalitat teòrica impactant. El
llibre-catàleg Us convida a l’acte
–prologat per Xavier García–
recopila una cinquantena d’aques-
tes poesies visuals, on s’aprecien
la tècnica del collage i els contin-
guts majoritàriament eròtics.

En definitiva, les obres de
Pedrolo contenen dos elements
indissociables que són uns deter-
minats valors universals i la impli-
cació històrica i que s’expressen
en les recerques –tot i que meta-
fòriques–pel més enllà, la lliber-
tat i la voluntat de donar a
conèixer l’opressió i l’expressió de
revolta. Les lletres de Pedrolo
són, en el fons, el reflex d’una
actitud obsessiva i fanàtica per
lluitar contra un món d’insatisfac-
ció i d’estructures socials injustes.

Pedrolo no és un autor que
ens pugui deixar indiferents. Ben
al contrari, les seves obres són un
compromís amb la condició
humana, un recordatori que l’és-
ser humà no és res sense la seva
historicitat i una complicitat amb
tota aquella gent que creu en
l’humanisme. Pedrolo no escrivia
per escriure, així ho sentia quan
afirmava que “generalment, jo no
em diverteixo escrivint ni em
proposo distreure ningú”.

Poema visual de Manuel de Pedrolo
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“La dificultat és decidir per on comences a dibuixar la història”
Jose Luis Adserías
CIA. PLANETA IMPRO

L’efervescència social de la Barcelona dels anys 20
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Sindicalisme revolucionari i
pistolers de la patronal.
L’Ateneu Enciclopèdic

Popular presenta una exposició
al voltant de la Barcelona de
1917 a 1923 amb un conjunt d’ac-
tes paral·lels que es podrà veure
fins el 19 de gener al Centre
Cívic El Sortidor del Poble Sec.

Col·loquis d’entreguerres
L’exposició va acompanyada de
conferències i presentacions.
Manel Aisa serà l’encarregat de
contextualitzar i explicar els
perquès del recull d’imatges i
textos el dijous 10 al vespre. El
següent acte serà el dimecres 16
amb la presentació del llibre La
quiebra de la ciudad popular a
càrrec de l’autor, José Luis Oyón.

El format canviarà el dijous 17
amb la projecció de la pel·lícula
La verdad sobre el Caso Savolta
d’Antonio Drover, que donarà
pas a un col·loqui final.

Un repàs a la Barcelona
de la cara i la creu
L’efervescència social dels anys
20 està basada en una crònica
recopilada per l’Ateneu
Enciclopèdic Popular.
L’exposició mostra una ciutat
convulsionada per un encadena-
ment de fets que condueixen a
una situació d’enfrontament
constant. Seguint la crònica, es
pot veure una població obrera
sense drets davant una burgesia
que intenta mantenir, sigui com
sigui, uns privilegis als quals es
nega a renunciar. El resultat: el
sindicalisme revolucionari,
l’auge social i -com a contrapar-

tida- els grups armats de la
patronal. En aquest darrer sentit,
els plafons també incideixen en
la repressió operdada a través
de la Llei de fugues, passant pel
comissari Bravo Portillo i el Baró
de Koenning.

La tasca de l’Ateneu
Des de la seva fundació l’any
1902, l’Ateneu Enciclopèdic
Popular ha desenvolupat una
tasca de recopilació de mate-
rials i suport als moviments
populars catalans. L’exposició i
els actes paral·lels són una de
les diverses iniciatives de recu-
peració i manteniment de la
memòria històrica que actual-
ment estan en marxa. La més
important, segurament, és el
gran arxiu que configura el
Centre de Documentació
Històrica i Social.

EXPOSICIÓ, CONFERÈNCIES I DEBATS A CÀRREC DE L’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR

Fins al 19 de gener
Centre Cívic El Sortidor
PLAÇA DEL SORTIDOR (POBLE SEC-BARCELONA)
WWW.ATENEUENCICLOPEDICPOPULAR.ORG

T’hem conegut sempre igual, com ara
✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Un vers de Raimon dedicat
al vell comunista
Gregorio López

Raimundo –”T’he conegut
sempre igual, com ara”– és el
lema d’enguany del festival
Barnasants, que arriba a la tret-
zena edició mantenint-se fidel
al seu esperit fundacional: donar
veu a la cançó d’autor en totes
les seves formes. Patrocinis i
subvencions no han pogut
acabar amb la personalitat
d’aquesta cita referencial del
gènere, que s’allargarà durant els
mesos de gener, febrer i març
amb una programació de més de
cinquanta concerts per
Barcelona, el Baix Llobregat i el
Vallès Occidental.

El Barnasants –enguany
també dedicat a la memòria de

l’escriptor i cronista de la immi-
gració Paco Candel– reflectirà la
bona salut de la jove cançó d’au-
tor als Països Catalans, amb
concerts com el d’Eduard
Canimas –hereu de la galàxia de
Sisa i Riba–, el pop de factura
independent de Refree, la cançó
aflamencada de Sanjosex o la
poesia psicodèlica dels valen-
cians Verdcel. També hi actuaran
noms com Albert Fibla, El Fill
del Mestre, Dani Flaco, Mazoni o
Alejandro Martínez, sense deixar
de banda veus veteranes com
Lídia Pujol, Tomeu Penya –recu-
perat d’un càncer a la gola que
no li ha fet perdre el seu carac-
terístic to de veu–, Joan Isaac,
Jordi Batiste, Josep Thió, Miquel
Gil, Remigi Palmero o Albert Pla.

En un altre pla, també desta-
quen les actuacions del veterà
Javier Krahe, que presentarà
Queridas y extraívos, i del basc

Jabier Muguruza, que cantarà les
noves cançons de Konpilezak.

Clausura al Karl Marx
Enguany el festival comptarà amb
una presència molt destacada de
cantautors llatinoamericans, amb
els cubans Raúl Torres, Yhosvany
Palma i Augusto Blanca, els xilens
Francisco Villa i Patricio Castillo,
el brasiler Paulinho Moska, la
veneçolana Cecilia Todd, el
mexicà Fernando Delgadillo i els
bolivians Negro & Blanco.

En un nou gest de complicitat
amb Cuba, el Barnasants de 2008
tindrà una clausura especial a
finals de març a l’Havana, al teatre
Karl Marx. D’aquest concert, se’n
saben ben poques coses: només
que hi actuaran alguns dels noms
referencials de la Nova Troba
cubana, una escena a la qual el
festival sempre ha donat veu en
terres catalanes.

EL FESTIVAL DE CANÇÓ BARNASANTS

ARRIBA A LA TRETZENA EDICIÓ

AMB LA FILOSOFIA DE DONAR VEU A LA

CANÇÓ D’AUTOR D’AQUÍ I D’ARREU

Festival de Cançó Barnasants. 
TRETZENA EDICIÓ.
DEL 10 DE GENER AL 21 DE MARÇ

DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA,
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, SANT

CUGAT, MOLINS DE REI, SANT FELIU

DE LLOBREGAT I L’HAVANA

PROGRAMACIÓ COMPLETA A

WWW.BARNASANTS.COM

Agrupats des de 2001, la
Companyia Planeta Impro conti-
nua en cartellera de forma
permanent. Els seus tres especta-
cles d’improvisació teatral esgo-
ten les entrades setmana rere
setmana al Teatreneu de
Barcelona des del juliol de 2004.
En Jose Luís no para, amunt i

avall, perquè no només improvi-
sen al teatre, sinó als instituts, als
centres cívics i arreu. La tardor
passada van tornar de Puerto
Rico amb un premi sota el braç.
Ara, la distinció més gran són les
65.000 persones que s’han asse-
gut a les butaques a riure una
estona amb ells.

✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Z zapping s’ha convertit en
un referent i gairebé un
element indissociable de la

cartellera del Teatreneu. Algunes
claus de l’èxit?
Tant Zzapping com els altres espec-
tacles tracten el públic molt de tu
a tu. La combinació dels compo-
nents de Planeta Impro és una altra
de les claus, el bon rotllo que es
transmet a l’escenari i tota la feina
que es fa al darrere i que acaba
donant els seus fruits un cop dalt.

La participació del públic és
essencial o els guions estan prees-
tablerts i canvien pocs detalls?
Als nostres espectacles sempre hi
ha una part preparada, és la part
que dóna l’estructura a l’especta-
cle, ja sigui de concurs televisiu,
com el Zzapping, o d’altres coses.
Però, quan els improvisadors
comencen una història, no hi ha
cap tipus de guió on aferrar-se.
Per què creieu que hi ha gent que
repeteix setmana rere setmana?
Per l’ambient que es crea al teatre.
Hi ha grups de gent que vénen com
qui va a una festa, preparats per
participar i per passar-s’ho bé, amb
el seu títol pensat, el seu objecte...
La improvisació facilita o difi-
culta els moments en què algun
dels actors o actrius de l’equip es
queda en blanc?
És clar que quan improvises és més
dificil quedar-se en blanc perquè
comences en blanc. La dificultat és
decidir per on vols començar a

dibuixar la història, tens poc temps
i molta pressió, la gent espera que
siguis ràpid, que els portis a un
món nou amb cada història.
Aleshores és quan l’improvisador
ha de demostrar la seva vàlua, però
no està sol i la cosa es complica
encara més.
Fins ara no se’n sentia a parlar
molt de la improvisació teatral...
Per què vau triar aquesta tècnica?
Perquè ens agrada molt i intentem
transmetre la nostra passió per la
improvisació a cada nou membre
de la companyia. I això que és una
tècnica que et pot donar moltes
satisfaccions, però on hi ha un tant
per cent molt més elevat de
maldecaps.
Quins són els vantatges i les pegues
de la improvisació a l’escenari?
Una bona improvisació pot arribar
a ser més bona que un text dolent
o mal interpretat. Però, per contra,
mai pot arribar a la qualitat d’un
bon text ben treballat.

Pim-Pam-Pum
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✑ Conrad Vallverdú
/cultura@setmanaridirecta.info/

Malgrat que hagin girat
per l’Estat espanyol i
fins i tot hagin creuat

l’Atlàntic per presentar la seva
proposta a Xile, Fufü-Ai encara
són una perla per descobrir en
la constel·lació del firmament
mestís de Barcelona. Una galàxia
amb molts estels fugaços, on
costa trobar propostes sòlides i
amb voluntat de diferenciar-se.
Aquest és el cas del grup dels
exColor Humano, Anouk
Chauvert i Tomás Arroyos, que
després del seu debut, Petite
Fleur, presenta el seu segon
treball, For Ever. Un disc que va
néixer als desapareguts locals
del carrer Mèxic de Barcelona,

d’on el grup –amb una trentena
més de bandes– va ser desallot-
jat en ple assaig, tot patint en
les pròpies carns les conseqüèn-
cies d’una escalada urbanística i
especulativa que no respecta res
ni ningú, i encara menys els
treballadors de la cultura sense
padrins oficials.

Fufü-Ai combina tres línies
diferenciades de producció de
cançons: el mestissatge calent i
rítmic de peces com “Samba k-
bron”, el pop afrancesat i delicat
de l’entendridora “Puntitos” i la
injecció d’energia de la guitarra
solista rockera de “Domingo de
resaca”. En general, però,
Arroyos ofereix coixins de
guitarra elèctrica amb regust
llatí, sobre els quals reposa
(juntament amb els teclats de la

Laia, exBazuca Matraca) la veu
de Chauvet, omnipresent en
aquest grup. Una veu que ha
donat un aire intimista i senti-
mental a la Barcelona mestissa,
amb la qual els Fufü aconseguei-
xen temes amb molt de ganxo,
com “Kasba Color” –homenatge
explícit a la gent de la promo-
tora Hace Color, amb qui treba-
lla el grup des de fa anys– o
l’esmentat “Puntitos”, que fan
que l’elapé assoleixi els punts
àlgids.

És pop? És fusió? És mestis-
satge? En tot cas, és una
música amb arrels múltiples,
per a oients amb ganes d’aban-
donar-se a un cert afrancesa-
ment i a un intimisme que no
rebutja en cap cas l’electricitat
ni cau en el tedi.

Intimisme mestís

Agradable sàtira sobre el
capitalisme, Concursante

narra l’odissea d’un professor
d’economia que guanya
milions en premis en un
concurs televisiu, fins que
descobreix que tenir posses-
sions és molt i molt car. La
història pot tenir ecos de
paràbola de la ignorància
general davant el sistema, ja
que el protagonista és un
economista que –tot i que
s’ho pensa– no té cap conei-
xement de l’economia real i
es fica tot sol en un carreró

sense sortida amb els bancs i
hisenda. El debutant Rodrigo
Cortés presenta un cert
missatge anticapitalista –o
almenys crític– mitjançant
els discursos didàctics d’un
acadèmic dissident. El resul-
tat és interessant i simpàtic,
però excessivament artificiós
–especialment a nivell
visual–, com si Cortés no
confiés prou en el seu guió o
volgués deixar massa petja
com a director en la seva
opera prima. IGNASI FRANCH

FUFÜ-AI

‘FOR EVER’
(KASBA RECORDS)
POP-FUSIÓ

‘Remeis
casolans dels
Països Catalans
100 receptes
de medicina
popular’

UN RECULL DE XAVIER URIARTE

MÀTRIA EDICIONS.
CELRÀ. 2006
PÀGINES: 127

Aquest recull de remeis tera-
pèutics aplega un conjunt

d’usos casolans de les plantes
medicinals i productes naturals
del país i contribueix, d’aquesta
manera, a la conservació d’un
extens saber popular amenaçat
per l’oblit. Una trentena d’infor-
mants ens ofereixen formes
senzilles, econòmiques i naturals
de combatre les petites malalties
de la pell, la tos, els mals de cap i
de panxa, etc. La inclusió d’ali-
ments a l’abast com l’oli d’oliva, la
ceba o la llimona i els preparats a
base de plantes fàcils de conrear
–com ara la calèndula– fan
d’aquest recull un bon recurs
terapèutic casolà. A diferència
dels llistats de remeis naturals de
les publicacions d’arrel científica,
el relat de les formes de prepara-
ció i d’aplicació és simple i té el
valor afegit d’obtenir les dades
de primera mà. CESC MAS
VICTORI

‘Aigua a genolls’

LES DONES DEL DELTA

ROSA QUERAL

EDITORIAL ESQUA, 2007

Rosa Queral i Casanova,
professora titular de la

Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, analitza el treball de
les dones al Delta de l’Ebre a
través de la història. El llibre és
fruit del treball d’investigació
Dones del Delta: el treball de les
dones a la Terra de Fang, que va
ser dissenyat amb l’objectiu de
canalitzar i potenciar la recerca
per al coneixement i desenvolu-
pament del territori des d’una
perspectiva femenina. El títol,
Aigua a genolls, es l’expressió que
utilitzen a les terres de l’Ebre per
indicar el nivell de l’aigua a què
ha d’enfrontar-se qui treballa als
camps d’arròs. El llibre està
estructurat en sis capítols on s’ex-
plica com els afecta el canvi d’es-
tacions. El punt central de la

investigació és el treball de les
dones en el conreu de l’arròs, la
vestimenta que s’ha utilitzat i
també les malalties i problemes
de salut associats a aquest
conreu. Al llarg de 167 pàgines i
63 fotografies, Querol reflexiona
sobre la mecanització del conreu
de l’arròs i el paper de les dones
en el progrés. M.A.

cultura@setmanaridirecta.info

Les expressions
dels suburbis

‘LA CULTURA DE LOS SUBURBIOS’
MARC HATZFELD

EDITORIAL: LAERTES, 2007
PÀGINES: 137

Més enllà de les flames dels
suburbis francesos, aquest

llibre descriu a grans trets el que
conformen els modes de vida o la
cultura popular dels suburbis.
Formes d’expressió pròpies com
el rap, el graffiti, els tags, el
breakdance o l’smurf; maneres de
parlar particulars, amb el verlan
–revers parlat del francès
oficial–; formes d’organització
econòmica que s’adapten a un
sortir del pas de la precarietat
quotidiana, o relacions socials
que funcionen a partir d’ajusta-
ments relacionals basats en el
respecte i la solidaritat del
veïnatge. L’autor dibuixa una sèrie
de tendències heterogènies
pròpies de la diversitat que

impera a les barriades, una deter-
minada manera de viure que
respon a una organització social,
territorial i històrica concreta, la
banlieu. Un lloc d’aïllament i alli-
berament alhora, de multituds
solitàries, però també de respos-
tes col·lectives de ràbia organit-
zada. ABDUL AZRAHED

‘Concursante’

(FILMAX, 2006)
DIRECTOR I GUIONISTA: RODRIGO CORTÉS

INTÈRPRETS: LEONARDO SBARAGLIA, CHETE LERA, MIRYAM

GALLEGO, FERNANDO CAYO

DURADA: 82 MINUTS

IDIOMES: VO (CASTELLÀ), VOSA
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DIVENDRES 11
ESMORZAR POPULAR A L’ARC
DE TRIOMF EN SUPORT ALS
DETINGUTS DEL 4F
Demanant l’absolució de tots els/les
acusats/des i l’absolució immediata per a
Alex, Rodrigo i Juan.

16 DE GENER
CONCENTRACIÓ DE SUPORT
AL SANTI DE TARRAGONA
9:30  Jutjat d’instrucció núm. 4 de Tarragona.
Avda. President Companys, 10 Tarragona.  
El Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 de Madrid
ha citat a declarar en Santi, militant
d’Endavant (OSAN), el 16 de gener a les 9:30
del matí al jutjat d’instrucció núm. 4 de
Tarragona. Està requerit com a inculpat, acusat
de la crema d’una fotografia del cap d’Estat
espanyol en una concentració antimonàrquica
que va tenir lloc el 18 d’octubre a la plaça de la
Font de la capital del Tarragonès.
Convoca: Endavant Tarragona

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DEL 8 DE GENER A L’1 DE FEBRER
EXPOSICIÓ: ‘SI DonA que pensar’

17:30-21:30h de dilluns a divendres al C.C. La Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1.
l’Hospitalet de Llobregat.’SI-DonA que pensar’ es una reflexió de la
problemàtica de la SIDA a l’Àfrica i, més concretament, a les zones
rurals de Kènia, que és on s’han fet totes aquestes fotografies, en el
marc del projecte d’educació per la salut que Psicòlegs Sense Fronteres
de Catalunya té en aquest país. A través d’aquestes fotografies es
pretén denunciar la falta d’implicació de tots el països i de la societat
en general amb un problema de magnituds cada vegada més grans, amb
el qual es dóna més prioritat als negocis lucratius de les cases farma-
cèutiques que a la vida de milions de persones. Les dones són les pro-
tagonistes perquè pateixen més les conseqüències de la SIDA, bé perquè
són rebutjades per la família, bé perquè es converteixen en les
guardianes, les que tenen cura dels orfes i dels malalts. 

+ Informació www.sergireboredo.com

Jam session acústica
20h. Ateneu Popular Eixample.
Passatge Conradí 3. Barcelona.
22:30h. la companyia Soles com cabres presen-
ten l’espectacle Érem... Som? 23:30 Punxa discos
amb La Molongui. Porta el teu instrument
Organitza: Rebel’art, companyia de teatre social.

Curs d’història de Catalunya 1931-
1980, de la II república a la transició.
Òmnium Cultural del Bages.
C. del Bruc, 99, 1r, Manresa
Del 22 de gener al 18 de març.
Cada dimarts de 19:30 a 21:30h
A càrrec de l’historiador Daniel Díaz Esculies.
Aquest curs és un recorregut per la història més
recent de Catalunya. Es tracta de presentar a un
públic no especialista les claus que expliquen la
Catalunya de principis del segle XXI i fornir-li
les eines per continuar aprofundint-hi.
Preu 35 euros (30 per als socis). Informació i
inscripcions fins al 16 de gener. Secretaria
d’Òmnium Cultural del Bages, de dilluns a
divendres de 19:30 a 20:30h. Tel.: 938 726 321
bages@omnium.cat

Cabaret Pedrolo
23:30 h. Teatreneu. C. Terol, 26. Barcelona
Cia. la quadra màgica. El proper 25 de gener
complim 150 actuacions d’aquest espectacle
que cada nit inclou cava pels assistents. Podeu
fer un tast de Cabaret pedrolo al següent enl-
laç: youtube.com/watch?v=ZdRuYka7J_Y
Entrades a 6 euros si dius la contrasenya a la
taquilla: “Hola: Està Lola?”

Festes d’hivern 2008 a Vilafranca 
Del 8 al 24 de gener
Activitats organitzades per:
La Fornal, Endavant, el Cep i la Cup.

Pau? (teatre)
21h. Casal Popular la Forja del Clot.
C. Escultors Claperós, 10 Barcelona. 
Cia. la quadra màgica. Dansa-Teatre inspirada
en El cant dels ocells de Pau Casals, amb una
paella per la pau per tothom. Podeu fer un
tast de Pau? al seguent enllaç:
es.youtube.com/watch?v=Nd8cE588cOE
Entrades a 4 euros amb plat de paella inclòs 
Més informació i reserves al 934 084 338.
Aforament limitat 60 persones

Xerrada: El llenguatge segons
Wittgenstein
18:30h. Casal Popular Sageta de Foc.
C. Trinquet Vell, 15. Tarragona
La xerrada té l’objectiu de presentar de
forma planera el pensament del filòsof
vienès Ludwig Wittgenstein a tots aquells
que puguin estar interessats en el fet de par-
lar, en el que podem dir i el que no, en per
què i com la paraula casa significa una casa,
o què aconseguim quan diem casa en lloc
d’hipopòtam...
Mira també:www.sagetadefoc.cat

DIUMENGE 13 

Passi de vídeo i xerrada: Ocupació
i repressió al Brasil.
14:30h. Ateneu Popular de l’Eixample.
Pge Conradí, 3. Barcelona
Dinar vegà Brasileny. Passi de vídeo: Sueño
Real, una història de lluita per l’habitatge.
Xerrada: Ocupació i repressió al Brasil.

DIVENDRES 18 

Clausura exposició ‘Gitanos d’aquí’
(a l’Ateneu de 9 Barris del 8 al 18 de Gener)
L’exposició Gitanos d’aquí va sorgir gràcies
a la iniciativa de la comissió de programació
del Ton i Guida que va decidir dedicar el mes
d’octubre a una de les cultures que conviuen
al barri de les Roquetes. Llavors, sensibilitzats
per la tasca que estava duent a terme el grup
de mediació gitana de la Carme Garriga, l’on-
cle Manel i l’Amparo, la comissió es va posar
en contacte amb ells i els va fer la proposta
de fer una exposició amb objectes i
fotografies de famílies gitanes del barri, per tal
de donar a conèixer i apropar aquesta cultura
a tot el veïnat.
17:30h. Passi del documental Els gitanos de
Barcelona. 18:30h. picapica i escenari obert
de flamenc.
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DIVENDRES 11 

El poble Achuar. La seva lluita contra
la contaminació petroliera a
l’Amazones peruà
20h. Ateneu Rosa de Foc.
C. Verntallat, 26. Barcelona.
Presentació-discussió-taller. En suport a la
Federación de Comunidades Nativas del Río
Corrientes (FECONACO).

Xerrada contra les penes-multa
19h. CSO la Bankarrota.
C. Rubió i Ors, 103. Cornellà de Llobregat
Intervendran: afectats per la Normativa Civica i
del Bon Govern de Berga, membres de la
Campanya No a les Multes de Mataró i un
membre de l’AssembLea d’Okupes de Knyà. 
Organitza: Assemblea d’Okupes de Knyà.

Xerrada: Els drets de les dones: noves
i velles lluites per l’equitat
19h. Servei Civil Internacional de Catalunya
C. Carme, 95, baixos. Barcelona.
Ponent: Isabel Holgado, antropòloga, membre
de  la Línia d’Investigació i Cooperació sobre
Immigració i Treball Sexual (LÍCIT) i coordinado-
ra del Col·lectiu Al Hanan.
Ponència englobada dins el cicle formatiu
‘Moviments  socials i governabilitat global:
noves formes de participació local i coop-
eració internacional’. El cicle formatiu està for-
mat per tres mòduls: I.- Contextualització i
marc conceptual (novembre). II.- Experiències
d’incidència (desembre – febrer). III.- Noves
formes de participació ciutadana i experiència
de xarxa (març-abril).
comunicacio@sci-cat.org

DISSABTE 12 

Assemblea general de la Plataforma
Aturem la Guerra
11h. Sodepau. Ptge del Crèdit, 7, pral. Barcelona.
Ordre de dia provisional: 1. Proposta de mani-
festació el dissabte 15 de març de 2008. 2.
Propostes per reactivar el moviment antiguerra
a l’àmbit local, incloent organitzar xerrades i
actes locals contra la guerra, a partir de mitjans
de gener. 3. Participació del moviment antiguer-
ra al Fòrum Social Català (activitats central-
itzades del 25 al 27 de gener de 2008).
Més informació: http://www.forumsocialcata-
la.cat/ Més informació i propostes: info (at)
aturemlaguerra.org I  www.aturemlaguerra.org

DEL 7 AL 19 DE GENER 2008
EXPOSICIÓ. L’EFERVESCÈNCIA SOCIAL DELS ANYS 20.  BARCELONA 1917-1923

Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor. Barcelona.

Dilluns 7, 19:30h. Presentació de l’exposició.
Dijous 10, 19:30h. Conferència-debat sobre ‘a Barcelona social dels anys 20,

a càrrec de Manel Aisa (Ateneu Enciclopèdic Popular)
Dimecres 16, 19:30h. Presentació del Llibre La quiebra de la ciudad popular.
Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de Entreguerras
1914 – 1936 amb l’autor José Luís Oyón. Editorial Sirbal Barcelona 2007.
Dijous 17 19:30h. Projecció de la pel·lícula La verdad sobre El Caso Savolta

d’Antonio Drover i col·loqui posterior.

Organitza:  Ateneu Enciclopèdic Popular i Centre Cívic El Sortidor
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DISSABTE 12
CAP ON VAN LES LLUITES?
18h. Can Vies. C. Jocs Florals, 42. Barcelona

Trobada i debat sobre les estratègies i perspec-
tives dels moviments socials. Amb la partici-
pació inicial de: David Fernández de l’Ateneu
La Torna, Jesús Rodriguez del setmanari
DIRECTA, Iñaki Garcia del Col·lectiu de
Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, Ada
Colau de V de Vivienda i un membre de l’Entesa
pel decreixement. Els temes de debat seran:
balanços sobre els últims anys, projectes per
tirar endavant, estratègies col·lectives i la
recuperació del carrer com a espai de lluita

Convoca: Assemblea de Barri de Sants, Ateneu
Rosa de Foc, CSRZ, Infoespai
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La indirecta
ENTREVISTA //AIMAN ZOUBIRA, REPORTER D’AL-JAZEERA A L’ESTAT ESPANYOL

Aiman Zoubira (Tànger, Marroc)
és l’actual corresponsal d’Al-
Jazeera a l’Estat espanyol.
Després d’estudiar filologia
hispànica al seu país va anar a
Madrid a cursar un postgrau en
periodisme i s’hi va quedar
treballant per mitjans de comu-
nicació espanyols. Quan Garzón
va empresonar l’anterior corres-
ponsal ell va entrar a formar
part d’Al-Jazeera, la cadena àrab
de notícies més important del
món. Zoubira és l’únic enviat de
la cadena a l’Estat espanyol i
això fa que es vegi obligat a viat-
jar arreu del territori per infor-
mar de tot el que pot interessar
al món àrab: des d’unes troba-
des culturals fins als judicis a
l’Audiència Nacional de les
presumptes cèl·lules d’Al-Qaida.
Zoubira és un tot terreny.

✑ Lluc Salellas
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Al-Jazeera és una cadena
que s’autodefineix com
“una alenada d’aire fresc”.

Què aporta d’innovador el mo-
del d’Al-Jazeera?
Al-Jazeera ha tingut una primícia
dins del panorama mediàtic àrab.
Al-Jazeera ha tingut la sort de
comptar amb un llindar de lliber-
tat d’expressió que molts ja vol-
drien per la seva cadena. I és que la
televisió on jo treballo és una
cadena molt jove, amb només deu
anys, que creu que totes les ten-
dències d’una notícia han d’aparèi-
xer en les informacions. De fet,
això que alguns diuen que Al-Jaze-
era és d’una tendència conserva-
dora és una mentida absoluta.

En què et bases exactament per
afirmar-ho?
El lema d’Al-Jazeera és l’opinió i
l’opinió contrària. És una cadena
que curiosament dóna veu a tot
el món: tant a alts responsables
del govern dels EUA com als gue-
rrillers del Txad.
Així doncs Al-Jazeera no és una
cadena contra els EUA?
No. Un mitjà de comunicació no
ha d’estar mai en contra de ningú.
Al-Jazeera té una de les seves
delegacions més importants a
Washington DC i ofereix el que
passa als EUA. Si explicar el que
passa a l’Iraq d’on, per cert, ens
han fet fora, si explicar el que
passa a l’Afganistan, si posar
noms i cognoms als nens morts

per bombes nordamericanes s’in-
terpreta com ser antiamericà,
tenim un problema. Al-Jazeera
únicament vol informar sobre el
món a una part de la població
àrab que, com demostren les
audiències, confia en ella.
La cadena Fox va acusar Al-Jaze-
era de ser un altaveu d’Al-
Qaida. Què en penses?
Jo et posaré un exemple: imagi-
na’t que TV3 emet un comunicat
de Terra Lliure reivindicant un
atemptat. El posarien, no? Un
altre exemple local: Euskal Tele-
bista ha emès diverses vegades
vídeos d’ETA i no per això és una
cadena proetarra. Les declara-
cions d’Al-Qaida són una infor-
mació de rellevància que s’ha de
transmetre sense prendre partit,
per suposat.
De periodistes d’Al-Jazeera n’hi
ha que han acabat a la presó...
I assassinats.
Cert. Però com explica que l’Es-
tat espanyol empresonés Taysir
Alony, corresponsal d’Al-Jazee-
ra abans que vostè, durant quasi
dos anys?
Taysir Alony és un dels bucs insíg-
nia de la cadena. Jo no qüestiona-
ré la justícia espanyola, que tot i
els seus problemes de polititza-
ció, per exemple tendeixo a creu-
re que és una justícia que funcio-
na. Tot i això no hi ha una justícia
perfecta i en Taysir compta amb
el suport de tots els companys
que creuen cegament en la seva
innocència.
Des d’Occident se’ns presenta Al-
Qaida com un gran monstre amb
potes arreu. És realment així?
No n’hi ha per tant. Si fos una
potència, com se’ns vol vendre,
estaria governant en algun lloc i no
ho ha aconseguit. Jo crec que és un
monstre que han anat creant, però
que és una cosa molt reduïda. No
és una guerrilla clàssica com les
d’Amèrica Llatina, sinó que són un
grup de persones que en un mo-

ment determinat comptaven amb
el suport beatífic d’algunes super-
potències, com durant la guerra
d’Afganistan. I com que va fracas-
sar el seu projecte a la zona s’han
girat en contra dels seus impulsors.
Però bé, no és una tema científic ni
de consens.
I els atemptats, a què responen?
El que està clar és que s’ha propa-
gat un ambient de radicalisme en
el món sencer. Algunes vegades
aquest ambient s’ha inspirat en
les idees de personatgets d’Al-
Qaida, en definitiva, d’ideologies
retrògrades. Però no deixa de ser
una cosa molt minoritària. Jo sóc
del Marroc i allà hi ha hagut
atemptats i es parla d’Al-Qaida,
però els autors són gent que per
la seva edat, per la seva formació
cultural i per la seva situació
social no han viscut la gestació
del que es coneix com a movi-
ment dels àrabs afganesos. Però,
com va dir l’escriptor Tahar Ben
Jelloun: “A aquesta gent és fàcil
vendre’ls el paradís perquè a l’in-
fern ja hi viuen”.

Quina és la situació de la lliber-
tat de premsa al món àrab?
Segons Reporters sense Fronte-
res, hi ha països àrabs que han fet
avenços, com el Marroc, on ha
sorgit una premsa independent
que ha omplert un buit enorme.
Però s’ha de tenir clar que no es
pot parlar del món àrab en gene-
ral perquè és un territori molt
gran i divers. D’aquesta manera

també hi hagut retrocessos, per
exemple a Egipte, on hi ha perio-
distes detinguts per publicar no-
tícies sobre el president. Cal tenir
en compte que Egipte sempre ha
estat el termòmetre del món
àrab. En general, però, estem mil-
lor que fa deu anys tot i que cal
continuar progressant.
Si parlem de l’Estat espanyol,
com veu vostè la professió de
periodista aquí?
Jo em vaig formar aquí. Aquí la
professió és molt i molt precària.
Al Marroc les empreses tenen
molt més respecte pels periodis-
tes. A més, la porqueria que ara
reprodueixen alguns mitjans es-
panyols fa angúnia i tot. Si es
compara amb països de la zona
com França hi ha una diferència
abismal, sobretot perquè a Es-
panya encara no ha passat prou
temps perquè els mitjans -però
també els partits- s’assentin amb
calma al seu espai. Massa sovint
els mitjans ja siguin de dretes o
d’esquerres es converteixen en
altaveus dels partits polítics.
Creus que hi ha una criminalit-
zació de la població musulmana
a l’Estat espanyol?
S’ha de tenir en compte la com-
plexitat de la conjuntura interna-
cional. Espanya va ser víctima
d’un greu atemptat terrorista i
s’ha entrat en la dinàmica de “pre-
venir és millor que curar”. Però
vaja, si creiem en la justícia d’a-
quest país, no hi haurà problemes.
Però també, hi ha un clima de cul-
pabilització, de manera que a
vegades és difícil fer investiga-
cions judicials de forma indepen-
dent. Tot i això espero que sigui
una fase transitòria, ja que hem
d’aconseguir que regni la confian-
ça entre els ciutadans, centenars
de milers dels quals ja són espan-
yols de confessió musulmana. Jo
vull que s’obri perquè regni la con-
fiança i la pau. Pot sonar idíl·lic,
però és el que vull.

“Si Al-Qaida fos una potència, com
se’ns vol vendre, estaria governant”

Sumari 18/98
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Fa uns quants anys vaig assistir
a una reunió de Xaki, l’orga-
nització abertzale de solida-

ritat internacionalista. Ens vam
aplegar a Pamplona, en un cèntric
restaurant de la ciutat, un grapat
de persones de diferents nacions
sense estat. La reunió se’m va fer
llarga i avorrida, amb els problemes
derivats de la traducció lingüística,
l’excés de discurs d’alguns com-
panys i suposo que per haver sortit
força la nit abans. El que mai no
hauria pogut imaginar és que, pocs
anys després, l’Audiència Nacional
espanyola declararia Xaki il·legal i
empresonaria persones per haver-
ne format part. L’estat espanyol i el
seu aparell judicial viuen un mo-
ment francament inquisitiu i retrò-
grad, ja que avui en dia no ens és
possible escriure, parlar o reunir-
nos amb les mateixes persones o
entitats amb les quals podíem fer-
ho anys abans. La sentència dictada

en el sumari 18/98 no té per acre-
ditada la relació directa dels
membres de Xaki, Ekin ni dels
periodistes d’Egin amb l’organitza-
ció armada, però els condemna i
il·legalitza. Companys del Col·legi
d’Advocats de Barcelona que van
assistir a les caòtiques sessions del
judici oral ja han denunciat que el
procés va estar ple d’irregularitats,
que es van limitar els mitjans de
prova de la defensa i, sobretot, que
el tribunal va acatar la “teoria del
complot” de Garzón, segons la qual
una entitat que es limiti a l’acció
política, del tot pacífica i no violen-
ta, pot ser considerada terrorista si
la seva activitat pot servir d’ajuda
als mateixos fins que persegueix
ETA (la independència del País Basc,
una fita legítima i democràtica de
qualsevol poble). Que s’ho facin
mirar, perquè res fomenta més in-
dependentisme i solidaritat amb la
dissidència que la pròpia Audiència
Nacional.

d

“Un mitjà de
comunicació
no ha d’estar
mai en contra

de ningú”

Ho diu Garzón:
l’audiència
nacional

col·labora
amb ETA

Olmo Calvo (Diagonal)
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“A vegades
és difícil fer

investigacions
judicials
de forma

independent”
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