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Els musulmans detinguts no
tenien ni armes ni explosius
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ELS FAMILIARS ASSEGUREN QUE ÉS UN MUNTATGE I QUE QUEDARAN LLIURES

Concentració dels treballadors de Frape-Behr i dels seus familiars a les portes del 
pavelló esportiu de la Vall d’Hebron. A l’interior de l’edifici José Montilla va ser escridassat.

Luis David Andrades
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Amb la lectura del ‘Manifest de la i’, el
2003 el col·lectiu Ctrl-i va fer la seva pri-
mera incursió al MACBA per denunciar-
lo des de dins. Ctrl-i continua fent de
mosqueta burxadora de la institució. 

Davant el gran nombre d’imputades en
la lluita contra el pla Caufec  la platafor-
ma i l’Assemblea Antirepressiva han
endegat una campanya per denunciar la
“persecució discriminada” que pateixen.

A la selva amazònica s’hi troben els
vegetalistes, els guardians de poder, els
xamans, els curanderos i els ancians
conscients de les tradicions. Ells guar-
den els secrets de la curació.

>> Així està el pati //   Pàgina 10

La societat civil s’aplega
al Fòrum Social Català 

El regidor d’Urbanisme de
Mataró aprova un pla que
enriqueix la seva família
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La legislatura
del ‘talant’
Les properes sis setmanes analitza-

rem els eixos principals de l’actua-
ció del govern Zapatero des d’una
perspectiva crítica  

El projecte de Can Fàbregas i de Caralt ha mobilitzat la ciutadania

Els interessos
dels EUA i 
d’Al-Qaeda
promouen 
l’assassinat 
de Bhutto

José Ramon Alonso



Visibilitzar i construir

Els dies 25, 26 i 27 de gener se celebra a Barcelona el primer Fòrum
Social Català (FSCat). L’FSCat s’esdevé en el marc de la crida a la
mobilització descentralitzada feta pel Fòrum Social Mundial

(FSM) i coincideix amb una nova edició del Fòrum Econòmic de Davos.
Més d’un centenar d’organitzacions han elaborat un extens programa
d’activitats, que culminarà en una manifestació a Barcelona el 27 de
gener sota el lema Un altre món és possible.

La DIRECTA també s’ha unit al FSCat, ha elaborat un suplement amb
els companys de la revista Illacrua i participa en diversos seminaris de
l’àmbit de la comunicació crítica.  Pel treball que l’ha precedit, a hores
d’ara ja podem dir que l’FSCat serà un èxit de participació i una nova
mostra del múscul dels moviments socials catalans. L’antítesi de la
farsa institucional que va ser el Fòrum Universal de les Cultures. Tot i
això, cal tenir en compte que l’FSCat corre el risc de ser només un
moment puntual en què els actors crítics al neoliberalisme se sentiran
més forts i més vius. Més enllà d’això, l’FSCat serà important de debò
si els seus participants són capaços de generar dinàmiques de treball
conjuntes a partir del dia 28. El Fòrum no només ha de servir per visua-
litzar les lluites, sinó sobretot per construir futur.

Cal ser conscients, doncs, que el que realment importa no són les
demostracions de força puntuals, sinó el treball quotidià, que mai guan-
yarà titulars als diaris ni obertures als telenotícies. El que sí que genera-
rà aquesta feina és massa crítica: i això no ho visualitzarà cap conglome-
rat mediàtic, per molta tàctica guerrillera que hi emprin els moviments
socials. Seran els mitjans alternatius els qui deixeran testimoni d’aques-
tes pràctiques i les amplificaran. És per això que hi som i hi serem.

El racó il·lustrat

✑ Roger Palà
/directa@setmanaridirecta.info/

Conec bastanta gent d’a-
quest país. Amb alguns
m’hi faig molt: són amics.

Amb d’altres hi treballo colze a
colze: són companys. A molts
d'altres me’ls trobo de tant en
tant: són coneguts. Molta d’a-
questa gent que conec és gent
que lluita. No ho fan de paraula,
sinó de fet, a la manera del Martí
i Pol de ‘Les quatre banderes’:
“Plors i laments de què servei-
xen,/ gent que lluiti és el que
cal”. Militen en col·lectius, par-
tits polítics o sindicats; redacten
articles; escriuen llibres; munten
concerts; toquen en grups de
música; okupen cases. Allà on
sigui que desenvolupen la seva
tasca, denuncien el poderós i
defensen el dèbil. Són rebels.

Hi ha molta gent que diu que
lluita i en realitat fa una altra

cosa. Aquests, però, aviat es can-
sen perquè tenen poca paciència,
perquè el nostre pa de cada dia
costa molt de guanyar el dia d’a-
vui, o perquè en realitat el que
buscaven amb la seva militància
era una altra cosa: feina, diners o
amor (alguna d’aquestes raons és
prou vàlida). Cal dir –i això és una
impressió no contrastada– que
d’aquesta mena de gent cada cop
n’hi ha menys. Potser és un canvi
d’actitud generacional, conse-
qüència de les grans mobilitza-
cions de finals dels noranta i prin-
cipis de segle, o potser és que ara
ho tenen més fàcil per destacar
dins la política prosistema. El cas
és que, d’un temps ençà, la majo-
ria de la gent que lluita no només
ho fa de paraula, sinó que també
ho fa de fet.

Destacaria tres coses de la
gent que conec que lluita de
debò. Una és la seva entrega, en
alguns casos total, fregant la

malaltia –i no pas en un sentit
metafòric. La segona cosa és que,
tot i que som pocs, cada vegada
som més. I encara hi ha una terce-
ra cosa que penso que és nova:
tenim una voluntat i una capaci-
tat d’entendre’ns cada cop més
gran. Ja ho sabeu: la gent que llui-
ta no sempre s’avé. Sovint es dis-
cuteix per tàctica i estratègia, pel
fi i els mitjans, pel roig o pel
negre, pel marc o pel mapa. La
guerra o la revolució, el país o els
Països: els més vells ja m’ente-
neu... Ara, però, som capaços
–per exemple– de fer coses com
la DIRECTA, que fa tan sols uns anys
hauria estat inconcebible. Per dir-
ho ras, curt i perquè s’entengui:
indepes, anarcos i comunistes tre-
ballant junts sota un mateix sos-
tre. Sembla un acudit, però no ho
és. Va de debò.

La conclusió de tot plegat és
diàfana: amb gent com aquesta
no podem perdre.

“Gent que lluiti és el que cal”

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana, a la redacció, hem estat molt contentes de
rebre la visita d’una membre de la corresponsalia de Lleida
que estava passant uns dies a Barcelona i ha decidit venir a

veure com es el dia a dia a la redaccio de l’Hospitalet i a donar un cop
de mà al tancament. Li agraïm molt la seva visita, esperem que hagi
estat una experiència enriquidora i li donem ànims de cara a l’assem-
bla general que farem properament a la capital de les Terres de
Ponent. De passada convidem a les altres persones de les diferents
corresponsalies (i col·laboradores) a venir a visitar-nos quan vulguin:
dilluns i dimarts amb el  tancament, dimecres al matí durant la feina
d’ensobrar els exemplars (amb música i bon rotllo) o dimecres al ves-
pre a la reunió de llançament a l’Espai Obert.

Canviem de tema. Aquesta setmana muntarem paradetes infor-
matives. El dijous al matí al passeig Lluis Companys de Barcelona
durant el judici a Can Vies i al llarg de tot el cap de setmana a l’edifi-
ci històric de la UB, a la plaça Universitat de Barcelona, durant  el
Fòrum Social Català. Qui vulgui pot apropar-se a fer-nos qualsevol
pregunta, proposta, queixa, etc. Fins la setmana que ve. Salut!
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Sr. Plástiko

Més sol i boires

El 25 de gener es produirà una
lleugera disminució dels ter-

mòmetres a les comarques piri-
nenques. A la resta continuaran
molt altes per l’època. El cap de
setmana serà primaveral amb
màximes superiors als 20 graus a
les comarques litorals i prepiri-
nenques. Les boires afectaran les
planes interiors, especialment a
les Terres de Ponent, on seran
intenses i persistents. Vent en
calma i cel sense núvols. El diumenge 27 de gener una bombolla càlida farà pujar les temperatures màximes El dimarts 29 de gener seguiran les temperatures altes i l'ambient assoleiat
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>> La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma prevista en el Pacte Nacional de l’Educació que té com a funció
definir elements característics i propis catalans en el desenvolupament de la Ley Orgánica de Educación (LOE) apro-
vada pel govern espanyol. El Pacte Nacional de l’Educació va ser aprovat l’any 2006 i va tenir el suport de diferents
agents educatius com els  sindicats de professors de CCOO, USOC o UGT, el govern de Catalunya, les associacions de
pares i mares i l’AJEC en l’àmbit estudiantil. Tot i això, la USTEC-STE’s (el sindicat majoritari del professorat català) i
el SEPC (el majoritari en el sector estudiantil) no van signar el pacte_

La Llei d’Educació alerta els agents educatius davant una possible privatització

EDUCACIÓ // ERNEST MARAGALL HA PROPOSAT UNA LLEI POLÈMICA

23 de gener de 2008 / directa núm. 78

Més enllà dels col·lectius estudiantils i
de professors, l’opinió de les asso-

ciacions de mares i pares (AMPA) és
important per observar exactament quin
és l’estat d’opinió respecte la LEC. En
aquest sentit, la FAPAC –l’organització
que agrupa les AMPA de Catalunya– ha
mostrat, primer de tot, la necessitat que
aquesta llei sigui àmpliament debatuda i
esmenada per tothom, per tal que s’apro-
vi amb el màxim consens possible. Feta
aquesta valoració, la FAPAC considera que
la proposta de la LEC no compleix prou les
expectatives creades amb el Pacte Nacio-

nal de l’Educació i posa com a exemples
que no parli de les relacions entre la famí-
lia i l’escola o de les “activitats escolars
fora de l’horari lectiu”. Els pares i les
mares també asseguren que cal més impli-
cació de l’administració per evitar que les
estudiants marxin cap a la privada i per
concentrar els esforços a potenciar l’esco-
la pública. Malgrat aquestes crítiques, des
de la FAPAC –a diferència dels sindicats–
es defensa que els centres tinguin autono-
mia organitzativa per desenvolupar els
projectes educatius propis.

14 de febrer: vaga del professorat i d’estudiants Les mares i els pares es troben a mig camí

Les crítiques a la LEC es traslladaran el
proper 14 de febrer als carrers de les

principals ciutats del Principat. Els sindi-
cats USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC·SPS,
UGT i CGT convoquen de manera con-
junta una vaga general del professorat
amb tres reivindicacions pactades. D’una
banda, el professorat –que s’autoprocla-
ma defensor de l’ensenyament públic i
de qualitat i rebutja frontalment la pro-
posta de Maragall– afirma que la solució
als problemes de l’educació pública no
passen per una “gestió jeràrquica i
empresarial”, sinó per augmentar les

inversions. D’altra banda, i en un sentit
semblant, els convocants s’oposen a la
gestió privada dels centres públics que
preveu la LEC. Finalment, el professorat
denuncia “l’aposta per la desregulació
de les condicions laborals del professo-
rat” que es fa des de la Conselleria amb
aquesta nova normativa. Els estudiants,
per la seva part, sortiran el carrer convo-
cats per la majoria de sindicats estudian-
tils per denunciar l’intent, segons els
organitzadors, de privatitzar i jerarquit-
zar els centres educatius.

El professorat i l’estudiantat
s’uneix per l’ensenyament públic
✑ Feliu Font
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La proposta d’una nova Llei
d’Educació de Catalunya
(LEC) feta pel conseller Er-

nest Maragall ha activat una cam-
panya de defensa del model d’en-
senyament públic impulsada des
de gairebé tots els sindicats de
professors i els col·lectius estu-
diantils amb presència als centres
d’ensenyament públics de Cata-
lunya. La discussió entre la Conse-
lleria i els agents educatius,
doncs, està servida i gira al vol-

tant de les conseqüències direc-
tes que significaria l’aprovació
d’aquesta proposta de llei de
bases i que defineix el model de
centres d’ensenyament pel qual
s’apostaria de cara al futur. Men-
tre el Govern defensa que les
transformacions de la LEC servi-
rien per modernitzar definitiva-
ment el model, arreglar les dis-
funcions del sistema actual i
millorar el rendiment dels alum-
nes i dels professors, des dels sin-
dicats se’n fa una lectura comple-
tament diferent. Així, segons la
secció d’ensenyament de la Con-
federació General de Treballa-
dors (CGT), la LEC és un docu-
ment fet com a reacció davant les
últimes estadístiques que s’han
publicat –per exemple les de l’in-
forme PISA– i no només no servi-

rà per arreglar els problemes ac-
tuals, sinó que és “l’aplicació dels
preceptes neoliberals que ema-
nen d’institucions com el Fons
Monetari Internacional o el Banc
Mundial.

Liberalització i desregulació
De fet, una de les crítiques més
generalitzades –tant des de la
CGT com des de la USTEC-STE’s, el
sindicat majoritari del professo-
rat– és que la llei aposta definiti-
vament per dos dels pilars del
model neoliberal, la liberalització,
lligada a la privatització, i la desre-
gulació. Des del punt de vista dels
sindicats, el fet que la LEC garan-
teixi una gran autonomia organit-
zativa a cada centre i no toqui res
respecte la situació de les escoles
concertades significarà l’arribada
de les empreses al món de l’edu-
cació –un àmbit que, fins ara, sem-
pre havia estat molt protegit en
aquest sentit– i, amb ella, la con-
solidació d’un model de gestió
privatitzador que incorpora, entre
d’altres aspectes, la desregulació
de les relacions laborals del pro-
fessorat. En aquest sentit, des de
la USTEC s’apunta que aquesta
desregulació tindrà efectes real-
ment greus, ja que la LEC “permet
que les direccions puguin selec-
cionar tot el professorat” i, per
tant, augmentar la divisió entre
centres bons i centres dolents i
reduir l’homogeneïtat de premis-
ses a l’hora de contractar. Tot ple-
gat –opinen els sindicats– és una
fórmula per individualitzar les
condicions de treball en detri-
ment de la negociació col·lectiva,
un dels pilars que sempre ha defi-
nit el sector de l’ensenyament.
Des de la CGT també s’apunta que
aquesta aposta definitiva per
mantenir i refermar la presència
de les escoles concertades no

generarà millors resultats, tal com
demostra, per exemple, la situació
del model d’ensenyament britànic
–altament privatitzat i autònom–,
que no aconsegueix grans resul-
tats educatius, però, en canvi, sí
que presenta unes quotes altes de
desigualtat d’oportunitats entre
els alumnes depenent del seu ori-
gen social.

Jerarquització dels centres
Un altre punt molt discutit de la
LEC, sobre qual els estudiants
també expressen les seves críti-
ques, és el d’oferir més poder a les
direccions dels centres d’ensenya-
ment per tal que es pugui millorar
el seu funcionament. Així doncs,
tant per part del professorat com
de l’alumnat, es critica que el
Departament no faci una aposta
per un model de centre més parti-
cipatiu, que vagi més enllà del que
són els consells escolars, uns
òrgans als quals, d’altra banda, la
nova llei té previst retallar els
poders.

Per últim, les crítiques sindi-
cals també han anat acompanya-
des de propostes de cara a millo-
rar la llei de bases. Diferents
sectors han reclamat que la Con-
selleria aposti per crear, des del
sector públic, places de formació
per l’educació no obligatòria com
són les escoles d’adults o les llars
d’infants de 0 a 3 anys.

La llei aposta
definitivament

per dos dels
pilars del model

neoliberal

La LEC
significarà

l’arribada de les
empreses al món

de l’educació

d
Paco Arjona



✑ F. F.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més enllà de la Llei d’Educa-
ció de Catalunya, aquests
últims dies les associa-

cions, entitats i sindicats relacio-
nats amb el món de l’educació han
topat amb altres propostes que
intenten refer de forma intensa el
model d’ensenyament públic ac-
tual del Principat. D’entre aquests
canvis, però, una de les propostes
governamentals que ha generat
més controvèrsies ha estat la de
crear centres, apartats dels actuals,
especialitzats únicament en la
rebuda de l’alumnat que arriba de
l’estranger amb el curs escolar ini-
ciat, per tal d’ensenyar-los uns
mínims de llengua catalana i caste-
llana i de costums. Segons la pro-
posta, els nouvinguts romandrien
als centres fins que arribessin a un
nivell de coneixement suficient
que els permeti anar a les escoles i

als instituts. A més, la Conselleria
ha assegurat que aquests centres
estarien controlats des de les regi-
dories de serveis socials dels ajun-
taments, de manera que els afec-
tats deixarien de tenir una relació
directa amb la Conselleria i el món
de l’ensenyament. Aquest és, preci-
sament, un dels punts que està
generant rebuig entre diferents
sectors i, en aquest cas, fins i tot
d’alguns ajuntaments, que ja han
expressat els seus dubtes sobre la
viabilitat del model projectat.

Manifest conjunt
Més enllà d’aquest punt, però,
diverses entitats –majoritària-
ment relacionades amb el món de
l’ensenyament– estan preparant
un manifest conjunt en el qual
esgrimeixen diverses raons del seu
rebuig a la proposta del conseller
Maragall i on defensen la funcio-
nalitat de les aules d’acollida exis-
tents als centres, sempre que se

solucioni el dèficit d’inversió
actual. D’aquesta manera, doncs,
entitats com SOS Racisme, el sin-
dicat de professors USTEC-STEs, el
Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC) o la Fundació
Jaume Bofill exigeixen al departa-
ment dirigit per Ernest Maragall
que suprimeixi la proposta, dema-
nen més inversió per les aules d’a-

collida i també l’aplicació de la
zona de matriculació única, que ha
d’evitar la guetització que s’opera
a través de l’assignació d’un sol
centre als barris amb més percen-
tatge d’immigrats. Les entitats
també denuncien que, si la Conse-
lleria segueix amb el seu pla, pot
provocar una segregació de l’a-
lumnat vingut d’altres bandes del

planeta, cosa que només perjudi-
caria el procés d’integració i de
normalització dels joves nouvin-
guts a Catalunya. Per la seva ban-
da, la Conselleria assegura que
comparteix l’objectiu final dels
autors del manifest, però conside-
ra que la seva proposta és la que
permet assolir la meta de la inte-
gració de forma més eficient.

D’altra banda, el Departa-
ment ha afegit un altre

debat a les ja prou complexes
discussions sobre la LEC, una llei
de bases, i a la dels centres espe-
cífics per alumnes immigrats.
Ernest Maragall ha posat sobre
la taula la voluntat de la seva
conselleria de reduir el nombre
d’hores dedicades a les llengües
i a la filosofia per aquells estu-
diants que escullin estudiar els

batxillerats de ciències i de tec-
nologia. D’aquesta manera, s’a-
vançaria una mica més l’especia-
lització dels joves i es reduïria el
nombre d’hores de lletres pels
alumnes de ciències. Aquesta
proposta, però, tampoc ha tin-
gut gaire bona acceptació entre
els agents educatius, que han
plantejat els seu dubtes basant-
se en la necessitat d’estudiar
llengua i filosofia per tal d’edu-

car persones crítiques, madures i
completes a nivell formatiu. Així
mateix, en els diversos manifes-
tos emesos pels opositors al
canvi, recorden al coseller Mara-
gall que actualment el nivell de
lletres dels alumnes és especial-
ment baix en comparació al de
fa uns anys i en relació a alguns
dels estats més propers geogrà-
ficament, tal com apunten la
majoria d’estadístiques.

pàgina 4 de dalt a baix

✑ F. F.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Com és habitual en el camp
de l’ensenyament durant els
últims anys, les reaccions al

carrer davant les propostes gover-
namentals no s’han fet esperar. De
fet, els agents educatius contraris a
la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) ja fa dies que han començat a
organitzar actes de rebuig a la pro-
posta de llei de bases d’Ernest

Maragall. Un primer exemple va ser
fa dues setmanes, quan el conjunt
de sindicats de professors formats
per CGT, USTEC-STEs, UGT i CCOO

unitàriament van concentrar-se a
l’exterior de l’edifici del Comsocai-
xa, a Barcelona, on el  conseller feia
la primera conferència per explicar
els motius que l’han dut a iniciar la
reforma educativa.

Per un altre costat –i com a
segon exemple–, coincidint amb
un debat sobre la LEC organitzat
pel Consell Escolar de Barcelona
a la facultat del Raval de la Uni-
versitat de Barcelona i en el qual

també participava Ernest Mara-
gall, una trentena d’estudiants
del Sindicat d’Estudiants dels Paï-
sos Catalans (SEPC) va dificultar
l’entrada del conseller i va blo-
quejar la porta de l’Aula Magna

de l’edifici. Amb cartells que
denunciaven la suposada privatit-
zació i jerarquització dels centres
d’ensenyament públics que impli-
carà la nova llei, els joves van
entregar un manifest a Maragall
amb el lema “Aturem la LEC, no a
la privatització”. Així mateix, un
grup de quatre estudiants de
secundària es van encarregar de
posar la nota divertida de la tarda
i es van disfressar d’alumnes de
llar d’infants per denunciar que la
LEC, segons el SEPC, significarà la
supressió definitiva de la poca
participació estudiantil existent
als instituts a l’actualitat.

Aquests seguit d’actes, doncs,
han donat el tret de sortida a la
mobilització d’estudiants i profes-
sors de cara a la vaga unitària que,
el proper 14 de febrer, buidarà els
centres d’ensenyament públics
arrel de la jornada reivindicativa
en defensa de l’ensenyament
públic. De moment, el col·lectiu
estudiantil i el professorat han
assegurat que sortiran al carrer de
forma unitària arreu de Catalunya
i ja han confirmat manifestacions
a Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Tortosa.

Els agents educatius inicien les
accions a l’espera del 14 de febrer

EDUCACIÓ // ELS SINDICATS PROTESTEN DAVANT EL COSMOCAIXA CONTRA LA LLEI DE MARAGALL

Bernat Pèlach
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>> L’ensenyament obligatori es troba en situació de conflicte, però no és l’únic cas. Les transformacions en el model
d’ensenyament superior, l’universitari, estan anant a marxes forçades dins el marc del procés de Bolonya i les mobi-
litzacions també estan a la llum del dia. El 6 de març a Barcelona el col·lectiu estudiantil, acompanyat de les treba-
lladores precàries d’algunes facultats, sortiran al carrer per reivindicar un model universitari completament públic.
La marxa sortirà de la plaça Universitat a les dotze del migdia_

El món de l’ensenyament rebutja
els centres especials per a nouvinguts

EDUCACIÓ // LES AULES ESPECIALS ESTARAN CONTROLADES PER LES REGIDORIES DE SERVEIS SOCIALS

Reducció de les lletres i augment de l’especialització

Una trentena
d’estudiants
del SEPC va

dificultar
l’entrada del
conseller a

l’Aula Magna
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>> L’última proposta de remodelació del batxillerat feta des del Departament farà que es passi de les cinc
opcions que hi havia actualment (científic, tecnològic, artístic, humanístic i social) a només tres opcions (cientí-
fic-tecnològic, social-humanístic i artístic). Alguns agents, com el SEPC, ja han mostrat la seva oposició a la
mesura, ja que parla d’especialitzar més els alumnes i reduir hores de llengua, al mateix temps que uneix les dife-
rents opcions de batxillerat que hi havia fins ara_

Mariona Parra
Professora

rran de la publicació de
l’Informe Pisa i arran del nou
projecte de Llei d’Educació de
Catalunya, s’ha generat un gran
debat al voltant del tema de
l’educació. La majoria de les
crítiques que es fan giren al
voltant de la manca de recursos
–tant a nivell de persones com a
nivell de recursos materials–
amb què es dota l’ensenyament
públic. Catalunya és un dels
països europeus que destina
menys recursos a l’educació i
entenc que aquesta és una
crítica lícita, però que no va al
fons del problema. A partir
d’aquí, hauríem de fer la reflexió
següent: n’hi ha prou amb doblar
el pressupost destinat a l’educa-

ció? N’hi ha prou amb millorar la
formació del professorat? N’hi
ha prou amb disminuir la ràtio
d’alumnes per classe? I eliminant
el finançament de l’escola
concertada? D’acord, millorarem
la qualitat de l’ensenyament
públic i, a més, en el context
actual cal fer aquest tipus de
demandes, però no ens aporta el
model d’escola que volem.

L’escola ha de preparar els
joves per tal que esdevinguin
ciutadans crítics, autònoms i
insubmissos. Quan dic crítics vull
dir capaços de fer una anàlisi del
seu entorn i capaços de donar
alternatives. Alumnes que sàpi-
guen anar més enllà de la simple
reproducció de coneixements
que ofereix l’escola tradicional i
proposar models de transforma-
ció social. Autònoms perquè
hem de dotar l’alumnat de prou
recursos perquè esdevinguin

ciutadans amb capacitat de deci-
dir per si mateixos. I insubmissos
perquè volem una escola que no
potenciï el sotmetiment i
l’anul·lació de les persones a
favor de les lleis del mercat, sinó

que sigui capaç d’implicar-se
socialment en la reivindicació
d’uns valors de justícia social, de
respecte vers l’entorn, d’igualtat
de drets...

Però si exigim a l’alumnat que
s’involucri en el seu entorn, hem
de ser capaços de fer una escola
diferent. Una escola que deixi de
reivindicar l’autoritat per reivindi-
car el diàleg com a eina d’apre-
nentatge bàsica. Una escola amb
professionals que parteixin del
fet que la nostra funció no és la
d’omplir de coneixements l’alum-
nat, sinó –sobretot– la de dotar-
lo de recursos per tal que
aprengui a aprendre en un món
que canvia amb gran rapidesa.
Una escola, en definitiva, que
prediqui amb l’exemple i que, per
tant, sigui model de relacions lliu-
res i de cooperació.

I és aquí on volia arribar. No
podem plantejar-nos el model

d’escola que volem si abans no
canviem el model neoliberal en
el qual vivim. L’escola no canvia
el model econòmic i social sinó
que n’és un reflex. Tal com diu
Galeano: “Este mundo, que
ofrece el banquete a todos y
cierra la puerta en las narices de
tantos es, al mismo tiempo,
igualador y desigual: igualador
en las ideas y en las costumbres
que impone y desigual en las
oportunidades que brinda”. En
aquest món que ens descriu
Galeano no podem somiar en
una escola transformadora i
revolucionària que sigui capaç
d’equiparar les desigualtats
socials, sinó en una escola que
perpetua els valors de competi-
tivitat, egoisme i indiferència
que són la base del nostre
sistema. Volem una escola dife-
rent? Canviem la societat i
canviarem l’escola.

Canviem la societat i canviarem l’escola
La reflexióLa reflexió

La reflexióLa reflexió

La privatització de l’educació, dins el cavall de Troia

E
✑ Bernat Pèlach i Saget
Responsable de política
educativa del SEPC

l conseller d’Educació,
Ernest Maragall, va presentar el
mes de novembre les bases de la
futura Llei d’Educació de
Catalunya. En la seva presenta-
ció i en el document que ha
elaborat, el conseller s’empara
en la baixa qualitat del sistema
educatiu català per defensar la
llei. Aquest fet és innegable,
només cal llegir els informes de
la Fundació Jaume Bofill o de
l’OCDE per adonar-se que estem
molt per sota dels països bàltics,
per exemple. Ara bé, el que no
és permissible és que s’utilitzi
aquest fet per privatitzar l’edu-
cació pública a partir d’unes
conclusions errònies.

Les bases de la llei diuen
que, si bé és cert que hi ha
factors exògens que afecten
l’educació (casualment no n’es-
menta cap), també n’hi ha d’en-

dògens. Parla de la manca de
formació del professorat, d’un
currículum poc idoni i de la rigi-
desa del model organitzatiu
escolar, que impedeix que l’aug-
ment de recursos es tradueixi en
una millora dels resultats. Tot
seguit, exposa que els centres
privats concertats no tenen
aquesta rigidesa i que, per tant,
tenen més excel·lència. No deu
ser que aquests centres, tot i
estar finançats amb diners
públics, trien els seus alumnes?

No deu tenir-hi alguna relació el
fet que –segons l’informe PISA–
el nivell de l’educació vagi estre-
tament lligat a l’estatus social,
econòmic i cultural?

La llei, doncs, s’empara en la
deducció que cal reduir la rigi-

desa i dóna plena autonomia a
les direccions dels centres per
fer i desfer. Aquestes direccions,
segons la llei, seran molt més
professionalitzades –tant, que
no farà falta ni que siguin
docents. Per tant, la podrà exer-
cir qualsevol entitat sense ànim
de lucre com ara l’Església o “La
Caixa”. A més, no caldrà que
facin cas al claustre de profes-
sors o al consell escolar... És a
dir, que tindrem uns centres del
tot antidemocràtics, on els estu-

diants haurem de complir estric-
tament i sense queixar-nos unes
normes de convivència que ens
fixaran aquestes direccions.

Aquests només són alguns
dels punts foscos d’aquesta llei
que, tal com ha passat amb el
procés de Bolonya, aprofita les
mancances actuals per permetre
l’entrada del mercat a l’àmbit de
l’educació. Talment com si es
tractés del cavall de Troia, els
governs han deixat entrar l’em-

presa a la universitat i, ara, les
estudiants i professores veiem
molt clar què amagava la panxa
del cavall. Caldrà que lluitem
molt per fer-lo fora. En el cas de
la LEC, però, ni el sector estu-
diantil ni el professorat no
estem disposats a deixar-lo
entrar als nostres centres i llui-
tarem units per aconseguir-ho.
Per tot això, des del Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) us animem a fer front
comú per aturar aquesta llei i a
participar de la mobilització del
14 de febrer. A l’escola pública:
No passaran!

Façana interior de l’institut d’educació de secundària IES Llobregat de l’Hospitalet Albert Garcia

El nivell de
l’educació va
estretament

lligat a l’estatus
social

Tindrem uns
centres

antidemocràtics

El SEPC crida a
fer front comú

per aturar
aquesta llei

“No podem
plantejar-nos el
model d’escola

que volem
si abans no

canviem
el model

neoliberal en
el qual vivim”
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Des de finals del segle XIX i
principis del XX, moment en què
les diferents societats obreres es
van unir per formar les organitza-
cions sindicals, aquestes han sofert
diversos canvis en la seva estruc-
tura i configuració, uns canvis
lligats a les transformacions que hi
ha hagut en el món del treball.

Aquestes transformacions
s’han accelerat durant els darrers
decennis. Les successives reformes
laborals han precaritzat de manera
força important el treball. L’any
2007 la temporalitat era del 23,6
per cent i afectava especialment
els menors de 30 anys, pels quals
el percentatge de temporalitat
augmentava fins al 54 per cent. No
és només que el contracte anome-
nat fix o indefinit ara afecti menys
de la meitat de la població assala-
riada, sinó que aquestes reformes
han anat abaratint el cost de la
rescissió de contracte fins a 45
dies per any, sempre amb un mà-
xim d’indemnització, i aquesta pre-
carització es una tendència que
augmentarà els propers anys.

En contrast amb aquestes
xifres, ens trobem que les organit-
zacions que, com a mínim, han de
defensar els drets dels treballa-
dors i les treballadores s’organit-
zen mitjançant els sindicats de
sector i compten amb uns secreta-
riats formats bàsicament per dele-
gats que procedeixen de la funció

Pau Juvillà Ballester. Militant de la CGT

Barregem els
moviments
socials i els

sindicats per fer
quelcom nou

/opinio@setmanaridirecta.info/

Els primers anys del segle XXI
han comportat una clar retrocés
dels valors democràtics arreu del
món. Els esdeveniments ocorre-
guts l’any 2001 van ser l’excusa
perfecta perquè molts sectors
polítics plantegessin, sense pudor,
les seves intencions de retallada
de llibertats.

El nostre entorn més proper
tampoc és aliè a aquest fenomen.
Lleis d’estrangeria que retallen
drets fonamentals, negació del
dret de l’autodeterminació,
conflictes religiosos inventats,
oblit intencionat del nostre passat
més recent i, en general, una forma
de governar d’esquenes al poble
han dut la societat a un descrèdit
vers la seva classe política. Un
descrèdit que, últimament, s’ha
vist reflectit en uns nivells d’abs-
tenció electoral preocupants però,

per desgràcia, no inesperats.
Per revertir aquesta situació és

fonamental fer una reflexió urgent
sobre els sistemes de participació
democràtica. Una repensada de la
política que ha d’incloure temes
com el sistema de llistes electo-
rals, la democràcia participativa o
la relació entre Església i Estat,
entre molts d’altres.

Però no hem d’oblidar-nos de
reflexionar sobre les bases del
sistema democràtic. Sobre la
formació d’una societat que ha
d’estar preparada per construir i
viure en democràcia, cosa que
implica –necessàriament– parlar
de justícia social i d’igualtat
d’oportunitats. I això passa per
l’educació i la informació.

L’educació pot ampliar o dis-
minuir les desigualtats inherents a
les nostres societats, pot consoli-

dar o ampliar la segregació social i
econòmica, pot pal·liar o no les
oportunitats desiguals dels nostres
infants i joves. És per tot això que
l’educació i el sistema educatiu
han de ser una prioritat social.

I per fer realitat tot això ens
cal un sistema educatiu públic i
gratuït, de qualitat, igual per a
tothom i amb recursos suficients.
Cal fer front als aires privatitza-
dors que ens vol imposar la globa-
lització neoliberal, que pretén
convertir el saber, la cultura i l’edu-
cació en una mercaderia més.

Però, a més, l’educació no es
pot deixar només en mans de l’es-
cola, també cal que la família, les
entitats culturals, els mitjans de
comunicació i tota la societat s’hi
impliquin. I per això s’han de
començar a racionalitzar els hora-
ris laborals per permetre que els

pares i mares puguin dedicar el
temps necessari a l’educació dels
seus fills i filles.

Per una altra banda, no podem
continuar deixant la informació en
mans d’empresaris que ens neguen
el dret de saber i segresten la
nostra informació per convertir-la
en una simple mercaderia al servei
dels seus beneficis econòmics.

La informació que es rep a
través dels mitjans de comunica-
ció, juntament amb la formació
que hem rebut, són –en una se-
gona etapa de la nostra vida– els
elements fonamentals que ens han
de permetre tenir les dades neces-
sàries per prendre les decisions
correctes per participar en demo-
cràcia i per millorar la societat.

Aquests i molts d’altres debats
es plantejaran durant el FSCat, us
hi esperem.

Pedro Gómez i Rosa Cañadell. Fòrum Social Català /opinio@setmanaridirecta.info/

La recuperació
dels valors

democràtics
passa per

aconseguir
una educació i
una informació

de qualitat i
alienes a les

regles del
mercat

pública o d’empreses públiques i
pels treballadors d’empreses priva-
titzades que encara gaudeixen de
les condicions laborals prèvies a
aquesta privatització. En gran
mesura, les secretaries dels sindi-
cats estan ocupades per homes
amb edats superiors als 30 anys,
que disposen d’hores sindicals i
amb poca activitat fora del que és
estrictament el món laboral.

Aquí cal fer un petit incís acla-
ridor. Entenc el sindicat com una
eina imprescindible per a la trans-
formació social i això passa per
una organització autofinançada i
amb secretariats formats per
persones no assalariades, ja que en
cas contrari es generen dependèn-
cies de les subvencions i una casta
de professionals del sindicalisme
que transformen el que hauria de
ser una organització de defensa
dels interessos de classe en un
gestor d’acomiadaments i serveis.

Així doncs, el model de sindi-
calisme transformador basat en el
model descrit anteriorment esta
tocat de mort. Però únicament la
seva estructura actual, ja que l’or-
ganització obrera ha estat, és i –de
ben segur– seguirà essent una
bona eina per construir una socie-
tat justa i lliure.

L’estructura de la majoria
dels sindicats d’avui dia planteja
quatre problemes principals. El
primer seria la temporalitat, que
provoca que gran part de la gent
jove no es pugui enquadrar de
manera definitiva en cap sindicat
de ram o de sector. El segon és la
manca de capacitat per incidir en
la seva pròpia organització, ja
que la falta de les garanties míni-
mes que no t’acomiadaran fa que
molta gent jove no es presenti
per ser escollit delegat o dele-
gada. Això, entre altres conse-

qüències, resulta en una manca
de temps per assistir a les
reunions i les assemblees del seu
propi sindicat i per poder partici-
par dels seus òrgans de decisió.
Un tercer problema que està
molt lligat amb els anteriors –i
que, malauradament, fins que no
s’assoleixi una igualtat real,
tendeix a afectar més les dones–
és la dificultat de participar en
un sindicat quan es tenen perso-
nes al càrrec. El quart aspecte és
la separació existent entre el que
és social i laboral. Sovint les llui-
tes sindicals només van acom-
panyades de reivindicacions
sobre un conveni col·lectiu o
sobre aspectes força concrets de
la pròpia feina de la persona
treballadora i a l’inrevés, moltes
de les lluites socials que s’haurien
de portar als centres de treball

sovint es queden als ateneus, als
centres socials o als casals.

Els que creiem en un model
sindical alternatiu i transformador
hem de repensar les nostres orga-
nitzacions. Segurament caldrà can-
viar l’estructuració en sindicats per
estructures més properes i que
contemplin aquesta mobilitat la-
boral,com assemblees de barri, sin-
dicats únics... Caldrà garantir la
participació de tothom qui ho
vulgui en l’estructura de decisió
del sindicat i en tots els seus òr-
gans de gestió. Caldrà, doncs, re-
tornar als nostres orígens i fer les
reunions fora de l’horari de feina o
en dies festius i posar les eines
necessàries perquè tothom hi pugi
assistir. Caldrà facilitar la partici-
pació en aquests òrgans de gestió i
això només serà possible amb unes
secretaries col·legiades potents.

Perquè aquesta eina sigui real-
ment revolucionària és imprescin-
dible unir el carrer i el lloc de
treball, que barregem els movi-
ments socials i els sindicats per
fer quelcom nou. En aquest sentit,
el Congrés de la CGT de
Catalunya celebrat a Reus ha fet
un pas important i ha incorporat
al seu Secretariat Permanent
quatre membres (el Paco
d’Igualada, el Juanan de Vilanova,
la Mariona de Girona i el Joan de
Reus) profundament implicats en
les lluites socials de les seves
localitats i del principat.

Ens calen, doncs, noves
estructures per lluitar per les
idees que tenim i que vénen de
molt lluny, ens cal trobar solu-
cions perquè encara no és tard i
tenim un llarg camí per recórrer.
No ens podem adormir.

Calen nous sindicats per a les velles idees

Com recuperar les democràcies perdudes

Anna Sellarès
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Mentre la democràcia formal
visqui en concubinatge amb el
més absolut pensament únic, les
experiències de periodisme
ciutadà, de contra-informació o
de comunicació popular
–diguem-li com vulguem–
sempre seran necessàries: projec-
tes nascuts de persones que s’as-
socien per dotar-se de veu
pròpia, al marge dels interessos
de les grans empreses o dels
partits polítics que monopolitzen
els mitjans privats i públics.

A mesura que la nostra socie-
tat es mediatitza i les xarxes
comunicatives populars es van
perdent –el boca-orella, els
comentaris al mercat o a la
fàbrica, l’assemblea–, els mitjans
alternatius guanyen força i llisquen
per totes les escletxes que poden.

Sobretot a la xarxa, però també en
paper, ràdio o audiovisual.

La resposta del poder –per
simplificar– no sorprèn: des del
tancament pur i dur fins a l’ofega-
ment econòmic. Patim una demo-
cràcia de tan mala qualitat que no
suporta la competència, ni en la
igualtat de condicions que requeri-
ria el lliure mercat que preconit-
zen ni tan sols en la feina de
formigueta. I per això se’ls (se’ns)
nega el pa i la sal o, com va dir un
conegut polític municipal sant-
senc: “Com voleu que us subven-
cionem si ens maltracteu tant?”.
Una pregunta que farien milions
de contribuents soferts als seus
polítics, però sense poder decidir
deixar de subvencionar-los.

I és precisament això el que
passa ara mateix, sense moure’ns

del barri de Sants, amb La Burxa,
Can Vies i l’empresa pública
Transports Metropolitans de
Barcelona. Aquesta última pretén
convertir un immoble de la seva
propietat –batejat pels seus usuaris
com Can Vies– en pisos luxosos a
uns preus encara més luxosos i
expulsar tots els projectes socials i
culturals que actualment alberga
l’edifici. Un d’aquests projectes és
La Burxa, un periòdic que ja fa deu
anys que –mes rere mes– es repar-
teix gratuïtament pel barri, sense
deixar de dir les coses directament
i sense embuts. Un projecte que es
manté per la voluntat del mateix
barri de tenir una veu pròpia i inde-
pendent. Molta gent hi col·labora:
la que hi escriu sense ser perio-
dista, la que fa fotos, la que la
corregeix, la que la maqueta, la que

fa els comptes, la que la publicita i
la distribueix, tot açò sense cobrar
res. Hi ha comerços que s’hi anun-
cien, sabent que no per això guan-
yaran massa més clientela. I fins i
tot hi ha persones que s’hi subs-
criuen a pesar de ser gratuïta. I
darrere de tot hi ha Can Vies, que li
cedeix una sala –i totes les que
necessiti– per tenir-hi la redacció.

Can Vies i La Burxa estan
indissolublement unides. Són com
carn i ungla: filles del mateix pare
i la mateixa mare. Per això
desallotjar Can Vies és tancar La
Burxa, és agredir la cultura popu-
lar i la informació lliure, també
germanes inseparables. Per això el
barri de Sants defensa les seves
filles, el seu dret a la cultura i a la
informació. I per això demanen
solidaritat. La tindran.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Can Vies i ‘La
Burxa’ estan

indissolublement
unides. Són 
com carn i
ungla: filles 

del mateix pare
i la mateixa

mare. Per això
desallotjar
Can Vies és

tancar ‘La Burxa’

/opinio@setmanaridirecta.info/Carles Suàrez. Estudiant d’Història

M’agradaria començar per expli-
car que aquest article no va en
detriment del protagonista i a
favor d´algun del seus contrin-
cants en les primàries del Partit
Demòcrata (PD) o del Partit
Republicà (PR). Obama és l´unic
que està tenint un suport popular
real i un voluntariat actiu en les
primàries com feia anys que no es
veia. Però és justament d’això, de
les falses expectatives i del fals
personatge, del que tracta l´arti-
cle. De despullar Obama. I, un cop
nu, només hi pots estar en contra.

Completament desconegut
fins fa poc i amb només 46 anys,
Obama ja ha aconseguit revitalit-
zar la política, duplicar la partici-
pació a les dues primàries i als
càlculs que hi ha hagut i posar-se
a la butxaca els nous votants, els
joves i els independents. Però,
sobretot, ha aconseguit canalit-
zar el discurs del canvi, vendre´s
com l’última esperança, el
messies que podrà canviar el
sistema des de dins en un
moment de fort descrèdit de la
política ianqui.

La seva victòria a Iowa, el seu
magnífic segon lloc a New
Hampshire i el seu avenç en els
sondejos a nivell nacional només
són l´últim pas d´una trajectòria
política polèmica.

Com a senador novell, l’any
2005 Obama va triar Libermann
com a mentor, aquell senador

demòcrata de Conneticut que
forma part del lobby jueu, defen-
sor de la guerra a l’Iraq, pròxim a
Bush i tan allunyat de les bases
demòcrates que aquestes van
acabar triant un altre candidat
(Ned Lemont) i van provocar que
Libermann es presentés com a
independent i finalment guanyés.
Durant tot aquest procés Obama
va continuar donant suport a
Libermann, tot mostrant més
lleialtat al seu mentor que no pas
al seu partit.

El finançament de la
campanya d´Obama puja fins a 80
milions de dòlars –dels quals ja
n’ha gastat més de la meitat–,
majoritàriament provinents de
gabinets legals i grups de pressió i
de donacions de retirats i
d´empreses de seguretat.

Mentre feia campanya per
ser senador d´Illinois, durant el
2004, es va mostrar contrari a la
guerra de l’Iraq i es va oposar a
l’aprovació d´un pressupost de
guerra addicional de 87 bilions
de dòlars. No obstant això, des
que va ser elegit el gener de
2005 ha votat a favor de fins a
quatre apropiacions de guerra
diferents, que sumen més de 300
bilions de dòlars. A més, Obama
s´ha situat a la dreta del seu
partit i s’ha oposat a utilitzar el
Congrés per forçar una data de
retirada de l´Iraq. Refusa
comprometre’s a retirar les
tropes fins al final de la propera
legislatura, l’any 2013. Obama
creu que la guerra contra el
terrorisme s´ha de concentrar en
l’Afganistan i Al Qaeda i fins i tot
va afirmar que està preparat per
atacar l’Iran.

Durant la campanya de sena-
dor de 2004, Obama també va
tenir l’oposició de grups feminis-
tes. De fet, com a senador, ha
votat fins a set proposicions de
penalització de l´avortament.

Obama diu que també treballa
per les classes mitjanes i el poble
treballador. La seva proposta
estrella és una reducció d’impos-

tos de 85.000 milions de dòlars
que beneficia 150 milions de
contribuents. Diu que vol acabar
amb l’evasió d’impostos i els para-
disos fiscals. Mentrestant, com a
senador, ha votat a favor de reduir
els impostos a les corporacions i
d’apujar-los als treballadors, tant
de forma directa com indirecta.

La solució d´Obama davant
el desastre sanitari nord-americà
passa perquè siguin les compan-
yies d´assegurances les que
desenvolupin un nou pla de
protecció sanitària.

Sobre la immigració, defensa
que els milions de persones
il·legals que resideixen al país
paguin una multa per tal de
sol·licitar la nacionalitat, apren-
dre anglès i integrar-se. També
proposa un augment del perso-
nal de duanes i una millora de la
tecnologia per vigilar les fronte-
res terrestres.

Obama també promet mante-
nir fermesa davant les pràctiques
comercials de la Xina (llegeixi’s
l’augment del proteccionisme)

mentre vol renegociar els
desiguals tractats de lliure comerç.

Més que reformista, l’autoodi
per la seva condició racial el fa
intentar mostrar-se com el millor
estadista. Al carrer és un home de
canvi, als despatxos representa
l’encarnació humana de l’establis-
hment. Sí que representa un canvi:
el canvi de discurs depèn de l’es-
cenari, del públic i de l’estat.

Obama du el diàleg i el talant
com a bandera, però si acaba
essent elegit no se separarà del
camí del neoliberalisme.

De fet, tant si guanya com si
no, Obama ja ha fet el seu rol
reformista de fer creure a cente-
nars de milers de ciutadans que es
pot seguir confiant amb el
sistema, amb el bipartidisme i
amb la corrupció política. Es
tracta d’un discurs trencador per
refer ponts –alguns dels quals han
trontollat durant els darrers vuit
anys de dictadura neoconserva-
dora– amb l’status quo. 

Obama i Hillary es veuran les
cares a Nevada i a Carolina del

Sud abans del superdimarts 5 de
Febrer, moment en què 22 estats
celebren les primàries. Les elec-
cions són el novembre i, una
vegada més, seran bipartidistes,
ja que el Partit Socialista
Democràtic continua essent
marginal a escala nacional i la
plataforma ecologista de Ralph
Nader encara dubta si es presen-
tarà o no. S’ha perdut una opor-
tunitat d’or d’aprofitar els vuit
anys de Bush per fer una acumu-
lació de forces de base. Més que
mai es fa present la necessitat de
ruptura amb el sistema biparti-
dista de l’imperi en decadència,
ja sigui amb una tercera força
realment transformadora o a
través d’una deslegitimació total
del sistema.

Mentre no augmenti la inci-
dència de les opcions veritables
de canvi, com a mínim ens queda
no empassar-nos les versions dels
mass media, les falses bipolaritza-
cions. Cal llegir entre línies,
contrastar la informació i desem-
mascarar-los.

Obama du el
diàleg i el talant
com a bandera,
però si acaba
essent elegit

no se separarà
del camí del

neoliberalisme

Joan Canela i Helena Olcina. Membres de ‘La Burxa’

JTK

Contra Obama

La censura no només consisteix a tancar diaris
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Oriol Fuster Cabrera
Amposta - Terres de l’Ebre

Suposo que no sóc l’únic que té una
mania especial a Metro, ADN, Què i
companyia, los diaris que es reparti-

xen gratuïtament al metro i als trens de
Barcelona. No puc, no puc amb ells. Són
superiors a mi. Són terribles, no sols des
del punt de vista periodístic (titulars
grandiloqüents i alarmistes, reportatges
banals i idiotitzants, etc.), sinó ja des d’un
simple punt de vista humà i polític. He
decidit, però, deixar d’emprenyar-me tot
sol i declarar-los la guerra. Pacíficament,
és clar. Quan pujo al tren i veig los diaris
estos escampats pels seients, faig una
acció simple: me’ls amago a la motxilla,
per tirar-los al primer contenidor de reci-
clatge que trobe i deixo en el seu lloc un
exemplar antic de la DIRECTA, sigue de fa
dos setmanes o de fa vuit mesos. Em sap
greu desempallegar-me d’ells, tot s’ha de
dir. Però estic subscrit quasi des del
primer número i tinc molts 

diaris per repartir. I prefereixo que lo
llegeixi algú altre abans que estigue
morint-se de riure a casa meua. Tinc
esperança  que, de tots los exemplars que
vaig repartint, algun siga llegit i que, d’es-
tos llegits, algun potser faça guanyar un
subscriptor al diari, o simplement done
un punt de vista crític sobre algun tema
en concret. I m’agradaria demanar a tots
els lectors i lectores, així com a la redac-
ció, les col·laboracions i les simpatitzants
en general que facen lo mateix. Tots
tenim articles preferits i similars, però
també hem de reconèixer que la majoria
de vegades, un cop llegida, la DIRECTA va al
munt de diaris llegits. Si tots fem això,
potser podem ajudar, per una banda, a
donar a conèixer la DIRECTA a molta més
gent que l’actual i, de l’altra, a fer arribar
lo missatge més enllà. Recuperem espais!

Carta oberta
al conseller
Maragall

Xavier Massó Aguadé
Professor de filosofia, dele-
gat d’ASPEPC·SPS

Benvolgut conseller
Com a professor de secun-

dària, com a dirigent sindical i
com a ciutadà, em sento obligat
a respondre les recents declara-
cions que has fet –ens parlarem
de tu, d’acord?– en el sentit que
l’única raó d’aquesta vaga de
l’ensenyament públic –convo-
cada, cal dir-ho, per la pràctica
totalitat de les organitzacions
sindicals– respon simplement a
la voluntat de declarar una
guerra i buscar-se un enemic,
sense cap mena de fonament ni
legitimitat. (...)  Perquè, a veure
conseller, no has estat tu mateix
qui ha anunciat públicament
que les entitats privades podran
gestionar els centres públics,
que els directors podran triar
les plantilles, que cada centre
organitzarà els seus currículums
en funció del seu entorn i
tantes coses més? I no és contra
tot això que s’ha convocat
aquesta vaga? O m’ho estic
inventant? O potser el que
volies dir és que no és legítim
pensar –com pensem alguns–
que l’ensenyament públic ha de
ser la columna vertebral del
sistema educatiu del país i que
els diners públics han d’anar cap
a la cosa pública i no cap a les
butxaques privades? O que tot
ciutadà té el dret de rebre una
formació digna i de qualitat
amb independència del seu
origen social? O que la funció
dels docents és transmetre els
coneixements i la formació que
permetran l’exercici efectiu de
la igualtat d’oportunitats? No,
conseller, no. Nosaltres no hem
buscat cap enemic ni tenim cap
afany de guerra especial.
Simplement discrepem d’un
projecte que qualifiquem d’es-
tafa social. (...) La teva no és una
llei de país, sinó una llei que
proposa un model educatiu
molt concret per al país: un
model d’administració subcon-
tractista amb xarxes educatives
diferenciades segons la classe
social dels seus potencials
usuaris; un model socialment
estratificat amb reminiscències
decimonòniques embolcallades
de neoliberalisme postmodern;
un model que mercantilitza
l’ensenyament i que separa de
l’accés a la cultura i el coneixe-
ment els sectors socialment
més desafavorits; un model que
trenca definitivament amb el
concepte il·lustrat de l’educació
i que substitueix el debat
democràtic per la comminació
a les adhesions incondicionals.
Millor que parlis clar, doncs,
conseller, i potser serà més fàcil
que ens entenguem. Abans de
res, situa la teva proposta allí
on s’ubica ideològicament.
Alguns encara vam estudiar en
una escola pública digna i
conservem una certa capacitat
d’anàlisi. No pretenguis donar-
nos gat per llebre.

Les tradicions
nadalenques

Jordi Oriola i Folch
Barcelona

Uns amics m’explicaven que,
el 15 de desembre, van

acompanyar 100 ecologistes i
veïns de Collserola que volien
penjar unes pancartes al Parc
d’atraccions del Tibidabo en
protesta per la decisió de
l’Ajuntament de Barcelona de
permetre urbanitzar certes
parts del Parc. En comptes de
voler salvar el que queda del
pulmó mig malalt de Barcelona,
l’Ajuntament ha decidit ampu-
tar-li determinades zones.
Suposo que hi ha interessos
econòmics massa importants
per fer que un govern d’esquer-
res s’hi resisteixi... Però el que va
donar joc a la nostra conversa
va ser que van ser rebuts per
uns 200 antiavalots de la
Guàrdia Urbana i dels Mossos. I
no només els robocops els
duplicaven en nombre, sinó que
els van envoltar com si fossin

delinqüents i els van anar
empenyent. Amb el risc de
perdre la salut, els activistes
–òbviament– van desistir de
penjar les pancartes. Aquesta
pràctica d’encerclar manifes-
tants i tractar-los com bestiar
està essent comuna a les mani-
festacions que l’Ajuntament
considera perilloses... Era tan
greu que es pogués fer aquesta
protesta? Impedien un delicte?
Era important per a la ciutat
impedir-la? Per què? A qui
convenia que aquella protesta
no fos mediàtica i que el seu
argument fos silenciat? La frus-
tració que van sentir els activis-
tes va ser majúscula perquè
veien com el debat sobre el
Parc de Collserola passava de
llarg i s’aplicava la política de
fets consumats, sense deixar-los
visibilitzar els seus arguments...
És que l’Ajuntament de
Barcelona, amb les propostes
participatives de disseny com el
PAD i el PAM, pretén fer-nos
creure que vol que els ciutadans
puguin dir la seva des de casa
quan, al mateix temps, la policia
i les ordenances (com la del
civisme) impedeixen que el
teixit associatiu autòcton de la
ciutat s’expressi? No és estrany

que la participació al PAD i el
PAM no sigui gaire alta. No és
per desresponsabilització, sinó
perquè l’Ajuntament no té
credibilitat en la seva aposta
per la participació. Per altra
banda, jo els vaig comentar als
meus amics que observava una
major presència policial als
carrers, un fet que no era
freqüent abans, quan la policia
només apareixia quan hi havia
algun problema. Ens diran que
és per prevenir conflictes i
delictes, però em sembla que el
que s’està construint és un
model de societat: una
Barcelona del control social i
policial (...).

cartes

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

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

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters

(amb espais) i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Infectacció:
L’acció que
difon idees
✑ Josep Cara Rincón 

Ala segona va la vençuda, va:
infectació, infectació... ja està.
Ehem, que començo: Res de nou,

si és que tot està inventat. La propa-
ganda pel fet, sí senyor. Donar exemple.
Que l’acció sigui la que ens ajunti o ens
separi i no les etiquetes de suposades
ideologies. 

El llarg franquisme, la malanome-
nada transició i la monarquia actual ho
té tot lligat i ben lligat. Ens va deixar
orfes en tots els sentits: d’avis, de
memòria, d’un lloc a la història, de
patrimoni material i immaterial i, és
clar, també de cultura de resistència.
Recuperar, aprendre i difondre. Amb els
anys, les xarxes de resistència horitzon-
tal i antiautoritària tornen a refer-se,
amb les mateixes contradiccions i difi-
cultats i també de noves. Perquè és
molt important que quan lluitem
contra els poders –més enllà de l’èxit i
la difusió d’aquell conflicte– també
difonguem la forma de lluitar i l’amor
per la justícia social. I perquè les
nostres lluites tinguin bons finals cal
que les compartim més. La penada i
perseguida solidaritat continua essent
l’eina clau per avançar cap a un món
més just. La delegació, la instituciona-
lització, la fe i l’esquirolatge continuen
essent les falses dreceres per endinsar-
nos-hi. Prendre el control de les nostres
vides i, per tant, autogestionar-les al
màxim, tots els raconets. Al marge i
contra el poder, l’explotació, la injustí-
cia i l’autoritat de cada dia. Soles i
acompanyades. Superant contradic-
cions, sense vergonya i sense por
perquè tenim molt per guanyar a cada
moment i el que podem perdre és un
cagarro.

Jo vull ser anarquista, ja fa anys. I
per això m’interessa propagar la Idea.
Res de nou tampoc. Certament, el
moviment llibertari no es mou prou. I
mira que no som pocs els que no parem
de tibar, empentar, saltar i fer tombare-
lles. Orgànicament parlant, cada grup,
sindicat, ateneu i projecte per si mateix
no és que sigui res de l’altre món, si ho
comparem amb la gloriosa i històrica
Confederació. Cap projecte contrari o
simplement crític amb el poder no ho
és avui dia. Tanmateix, per sort, moltes
pràctiques llibertàries ja estan infecta-
des i fins i tot plenament assumides per
altres moviments i projectes que no es
defineixen com a llibertaris. Per exem-
ple, pràcticament totes les mogudes de
base estan infectades d’assemblea-
risme, tot i que, de vegades, de l’assem-
blea només n’agafen el nom i segueixen
fent misses, que hi ha de tot...

Cal aprendre que per jugar juntes
no cal que ens casem, per compartir
durant una estona una barricada no cal
sotmetre’s a ningú. Sempre cal estar en
contra de la unitat quan vol dir submis-
sió. És molt més senzill, és una qüestió
de respecte entre companyes i, per
això, és imprescindible respectar l’auto-
nomia, el lliure pensament i la lliure
acció. No cal que anem totes juntes, o
sí. Les coses es poden fer de moltes
maneres. I finalment, s’ha de tenir
cintura per adequar la Idea a la realitat
i això no vol dir renunciar a res. Salut
i..., és clar, anarquia!
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Infectació Recuperem espais

RRaammoonn  SSuubbiirraattss

Mai t’oblidarem.
La lluita continua
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El regidor d’Urbanisme aprova un
pla que enriqueix la seva família
✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

El projecte de l’Ajuntament
de Mataró de desmuntar el
conjunt industrial de Can

Fàbregas i de Caralt per tal de fer-
hi un Corte Inglés està envoltat de
greus irregularitats. Així doncs,
existeixen relacions deparentiu
entre el primer primer tinent d’al-
calde, regidor d’Urbanisme i pri-
mer secretari del PSC a Mataró i
dos empresaris que van ser pro-
pietaris dels terrenys on es vol fer
el Corte Inglés. El mateix Bassas,
dos dies després d’una nova mani-
festació contrària al desmuntatge
del conjunt fabril, va obligar el
secretari municipal a admetre al
registre un document –amb data
de 17 de desembre de 2007–
conegut com a Manifest dels 6. Sis
presidents d’associacions de veïns
de la ciutat, molt propers al PSC,
donen suport al trasllat de Can
Fàbregas i de Caralt, tot i que el
document no compleix cap dels
requisits legals necessaris per ser
registrat, és a dir, la signatura, el
nom complet i el DNI dels inte-

ressats. L’endemà el govern va
presentar el projecte de desmun-
tatge i trasllat de la fàbrica i va
incloure el Manifest dels 6 al dos-
sier de premsa que es lliura als
mitjans de comunicació. El 24 de
desembre la FAVM va fer públi-
ques les acusacions contra el regi-
dor d’Urbanisme i aquest va negar
haver registrat el document. El 28
de desembre Ramon Bassas va fer
pública una carta al secretari de
l’Ajuntament on reconeix que ha
tramitat el text. El 2 de gener un
informe del secretari general de
l’Ajuntament va exculpar el regi-
dor. La ciutadania i l’oposició en
bloc van demanar responsabili-
tats polítiques, una exigència que
és rebutjada permanentment.

El 17 de gener de 2008 la plata-
forma ciutadana Salvem Can Fàbre-
gas i de Caralt va entrar un docu-
ment al registre de l’Ajuntament
perquè s’estudiï la relació de paren-
tiu entre Ramon Bassas i Segura i
alguns accionistes de la societat
Naves Biada SA, propietària de la
finca on està ubicada la fàbrica
Fàbregas i de Caralt. La plataforma

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
En el cas dels pakistanesos
detinguts al Raval, no hi ha
elements provatoris més enllà
de la literatura policial reite-
rada a cop de filtracions.

> Pàgina 10
Queda suspès el judici contra el
policia municipal de Sabadell
que va agredir un noi de 14 anys.
El cas va engegar la campanya
‘Estil bustos? No, gràcies.’

> Pàgina 12
Després de dotze dies tancats
a les instal·lacions de l’empre-
sa, els treballadors de Frape
han aconseguit que la patro-
nal aixequi el lock-out.

MATARÓ // RAMON BASSAS ÉS PARENT DELS AMOS DELS TERRENYS DEL FUTUR CORTE INGLÉS

va demostrar que Juan Segura i Pou
i Jesús Segura i Pou –oncles
materns del regidor d’Urbanisme–
van ser administradors de Naves
Biada SA i propietaris de més del
50% dels terrenys de l’illa de Can
Fàbregas i de Caralt entre l’any 1983
i el maig de 2007; uns terrenys que
van vendre a la societat Aurum SL
per una quantitat molt elevada just
després de l’adjudicació dels
terrenys (fins aleshores industrials)
a El Corte Inglés. Ramon Bassas
–tant durant la legislatura present
com en la passada– mai no va infor-
mar d’aquestes relacions de paren-
tiu, ni es va abstenir de participar
en les votacions que atenyien els
interessos patrimonials de l’empre-
sa esmentada en aquesta operació
urbanística.

El secretari de l’Ajuntament va
concloure en el seu informe que,
tot i haver-se “ incomplert mate-
rialment l’obligació d’abstenir-se
de participar, deliberar i votar en
els expedients que concorren una
obligació d’abstenció”, els acords
adoptats “no resulten implicats
en causa d’invalidesa”, ja que con-
sidera que el vot de Bassas no va
ser determinant en cap cas en els
acords adoptats a les votacions.
Segurament tots aquests despro-
pòsits són només la punta d’un
gran iceberg.

Una història complexa
La fàbrica Can Fàbregas i de Caralt,
construïda l’any 1879 com a farine-
ra, està inclosa –des de 1999– dins
el Pla Especial del Patrimoni Arqui-
tectònic amb el nivell màxim de
protecció (l’“A”). Però sorprenent-
ment i adduint la importància es-
tratègica que tenia per a la ciutat
l’arribada d’una locomotora co-
mercial just a l’emplaçament on
es troba la fàbrica, la catalogació
patrimonial es va rebaixar fins al
grau mínim de protecció (l’“H”) el
desembre de 2006 per tal de faci-
litar-ne l’enderroc. L’alcalde Joan
Antoni Barón (PSC) va declarar
que “No podem permetre que
allò que va servir perquè els nos-
tres avis es guanyessin la vida
impedeixi que se la puguin guan-
yar els nostres néts”.

És en aquest moment (gener
de 2007) que es constitueix la pla-
taforma ciutadana Salvem Can
Fàbregas i de Caralt, amb l’objec-
tiu de vetllar per la preservació
d’aquest element patrimonial de
Mataró, una ciutat que –durant
les darreres dècades– ha sofert la
degradació sistemàtica del seu
paisatge arquitectònic tradicio-
nal. La plataforma va presentar
gairebé tres mil al·legacions en
contra de la descatalogació del
conjunt fabril, va convocar una

manifestació de més de 500 per-
sones, va organitzar debats pú-
blics i xerrades i, mentre es difo-
nia el problema al carrer, cercava
complicitats tant a escala nacio-
nal com internacional. Paral·lela-
ment la plataforma va engegar
una campanya de contactes insti-
tucionals a diversos nivells per
aturar el que entenien que supo-
sava un enorme disbarat cultural i
patrimonial.

El procés de descatalogació
es va haver de reiniciar a causa
d’una irregularitat administrativa
descoberta per la plataforma.
Aquest fet, sumat a la proximitat
de les eleccions municipals, es va
traduïr en un devessall de propos-
tes improvisades per part de l’A-

juntament que no es van poder
concretar legalment i que van fer
entrar el procés en un estat d’hi-
bernació preelectoral.

Un cop revalidat el govern
(tripartit) van presentar la nova
proposta: el desmuntatge inte-
gral de tot el conjunt en peces
de nou per cinc metres i 45
tones de pes, el posterior em-
magatzematge i la reconstrucció
definitiva –a poc més de 150
metres–, amb un cost estimat de
tres milions d’euros. Tot i que la
proposta sembla insòlita, va
rebre l’aval de la Generalitat de
Catalunya. Aleshores la platafor-
ma va denunciar un intent enco-
bert d’enderrocar el conjunt fabril
per instal·lar-hi la famosa loco-
motora comercial (que a aquestes
alçades ja té nom i cognom, El
Corte Inglés). El desembre de
2007 es va celebrar una nova
manifestació, que va concentrar
poc més d’un centenar de perso-
nes. El cansament, la desil·lusió, la
confusió i el desconcert es fan
patents entre la ciutadania. Però,
quan ja semblava que tot el peix
estava venut, han aparegut noves
revelacions sorprenents que, a
part de revitalitzar el moviment
ciutadà de protesta i indignació,
semblen indicar que el més calent
encara és a l’aigüera.

La ciutadania i
l’oposició en

bloc demanen
responsabilitats

polítiques

d

L’edifici es vol enderrocar per tal de fer-hi un centre comercial d’El Corte Inglés Laia Alonso

La plataforma
va presentar

gairebé tres mil
al·legacions 

en contra de la
descatalogació

del conjunt
fabril



✑ Directa Girona 
/girona@setmanaridirecta.info/

La fiscalia de l’Audiència Na-
cional espanyola va fer pú-
blic el 17 de gener que de-

manarà multes de 3.600 euros a
setze de les dinou persones acu-
sades per la crema de fotografies
del rei a la ciutat de Girona. Pels

tres acusats restants el fiscal,
Luis Barroso, demana l’arxiu del
cas després de constatar que un
d’ells només havia llegit el mani-
fest de la convocatòria i que,
dels altres dos, no s’han presen-
tat imatges on se’ls pogués iden-
tificar. Els imputats en aquest

sumari havien participat en una
crema col·lectiva de fotografies
del monarca com a mostra de
solidaritat per la citació de dos
joves gironins acusats pels
mateixos fets uns dies abans. El
Jutjat de l’Audiència Nacional ja
ha dictat sentència pels dos
joves, als quals ha condemnat a
quinze mesos de presó i a una
multa de 2.730 euros, tot i que la
defensa ha presentat un recurs al

Tribunal Suprem perquè conside-
ra que els fets s’emmarquen en el
dret de la llibertat d’expressió.
Des del col·lectiu Alerta Solidà-
ria, l’organització que representa
els acusats, critiquen el fet que
aquesta petició arribi dos mesos
més tard dels terminis ordinaris
que té la fiscalia per presentar
l’acusació. A més, han fet públic
un comunicat on també denun-
cien l’actitud de la Generalitat i,

en concret, de la Conselleria
d’Interior per la col·laboració
que han mostrat amb l’Audiència
Nacional i que ha permès la iden-
tificació d’aquestes persones.

Declaració a Tarragona
Per altra banda, el 16 de gener un
jove de Tarragona va declarar
davant el Jutjat d’Instrucció
número 4 de la mateixa ciutat ,
ja que està inculpat també per
un delicte d’injúries a la corona
arrel de la crema de fotografies.
La citació que va enviar el Jutjat
Central d’Instrucció número 2
de l’Audiència Nacional espan-
yola és en relació a la crema que
es va fer com a mostra de suport
als acusats de Girona el 18 d’oc-
tubre a Tarragona. La campanya
de solidaritat amb els inculpats
de Girona es va centrar en la
crema de fotos a nombroses ciu-
tats dels Països Catalans. En
aquest sentit, Alerta Solidària
denuncia que ja hi ha 24 perso-
nes inculpades en diferents pro-
cessos per aquests fets.

✑ Jesús Rodríguez 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Quan faltaven cinc dies per la
primera sessió del judici con-

tra el Centre Social Can Vies la seu
de l’Associació de Veïns i veïnes
de Sants va acollir la primera mos-
tra de suport per aturar les pre-
tensions de Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB). El 19 de
gener es va fer al Centre Social de
Sants una xerrada que va esdeve-
nir una clara mostra del suport
que tindrà el CSA Can Vies durant
les sessions del judici els propers
24 i 25 de gener. 

Durant l’acte es va fer una
repassada històrica del que ha sig-
nificat el CSA en el context de les
lluites socials al barri. També es va
exposar el llarg llistat d’activitats
culturals, reivindicatives i lúdiques
que han acollit i acullen les parets
de l’antic edifici sindical que, a
partir de l’any 1997, va obrir les
seves portes com a espai social.
Una exposició va plasmar de for-
ma gràfica el dia a dia del projec-
te. Al llarg de la xerrada es va de-
nunciar que les obres del TAV no
afecten la finca i que darrera les
intencions de desallotjament de
TMB s’amaguen plans especulatius
per tal de fer-hi nous habitatges a
preu de mercat. A més, es va recal-
car que el consistori barceloní té
la majoria representativa dins la
junta accionarial de l’empresa
TMB i, per tant, és el responsable
de les seves actuacions. El 24 de
gener, amb la primera sessió del
judici, es preveu una llarga marató
solidària a les portes del Palau de
Justícia del passeig Lluís Com-
panys. Hi haurà actuacions tea-
trals, musicals i de colles de dia-
bles i bastoners. El judici, que es
farà a la sala 2 del Jurat, pot conti-
nuar el 25 de gener.

Es va denunciar
que darrera les
intencions de 

desallotjament de
TMB s’amaguen

plans especulatius
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La jutgessa suspèn el judici al
policia implicat al cas ‘Estil Bustos’

SABADELL // L’AGENT VA AGREDIR UN NOI DE CATORZE ANYS

✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

La jutgessa Gemma Poveda
Recio, que el 16 de gener
havia de celebrar el judici

a un Policia Municipal acusat
de lesions, amenaces i tracte
vexatori a un menor per penjar
un adhesiu contra l’alcalde, va
decidir suspendre’l en conside-
rar que el cas havia prescrit. L’a-
cusació ha informat que ro-
mandrà a l’espera que la jutgessa
tramiti per escrit la prescripció
dels fets per tal de presentar
un recurs a l’Audiència Provin-
cial de Barcelona. També ha
anunciat que presentarà “una
reclamació als òrgans judicials i
estatals corresponents perquè
adoptin les accions oportunes
en contra d’aquesta jutgessa”.
La família del menor va mos-
trar la seva sorpresa davant la
decisió de la jutgessa i va excla-
mar que “no tan sols hem estat
citats pel propi Jutjat, sinó que
al llarg d’aquests mesos hem
anat presentant diversos es-
crits demanant celeritat,  pràc-
tica de diligències i l’assenyala-
ment de judici”.

El procediment legal ha
estat accidentat des de la tra-
mitació de la denúncia fins a la
celebració del judici. En un pri-
mer moment es va extraviar la
denúncia, recuperada de nou
pel mateix Jutjat. Més endavant
el procés es va aturar quan es
va començar a investigar el cas
com a delicte. El mateix dia del

judici –abans de conèixer la decisió
de la jutgessa– el funcionariat del
Jutjat d’Instrucció número 2 de
Sabadell va demanar a l’acusació i
als testimonis que declaressin en
castellà, “cosa a la qual ens hem
negat rotundament”, van assegurar
aquests en una nota de premsa.
Posteriorment la mateixa funcionà-
ria els va advertir que “per agilitzar
el judici”, probablement, només
podrien declarar dos dels tres testi-
monis citats. Finalment, les advoca-
des de les dues bandes van ser
informades de la suspensió del
judici per prescripció del cas.

Alerta Solidària ha considerat
que “la resolució d’aquest cas és
una mofa als drets més fonamen-
tals i posa de nou en evidència que
hi ha un marc estructural de justifi-
cació i també de complicitat direc-
ta amb els abusos policials”. El
col·lectiu antirepressiu fa una crida
a l’acció per tal que “la mateixa
mobilització que va fer dimitir el
regidor Paco Bustos ara posi entre
l’espasa i la paret aquesta jutgessa”.
El cas que havia de ser jutjat el 16 de
gener es remunta al 14 d’abril de
2005, quan un noi de catorze anys
va enganxar uns adhesius d’“Estil

Adhesius que denuncien ‘l’Estil Bustos’ enganxats davant la la Policia Municipal de Sabadell Lluis Brunet

d

La fiscalia demana 3.600 euros a 16 de
les imputades per cremar fotos reials

GIRONA // PER A 3 DE LES 19 ACUSADES EL FISCAL VOL ARXIVAR EL CAS

Concentració davant dels Jutjats de Tarragona Xavi M. N.

El moviment
associatiu del
barri defensa
Can Vies davant
l’atac de TMB

SANTS // ESPECULACIÓ

Xerrada al Centre Social
de Sants, seu de l’AVV.
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Una de les
acusades només

havia llegit el
manifest de la
convocatòria

Bustos, no gràcies” i va ser vist i per-
seguit per un agent de la Policia
Municipal. Segons la versió del noi,
l’agent el va agafar pel coll amena-
çant-lo, el va immobilitzar amb des-
càrregues elèctriques, li va retorçar
la mà i, al posar-li les manilles, li va
fer ferides als canells. Poc després
van arribar quatre dotacions més de
la Policia Municipal. Els agents van
sortir dels cotxes amb les porres a
la mà i van portar el noi a comissa-
ria. Els fets van provocar mobilitza-
cions contra el consistori i la dimis-
sió de Paco Bustos com a regidor de
la Via Pública. d
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Cap font oficial diu que els detinguts
al Raval tinguessin material explosiu
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Primer es va dir que els detin-
guts tenien artefactes explo-
sius, després que tenien de-

tonadors i, finalment, que en els
escorcolls s’havien localitzat qua-
tre temporitzadors. Quatre dies
després que els agents antiterro-
ristes de la Guàrdia Civil assaltes-
sin cinc edificis de Ciutat Vella
amb la metralleta a la mà i esbot-
zessin portes i finestres no existei-
xen elements provatoris sobre la
taula, més enllà de la literatura
policial redactada a cop de filtra-
cions i que no disposa de cap con-
firmació oficial. 

La prova més contundent que
va destacar el ministre de l’Inte-
rior espanyol, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, durant la seva comparei-
xença d’urgència el 19 de gener al
migdia, són quatre temporitza-
dors que a les fotografies difoses
pel servei de premsa de la Bene-
mérita apareixien enfocats per la

BARCELONA // LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ 14 PERSONES EN UNA OPERACIÓ ANTITERRORISTA

part posterior. El secretari general
de l’associació pakistanesa Camí
de la Pau, Mohammad Iqbal, afir-
ma que possiblement es tracti dels
rellotges utilitzats durant les ora-
cions religioses. Si els haguessin
fotografiat frontalment això s’ha-
uria pogut apreciar. Pel que fa als
50 grams d’una substància química
no identificada, després de quatre
dies encara no s’ha conegut el
resultat de les anàlisis. Diverses
fonts, però, han assenyalat –sense
tenir-ne cap prova– que es tracta
de triperòxid de triacetona, una

No hi ha
elements

provatoris més
enllà de la

literatura policial
redactada a cop 

de filtracions

substància cristal·lina altament
explosiva que es pot fabricar amb
aigua oxigenada, salfumant i ace-
tona. Cap font oficial ha confirmat
aquestes hipòtesis. 

Origen de les dades del CNI
Les informacions que van desenca-
denar l’operació policial tampoc
són massa clares. Primer es va dir
que un dirigent d’Al-Qaeda al Pakis-
tan s’havia desplaçat des de França
fins a Barcelona. Finalment es va fil-
trar que els serveis secrets del
Pakistan van trucar als serveis d’in-

tel·ligència espanyols per tal d’avi-
sar que un ciutadà sospitós de
col·laborar amb grups armats havia
agafat un vol des del Pakistan en
direcció a Barcelona. Aquesta dada
va ser reenviada a d’altres serveis
secrets europeus. En un primer
moment també s’havia dit que van
ser els serveis secrets europeus els
que havien alertat l’Estat espanyol,
fet que ara no es confirma oficial-
ment. Un altre detall rellevant és
que la policia nacional feia tres
anys que mantenia un seguiment
de la majoria de les persones detin-

gudes per la Guàrdia Civil, sense
haver arribat a la conclusió que es
tractava d’una cèl·lula disposada a
fer atemptats. Sorprenentment,
aquest cos policial no  va ser infor-
mat de l’operació. Els Mossos d’Es-
quadra i el Departament d’Interior
comandat per Joan Saura sí que van
ser alertats a mig matí del 18 de
gener. Saura va posar a disposició
de Rubalcaba la infraestructura del
cos policial català. Finalment, els
Mossos es van dedicar a acordonar
diversos carrers on es desenvolu-
paven els registres. Els grups espe-
cials antiterroristes van assaltar les
mesquistes dels carrers Hospital i
Massanes preparats per una possi-
ble immolació dels suposats isla-
mistes kamikazes. Pensaven que es
desencadenaria una situació simi-
lar a la de l’apartament de Leganés
l’any 2004, però no va ser així. 

Pròrroga dels interrogatoris
Els dotze pakistanesos i els dos hin-
dús traslladats de Barcelona fins la
Comandància General de la Guàr-
dia Civil a Madrid seran interrogats
fins el 24 de gener. El jutge Ismael
Moreno ha concedit una pròrroga
de 48 hores a la situació d’incomu-
nicació. Mentrestant, alguns fami-
liars i coneguts dels detinguts re-
clamen el seu alliberament. El fill
d’un dels presumptes terroristes,
un pastisser de 70 anys afincat des
de fa 36 anys al carrer Hospital, as-
segura que tot plegat és un muntat-
ge i que tard o d’hora es coneixerà
la veritat de tot plegat. Fa quatre
dies que no sap res del seu pare. 

Un dels detinguts és el pare del noi de la foto, que té 70 anys i regenta una pastisseria
Edu Bayer

✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

El Jutjat de Primera Instància
número 5 de Manresa ha de-
cretat el sobreseïment pro-

visional del presumpte delicte de
resistència i desobediència a l’au-
toritat contra un jove manresà. La
resolució va exposar com a cau-
ses de l’arxivament provisional la

manca de corroboracions i de cre-
dibilitat d’ambdues parts (en les
declaracions de l’imputat i en els
atestats policials). Una de les
raons que especifica la notificació
és la manca de concordança entre
l’atestat original i “l’ofici policial
ampliatori posterior rebut en les

actuacions”. Cal recordar que es va
canviar la imputació, que en un
principi era només de desobe-
diència i, després, va passar a ser
de resistència i desobediència.

Els fets es remunten al 4 de
novembre de 2006 en el marc de
la Fira d’Arrel Tradicional de Man-
resa. Després de l’últim especta-
cle un efectiu dels Mossos d’Es-
quadra va aturar un grup de
persones. Segons les declaracions
d’algunes testimonis, vuit agents
amb actitud amenaçadora i vio-
lenta van començar a increpar els
joves. Acte seguit uns agents dels
Mossos d’Esquadra van apartar el
jove de la resta de les seves com-
panyes i el van voler identificar.
Quan el jove els va preguntar els
motius de la identificació els
agents van començar a propinar-li
espentes, cops i insults, mentre la
resta d’agents dels Mossos d’Es-
quadra i una dotació de la Policia
Local barraven el pas a les seves
companyes. El jove va ser detin-
gut i conduït cap a l’Hospital
General de Manresa, on el van
obligar a seure a terra mentre
rebia cops i amenaces. A l’hospital
li van practicar una revisió mèdi-
ca, tot i que la doctora no va fer

un reconeixement general tal
com volia el detingut. El jove va
passar la nit a la comissaria i va
sortir el dia següent a dos quarts
de sis de la tarda.

Vulneració de la
presumpció d’innocència
El cas no va passar desapercebut
pels mitjans de comunicació
locals,que van difondre l’atestat
policial facilitat pels Mossos d’Es-
quadra i les dades del detingut.
D’aquesta manera es va vulnerar la
presumpció d’innocència en la
pràctica policial, ja que només
poden donar informació en el cas
que hi hagi una sentència judicial o
que el detingut tingui antece-
dents. La vulneració també es va
donar en la pràctica periodística.
Els mitjans van publicar informa-
ció sense contrastar-la amb la part
implicada i es van limitar a repro-
duir algunes frases dels pamflets
dels col·lectius de suport. Tampoc
van consensuar l’aparició de les
dades personals. El cas del jove,
militant de l’Assemblea de Joves
de Manresa (AJM-CAJEI), va ser fet
públic pels diversos col·lectius
manresans, que van mostrar el seu
suport al represaliat.

El Jutge arxiva un cas per manca de proves
BAGES // EL JOVE ESTAVA ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA

Processos judicials. L’agent dels Mossos denunciat (superior esque-
rra) per maltractes en el desallotjament de 7 cases okupades al carrer
Miquel Àngel de Sants és investigat pels tribunals. El Jutjat d’Instrucció 22
ha demanat la seva identificació al Departament d’Interior. El procés con-
tra un jove detingut (inferior) a la marxa “La repressió mai ens tallarà les
ales” del 17 de juny ara es vol tramitar com a delicte i no com a falta. Un
altre jutjat tramita la denúncia per portar pancartes amb pals que van ser
requisades (superior dreta) durant la mateixa marxa. Els manifestants
asseguren que es va tractar d’una vulneració de la llibertat d’expressió. 

La policia va
vulnerar la
presumpció
d’innocència
del detingut 
en difondre

l’atestat 
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✑ Directa Girona 
/girona@setmanaridirecta.info/

Els treballadors i treballadores
de les empreses funeràries de
Girona van convocar una vaga

la setmana passada per reivindicar
unes millores laborals que reclama-
ven des de fa temps. De fet, el con-
flicte es remunta prop de quatre
anys enrere, quan un grup de treba-
lladors d’una de les empreses grans
del sector a les comarques gironi-
nes es va organitzar per constituir
una taula negociadora. Aquesta
taula pretenia abordar principal-
ment dos temes: els horaris i la dis-
ponibilitat. Es van queixar del volum
d’hores treballades i de l’obligació
d’estar disponibles per qualsevol
contingència del servei 24 hores al
dia durant tota la setmana i pràcti-
cament tot l’any. Aquest fet impe-
dia que poguessin estar a una dis-
tància de més de vint minuts del
lloc de treball. Durant el darrer any,
les negociacions amb l’empresa han
estat infructuoses i han arribat a una
via morta. Les representants de la
plantilla ja van alertar l’empresa que
si no es desencallava el procés
negociador recorrerien a l’exercici
del dret de vaga. El 16 de gener es va
convocar la primera aturada per
pressionar l’empresa perquè acce-
dís a negociar les millores. Durant
els quatre dies que s’ha allargat la
protesta s’han complert els serveis
mínims estipulats. D’altra banda, els
treballadors lamenten que s’hagi
donat importància mediàtica al fet
anecdòtic de les increpacions que
va rebre un treballador que va tren-
car la vaga. L’anècdota va servir d’ex-
cusa perquè l’administració decidís
escortar els enterraments amb poli-
cies durant els dies de vaga. Es van
crispar els ànims, ja que –amb
aquesta postura– lluny d’escoltar i
actuar com a mediadors en el con-
flicte, el que van fer l’empresa i l’ad-
ministració era criminalitzar-los i no
voler afrontar el debat de fons que
va plantejar la protesta. En aquest
clima de tensió els treballadors van
decidir fer una tancada a una parrò-
quia de Girona.

Durant els dies de la protesta la
patronal va acusar els treballadors
d’insensibles i de jugar amb el dol
de les persones. Per la seva part,
com a resposta a les acusacions de
les empreses, els treballadors van
accedir a treballar i a dur a terme
els enterraments si les empreses no
facturaven durant els dies de vaga.
L’opció no es va acceptar. Final-
ment, el 19 de gener les negocia-
cions es van desbloquejar per sor-
presa i es va arribar a un principi
d’acord. En relació al tema de la dis-
ponibilitat, el pacte contempla que
les empreses de més de sis treballa-
dors només hauran d’estar disponi-
bles una setmana de cada tres i
durant un màxim de dotze hores. A
les empreses petites els treballa-
dors hauran d’estar disponibles cinc
dies cada dues setmanes i durant un
màxim de dotze hores. El termini
que s’ha donat per l’aplicació d’a-
quest nou horari és l’1 de març per a
les empreses grans i l’1 de juliol per
a les petites, data que coincideix
amb el tancament del conveni, on
es regulen les taules salarials, els
horaris, etc.

Mobilització a
les funeràries

GIRONA // LABORAL

d

La plantilla de Frape es tanca a la
Catedral i escridassa José Montilla

BARCELONA // L’OCUPACIÓ DE LA FACTORIA S’HA ALLARGAT DOTZE DIES

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La plantilla de Frape-Behr ha
aconseguit que la fàbrica de
la Zona Franca de Barcelona

torni a funcionar. La direcció de
l’empresa va anunciar el dilluns 21
de gener que aixecava el lock-out
decretat unilateralment. Després
de dotze dies de tancament dins
les instal·lacions de la factoria,
l’assemblea de treballadors i tre-
balladores va decidir donar per
finalitzada la protesta. 

Els integrants de la plantilla
de la filial automobilística van
intensificar les accions i mobi-
litzacions durant l’última set-
mana. El 16 de gener al vespre
van protagonitzar una acció sor-
presa a l’interior de la Catedral
de Barcelona. Una dotzena de
persones van entrar dins l’edifici
i hi van passar la nit. Durant el
cap de setmana no es van aturar.
El 20 de gener van escridassar
amb contundència el president
de la Generalitat José Montilla

durant la presentació al pavelló
de la Vall d’Hebron de Barcelona
de l’eslògan La Catalunya Opti-
mista, que els socialistes utilitza-
ran durant la campanya electo-
ral. Montilla estava acompanyat
de Felipe González i Carme
Chacón. Es van concentrar amb
pancartes a l’exterior del recin-
te i diversos treballadors van
accedir al míting com si fossin
militants socialistes. Quan par-
lava Montilla es van aixecar i
van llançar octavetes. Van ser
expulsats pel servei de segure-
tat del partit. 

La plantilla
ha aconseguit
que la fàbrica

de la Zona
Franca torni
a funcionar

Treballadors i treballadores de Frape a les escales de la Catedral de Barcelona Albert Garcia

Marxa pel dret a la vaga i
contra l’actitud dels Mossos
Els conductors i conductores

d’autobusos de TMB han
emès un comunicat on empla-
cen la societat civil a participar
a la manifestació del 9 de fe-
brer convocada a les sis de la
tarda a Plaça Universitat per
donar suport a la lluita pels dos
dies de descans setmanals i
contra la pallisa que va rebre el
seu company Teo per part dels

antiavalots de la Brigada Mòbil
dels Mossos d’Esquadra. Volen
que sigui una marxa unitària i
àmplia. De moment ja s’hi han
afegit prop de 50 entitats de
diversos àmbits: veïnals, so-
cials, culturals o polítiques. Per
adherir-se a la iniciativa es pot
enviar un correu electrònic a
comitedescansos@gmail.com.

d

Una pancarta denuncia l’operació municipal Internet

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Prop de vint treballadores de
Parcs i Jardins, en representa-

ció del Comitè d’Empresa, es van
concentrar el 16 de gener a les
vuit del matí a la porta de l’Insti-
tut Municipal de Parcs i Jardins, al
carrer Tarragona, per expressar el
rebuig a la privatització del Parc
de les Aigües de Guinardó i de la
seva zona d’influència. L’Ajunta-
ment, incomplint els acords de
Conveni i els propis estatuts de

l’entitat pública ha posat a con-
curs el manteniment del Parc de
les Aigües del Guinardó. L’excusa
per fer aquesta privatització és,
segons l’Ajuntament, que la inicia-
tiva municipal “busca donar su-
port a les empreses d’inserció
social i als centres especials de
treball dedicats a les tasques de
reinserció social i laboral de per-
sones amb dificultats especials.”
L’Ajuntament, però, va reduir les
places per reinserció d’un deu a
un cinc per cent durant la darrera
Oferta Pública d’Ocupació.

GUINARDÓ// CONFLICTE AMB PARCS I JARDINS

Les manifestants denuncien la repressió israelianaBerta Alarcó

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una cinquantena de persones
van participar de la vetlla

silenciosa que es va fer el 20 de
gener al vespre a la plaça Sant
Jaume de Barcelona. Es tractava
de la resposta a una crida d’emer-
gència emesa des de la franja de
Gaza, a Palestina. La Xarxa d’Enllaç
amb Palestina va informar de la
situació gravíssima que viuen
pràcticament dos milions de per-
sones que, des del mateix 20 de

gener, no disposen d’electricitat.
El bloqueig israelià està conver-
tint Gaza en un enorme camp de
concentració. S’han produït 69
morts als hospitals per manca de
medicaments, l’atur s’apropa al 70
per cent de la població i han tan-
cat 3.500 de les 3.900 fàbriques
que hi havia. Les que funcionen no
tenen matèria prima. La produc-
ció de flors i maduixes no es pot
exportar. Mentrestant, el 70 per
cent dels 5.000 milions d’euros de
la Conferència de París s’utilitza-
ran per pagar el deute de l’ANP.

BARCELONA // SOLIDARITAT ENTRE POBLES

Mayol vol privatitzar
el Parc de les Aigües

Vetlla silenciosa en
suport a Palestina



✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La campanya internacional en
resposta a les agressions

homòfobes per part de la poli-
cia d’Hondures va arribar a Bar-
celona. El Col·lectiu Gay, la
Guerrilla Travolaka i Joves per
l’Alliberament Gai van convocar
el 16 de gener una concentració
davant el consolat del país cen-
tre-americà, on s’han assassinat
unes 200 persones per la seva
orientació sexual en els últims
anys, segons ONG locals. L’a-

gressió a Donny Reyes, activista
gai, ha fet vessar el got. Detin-
gut arbitràriament i violat repe-
tides vegades a comissaria el
març passat, Reyes pertany a
l’Associació Arcoiris, que forma
els defensors de drets humans
en qüestions d’orientació sexual
i prevenció de la SIDA. Un testi-
moni de l’agressió ha estat
assassinat i un altre roman exi-
liat. La impunitat és reconeguda
per la ONU, mentre que Amnis-
tia Internacional convida a fer
diverses accions des de la seva
pàgina web.
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El Fòrum Social Català ja és una realitat
✑ Gemma García
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Després de gairebé una set-
mana d’activitats descen-
tralitzades, entre el 25 i el

27 de gener se celebra el Fòrum
Social Català a Barcelona. Del tre-
ball de més de 170 entitats del tei-
xit social català n'han resultat més
de 50 activitats. De forma simul-
tània a d’altres ciutats del món
també s’han organitzat “respostes
plurals, alternatives i imaginati-
ves”. En una iniciativa inèdita, el 22
de gener el FSCat es va presentar
als mitjans de comunicació en
una “roda de premsa global” que
es va convocar en una quinzena
de ciutats d’Àsia, Àfrica, Amèrica
Llatina i Europa de forma succes-
siva a les dotze del migdia.

L’eix de dones
Durant el Dia de Mobilització i
Acció Global, el 26 de gener, no
només s’ha convocat l’Assemblea
de Moviments Socials i l’Assem-
blea de Fòrums Socials Locals,
sinó que nombroses organitza-
cions han fet una crida a l’Assem-
blea de Dones, un espai comú per
reflexionar al voltant del feminis-
me a Catalunya i dels nous reptes
i desafiaments als quals ha de fer
front davant un patriarcat
immers en el context de la globa-
lització capitalista.

A banda de l’Assemblea i a di-
ferència d’altres fòrums, segons
Carmen Murias –de la Marxa Mun-
dial de les Dones contra la Pobresa
i l’Exclusió– no hi ha un eix de
dones, patriarcat o feminisme per-
què “hem apostat per la transver-
salitat, no ens interessa fer les

coses soles, volem que ens escoltin
i ens involucrin en d’altres movi-
ments”. En aquest sentit, Murias
destaca que hi ha seminaris inscrits
per organitzacions que no són
feministes ni de dones, però que
“toquen temes que ens afecten
especialment, com la precarietat o
l’habitatge” i, alhora, seminaris or-
ganitzats per grups de dones i que
tenen presènica a cadascun dels
eixos del Fòrum. Per exemple, dins
l’eix dels drets socials, laborals i
econòmics podem trobar el semi-
nari “La sostenibilitat de la vida
humana i la feminització de la
pobresa”; a l’eix de defensa del
territori, “Des de la pagesia, la soli-
daritat i el consum, les dones pro-
tagonistes de la sobirania alimen-

tària”; a l’eix d’imperialisme i gue-
rra, “La igualtat és de justícia: per
una cooperació amb perspectiva
de gènere” i a l’eix de societat
democràtica, “Una altra forma de
relació entre homes i dones és
possible”. També hi ha un espai en
forma de taller que tractarà un
tema d’actualitat, la campanya per
l’avortament lliure i gratuït.

Aconseguir la transversalitat
en la perspectiva de gènere és
necessari però, alhora, afirma
Carmen Murias, “no pot eliminar
allò específic perquè sinó el
moviment es dilueix”. Tanmateix,
a l'hora d’organitzar el FSCat s'ha
tingut en compte la transversali-
tat i l'especificitat.

Cal recordar que, al marge dels
eixos esmentats però en sintonia
amb tots ells, també es faran passis
de documentals. Un exemple és
Auzia, auzi (en català, El judici a
judici), que parla del macrosumari
18/98, o Silenci, aquí es tortura.
Com a cloenda s’ha convocat una
manifestació el 27 de gener a les
dotze del migdia a la plaça Univer-
sitat de Barcelona.

CATALUNYA // LA TROBADA PLANTEJARÀ EL GÈNERE TRANSVERSALMENT

No hi ha un 
eix de dones
perquè “hem

apostat per la
transversalitat”

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’exalcalde de Santa Coloma de
Cervelló, Josep Comellas, va

ser citat a declarar el 14 de gener a
l’Audiència Nacional després que
el tribunal espanyol acceptés a trà-
mit una querella de l’Associació
Catalana de Victimes d’Organitza-
cions Terroristes (ACVOT) contra el
consistori per un pressumpte “de-
licte de menyspreu i humiliació a
les víctimes i familiars del terroris-
me”. Els fets es remunten a l’any
2002 quan l’Ajuntament va posar a
un carrer el nom de Jaume Martí-
nez Vendrell, exmembre de l’Exèr-
cit Popular Català (ÈPOCA) i fill de
la vila. La decisió la van prendre,
segons fonts municipals, en un pro-
cès participatiu i hi van votar a
favor tots els grups polítics, tant la
formació de l’exalcalde, l’Entesa
pel Progrés Municipal, com el PSC,
Esquerra i CiU.

Jaume Martínez Vendrell va
participar de jove al grup Nosaltres
Sols!. Durant la guerra civil espan-
yola va ser militar de l’exèrcit repu-
blicà on va participar, entre d’altres,
en el desembarcament de Mallorca
amb les milícies d’Estat Català. Mili-
tant antifranquista va col·laborar
també amb la resistència contra el
nazisme a l’estat francès ajudant a
passar la frontera. Va participar en
la fundació del Front Nacional de
Catalunya (FNC) l’any 1940 essent
dessignat secretari militar. La diada
de Sant Jordi del 1943 un grup del
FNC va posar la primera senyera
des de la fi de la guerra a la torre
del telefèric que travessa el port de
Barcelona. Per un fet similar, al
1946, Martínez Vendrell va ser
detingut i condemnat a vint anys
de presó. En va sortir el 1952.

Però el 1982 el Tribunal Su-
prem va tornar-lo a condemnar
per haver induït l’assassinat de
l’empresari Josep Maria Bultó i
de l’exalcalde franquista de Bar-
celona, Joaquim Viola i la seva
esposa, Montserrat Tarragona.
Martínez Vendrell va admetre la
seva pertinença a l’organització
armada ÈPOCA i haver donat
classes de formació militar, però
va negar la participació en els
atemptats. Després d’exiliar-se a
Andorra, l’any 1988 i greument
malalt, va presentar-se voluntà-
riament a l’Audència Nacional.
Va ser empresonat a Caraban-
chel i a Ponent d’on va sortir per
morir el 1989.

L’Audiència
Nacional acusa
l’exalcalde de
menysprear 
les víctimes 
del terrorisme

STA. COLOMA DE CERVELLÓ

‘Les dones parim, 
les dones decidim’
✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Enfront la campanya antiavor-
tista de l’Església i la dreta més
reaccionària, l’Associació de

Planificació Familiar de Catalunya i
Balears (APFCiB) ha impulsat una
campanya pel dret a l’avortament i
una concentració pel 23 de gener
amb el lema “Les dones parim, les
dones decidim”. Paral·lelament ha
iniciat una campanya d’autoincul-

pacions, “Jo també he avortat”, per
denunciar la criminalització de les
dones que han interromput el seu
embaràs, fins l’extrem que “la Guàr-
dia Civil entra a casa nostra i hem
d’anar a declarar sense respectar el
nostre dret a decidir sobre la pròpia
maternitat”, afirmen des del col·lec-
tiu. La cancel·lació immediata de
totes les responsabilitats penals és
una de les principals demandes de
la campanya, que inclou entitats
com Ca la Dona, l’Associació de Clí-

niques Acreditades per a la Inte-
rrupció Voluntària de l’Embaràs i
diverses associacions de la Xarxa de
Dones per la Salut. Exigeixen, en
definitiva, que l’avortament surti
“immediatament” del Codi Penal i
recorden que el dret a decidir i a la
salut sexual i reproductiva està
“reconegut i ratificat per l’estat
espanyol” arran de la Conferència
Internacional de Població i Desen-
volupament de les Nacions Unides,
al Caire del 1994 i de la Quarta Con-
ferència Mundial de la Dona a Bei-
jing del 1995. Una altra de les princi-
pals demandes que han fet
públiques és que l’avortament sigui
practicat dins de la xarxa de salut
pública, “garantint la seva realitza-
ció i regulant l’objecció de cons-
ciència”. Recordem que a Navarra
no s’ha efectuat ni una sola inte-
rrupció de l’embaràs des que es va
despenalitzar parcialment. Al co-
municat que s’ha fet públic també
es demana, per exemple, que a l’e-
ducació dels adolescents es tingui
en compte la informació sexual i
afectiva, així com que diferents
mètodes anticonceptius siguin gra-
tuïts i de fàcil accés. Sentencien que
el dret a l’avortament és el dret “a
no morir”.

CATALUNYA // DRETS I LLIBERTATS

d

Acció de presentació de l’FSCat el dia dels innocents al passeig de Gràcia Esther Vivas

Els manifestants al consulat d’Honduras Internet

Els grups gais denuncien
les agressions d’Hondures

d

“La Guàrdia Civil
entra a casa

nostra”

d

BARCELONA // ALLIBERAMENT SEXUAL

d

Josep Comellas
va dedicar un

carrer del poble
a l’activista de
l’ÈPOCA Jaume

Martínez
Vendrell
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‘Sumir
SAVIS DEL CEL

Una de les primeres representacions de l’home a la Terra a la costa nord del Perú

Huaca, figura amb la qual el mestre santero Don Víctor treballa en les seves curacions

El mestre andí Don Jorge beneeix el conill amb el qual netejarà el cos del seu pacient

“El conill és un animal especial per treure l’energia negativa, quan l'obro puc llegir-hi què té el malalt” (Don Jorge)
El mestre curandero Don Lucio venta i canta per curar l’ànima de la seva pacient

“Tot el que és bo té la seva part dolenta i tot el dolent té la seva part bona”
(Don Fidel)

“Déu sempre m’ajuda, ningú mor al meu poder” (Don Manuel)

El mestre curandero Don Manuel treu un mal esperit
de l’estómac d’un pacient mitjançant un got i una espelma
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Deixant enrere la costa del Pacífic, creuant la serralada dels Andes i
endinsant-te a la selva amazònica se’t presenten els vegetalistes,
els guardians de poder, els xamans, els curanderos i els ancians

conscients de les seves tradicions i dels nostres temps. Lliures, hospitala-
ris i plens de gràcia, accedeixen a mostrar-te el seus tresors més preuats.
Què representa una curació? Terra i art es barregen pel cel i la selva en
aquesta aventura plena de detalls íntims que transcendeixen d'allò cone-
gut al desconegut de l’ésser.

* Aquest reportatge es pot aprofundir amb la sèrie documental que du el mateix nom
i que es podrà veure el 31 de gener dins el festival OVNI 2008 al CCCB (C. Montalegre,
5). “SIERRA Y SELVA, arte chamánico en Perú” (a les 18h i a les 20h) i “AYARUNA, espíri-
tu de las plantas amazónicas” (a les 22:15h)

runas’
L A LA TERRA

El mestre ayahuasquer Don Solón resa en plena cerimònia

Il·lustració d’una curació xamànica del pintor Don Pablo Amaringo

“La ment funciona amb l’esperit i l’esperit funciona amb el moviment astral” (Pablo Amaringo)

L’Amazones al nord-est del Perú
“Als metges els fa falta saber més coses; es creuen saberuts, però no ho són”. 
Don Guillermo observa la planta de l’ayahuasca

El mestre vegetalista Don Guillermo preparant un beuratge

Anunci d’un sanador



pàgina 16 així està el pati directa núm. 78 / 23 de gener de 2008

Darrera els Testimonis de Jehovà
s’hi amaga un negoci editorial
✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els Testimonis de Jehovà, que
representen l’organització e-
conòmica Watchtower Bible

and Tract, són una de les sectes
amb més membres. Es calcula que
hi ha més de cinc milions de per-
sones que anuncien les seves doc-
trines a 230 països. On tenen més
força és a l'Amèrica Llatina i als
Estats Units. Aquesta omnipresèn-
cia també es dóna a Catalunya.
Així doncs, i només a tall d’exem-
ple, la meitat dels municipis del
Baix Llobregat compten amb una
congregació –anomenada El Salón
del Reino de los Testigos Cristia-
nos de Jehová– que és el local on
es reuneixen per estudiar els
mètodes de propaganda de cada
predicador i els resultats de la
venda dels llibres que ells matei-
xos publiquen. Al Baix Llobregat,
hi funcionen catorze congrega-
cions. Tenen presència als munici-
pis amb més població: Cornellà,
Castelldefels, el Prat, Sant Boi,
Gavà, Sant Feliu i Viladecans. Però
la seva influència també és efecti-
va en poblacions més petites, com
Vallirana, Sant Andreu de la Barca,
Olesa de Montserrat, Esparregue-
ra, Sant Vicenç dels Horts, Molins
de Rei i Esplugues.

La força dels Testimonis és
fruit del seu evangelisme compul-
siu, ja que l’organització considera
que cada predicador és responsa-
ble de l’extensió del moviment i fa
que cada membre passi gran part
de la seva vida trucant a les portes
de les cases per vendre les publi-
cacions de la seva editorial, que
són, principalment, les revistes La
Atalaya i ¡Despertad!. Es calcula
que els pioners especials dedi-
quen 150 hores mensuals a la
venda de publicacions, mentre
que els pioners regulars en dedi-
quen 200.

La secta és una organització
econòmica poderosa que utilitza
un sistema de propagació que es
retroalimenta: la venda de revis-
tes i llibres genera ingressos i, al
mateix temps, capta nous adep-
tes i futurs venedors. La societat
Watchtower cada setmana im-
primeix més de quinze milions
d’exemplars de les seves revistes,
que s’editen en més de 100 llen-
gües. El fet de trucar a tantes
portes –una mitjana de 740 visi-
tes per cada baptisme– fa els
Testimonis sempre trobin perso-
nes que travessen crisis i que no
tenen ningú a qui acudir. Alesho-
res ofereixen recolzament als
afligits, els estimulen perquè

identifiquin el món com l’origen
dels seus problemes i els convi-
den a refugiar-se en el seu grup
sectari.

La por com a estimulant
La societat Watchtower, des dels
seus inicis, ha profetitzat la fi del
món (l’Armagedon) sis cops i ha
utilitzat aquestes profecies falses
per intimidar els seus seguidors i
predicadors.

La direcció de la Watchtower
demanda lleialtat total, ja que els
seus membres “estan guiats teo-
cràticament”, és a dir, guiats per
Déu. A més, pronostica que “l’Ar-
magedon aniquilarà tots aquells
que no s’uneixin a l’organització o
que s’atreveixin a abandonar-la” i
ensenya als seus membres que
s’han de guanyar la salvació amb
els seus actes: una salvació que s’a-
consegueix venent llibres i revis-
tes. Així doncs, la norma central
de comportament que han de
seguir els Testimonis és organitzar
tota la seva vida i les seves despe-
ses al voltant de la difusió del
Regne de Jehovà casa per casa.
L’organització critica i desincenti-
va tot allò que posa traves a l'asso-
liment d'aquest objectiu, com anar
a festes, pescar, caçar i tot allò que
impliqui perdre el temps.

Morir per Jehovà
Un dels aspectes que expliquen
l’èxit propagandístic dels Testimo-
nis i que fa que els experts els tit-
llin de secta és que la Watchtower
fanatitza els seus membres i els
aïlla de les influències exteriors i
de la resta de la societat. Aquesta
idea queda palesa en un dels seus
lemes: Parlar i no escoltar mai. Els

Testimonis no poden celebrar els
aniversaris i els dies de festa (com
el Nadal o el Cap d’Any, entre d’al-
tres), no poden votar a les elec-
cions polítiques ni hissar la bande-
ra del país, mostrar lleialtat a
qualsevol govern o fer el servei
militar. La Watchtower afirma que
“el nacionalisme és una perversió
de la lleialtat a Déu”.

Aquestes prohibicions els han
creat conflictes amb les autoritats
de molts països. A finals dels 70 el
govern militar d’Argentina els va
prohibir fer cultes en públic i el
1980 Fidel Castro va enviar cap a
Florida molts Testimonis dalt les
embarcacions Mariel.

La limitació que els ha creat
més problemes és la que els obliga
a no acceptar transfusions de
sang. Aquesta norma es basa en
una prohibició de l’Antic Testa-
ment que no permet menjar sang
de cap animal. Així doncs, quan un
testimoni està ingressat en un hos-
pital, dos membres de la congre-
gació fan guàrdia al costat del
malalt per evitar les transfusions,
ja que creuen “que posar sang a les
venes és com menjar sang”. Es cal-
cula que cada dia mor un testimo-
ni arrel d’aquesta norma.

Sexisme i submissió 
Dins l’organització les dones no
poden ocupar càrrecs rellevants i
dins els matrimonis han de mos-
trar obediència a l’home. Els Tes-
timonis diuen que “la dona ha de
ser capaç (saber cuinar i netejar)
i elegant i ha de fer feliç l’home
mostrant-li submissió i respecte
en tot moment”. Això fa que les
dones maltractades per un Testi-
moni no ho puguin denunciar als
ancians de les congregacions, ja
que si ho fan s’interpreta com
una manca de submissió al marit.

La secta concep la masturba-
ció i el coitus interruptus com a
pràctiques sexuals no adequades
i criminalitza l’homosexualitat.
L’any 2007 un ministre dels Testi-
monis va declarar en una televi-
sió local de Puerto Madryn
(Argentina) que “els homosexuals
no tenen dret a res i que els pares
han d’educar-los per tal que no
segueixin aquests patrons”.

Butxaques més plenes
L’any 2007 els Testimonis de Jehovà
de l’Estat espanyol van aconseguir
que l’Oficina d’Afers Religiosos els
atorgués el reconeixement de reli-
gió de “notorio arraigo”, que es dóna
quan una confessió té una gran
representativitat a la societat (nom-
bre de membres) i una antiguitat
considerable (la Watchtower es va
instaurar a l’Estat espanyol cap el
1920). El notorio arraigo dels Testi-
monis els eximeix de pagar l’Impost
de Béns Immobles dels temples que
regenten, els ofereix deduccions fis-
cals,  la possibilitat de disposar de
professors de religió propis a les
escoles públiques i dóna validesa
davant la llei als matrimonis que se
celebren en els seus temples. Pel
que fa a l’IBI, l’estalvi d’impostos
pels Testimonis és enorme, ja que
només cal tenir en compte que, en
una ciutat petita com Granada, per
exemple, hi ha quinze temples de la
Watchtower.

CATALUNYA // LA SECTA PUBLICA CADA SETMANA QUINZE MILIONS DE REVISTES

Els ‘pioners
especials’

dediquen 150
hores mensuals

a la venda

Façana de la seu dels Testimonis de Jehovà a l’avinguda de Caldes de Molins de Rei
Xavi Martí

El pastor Charles T. Russell va
fundar la Watchtower l’any

1872 a Pittsburg (EUA) i es va
considerar a si mateix com un
dels set missatgers que Déu
havia triat per “il·luminar els
que viuen en les tenebres”. Per
difondre les seves doctrines va
començar a publicar La Atalaya
el 1879 i, cinc anys més tard,
gràcies als 300.000 dòlars que li
va donar el seu pare i a la venda
de publicacions, va fundar una
impremta a Brooklyn. Un cop
aconseguit això, el pastor va dir
que el món s’acabaria l’any 1914

i va iniciar una gira pels EUA,
Europa, el Canadà, l'Àsia Me-
nor, Rússia i l'Orient. La funda-
ció de 1.200 grups d’estudi de la
Bíblia i la venda de 300 milions
d’exemplars de les seves publi-
cacions van ser el fruit del seu
viatge. Els mètodes de propa-
ganda de Russell van crear una
gran editorial que basa les tèc-
niques de venda en una idea
expressada en un tribunal el
1943 pel tercer president de la
Watchtower: “El contingut de
La Atalaya emana directament
de Déu”.

Un editor salvador i profètic

Els Testimonis
fan guàrdia 
al costat del
malalt per
evitar les

transfusions

d
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De la retirada de les tropes
d’Iraq al ‘Perquè no calles?’
Durant les sis setmanes ante-
riors a les eleccions estatals
del 9 de març farem una
lectura crítica dels quatre anys
de govern del PSOE. Posarem
sobre la taula els principals
eixos del govern, analitzant
allò que van dir que farien i
finalment allò que han fet. La
primera entrega que teniu a les
mans versa al voltant de la
política internacional. Els
altres cinc eixos seran:
“Memorial de greuges vers
Catalunya”, “Euskadi i el
procés de pau”, “Habitatge i
polítiques socials”, “Esglèsia
versus societat” i “Mercat
laboral i política econòmica”. 

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

L’activitat exterior va con-
vertir-se en el centre de
l’acció política just des-

prés de la victòria electoral de
Rodríguez Zapatero. Llavors la
retirada de les tropes espanyoles
de l’Iraq va marcar molt la imatge
del nou govern. L’allunyament de
les posicions filoamericanes re-
colzades per executiu d’Aznar- va
ser vist com un “gir a l’esquerra”
per molts editorialistes, més que
un retorn a la tradicional aliança
francoalemana. 

Les primeres actuacions del
flamant ministre d’Assumptes
Exteriors, Miguel Ángel Morati-
nos, semblaven apuntar en la
línia del canvi de rumb. Morati-
nos es va apressar a refer les rela-
cions amb Cuba i va comparèixer
al Congrés dels Diputats el pri-
mer de desembre del 2004 per
fer públic el suport de l’ambaixa-
da espanyola a Veneçuela a l’in-
tent colpista de Pedro Carmona,
al país caribeny.

La distància ideològica amb
els EUA es va visualitzar amb la
proposta de l’Aliança de Civilitza-
cions –referència directa a la doc-
trina del xoc de civilitzacions que
dirgeix la política exterior nord-
americana- que pretenia “comba-
tre el terrorisme mitjançant la
cooperació internacional i el des-
envolupament i no amb la guerra”.
Tota una declaració d’intencions
durant una de les presidències
dels EUA més militaristes de la his-
tòria recent.

Política efervescent
Com en tantes altres promeses,
però, el tarannà de Zapatero en
política exterior s’ha dissolt de
forma efervescent, produint poc
més que un agradable sorollet. 

El retorn a la realpolítik va venir
obligat per la contundent reelecció
de George Bush al capdavant de la
Casa Blanca, cosa que allunyava to-
ta possibilitat d’entesa amb un pre-
sident dels EUA més moderat. 

És llavors quan es comença a
col·laborar més activament amb
altres aventures imperials menys
impopulars que la iraquiana. So-
bretot a l’Afganistan –on s’hi re-
força el contingent– a Haití –d’on
es retiren les tropes el 2005 des-
prés de les eleccions presidencials
a l’illa– i, des del gener del 2006,
al Líban. En aquest darrer país hi ha
el nombre més alt de soldats
espanyols a l’estranger, els quals
s’hi van desplaçar com a part de la

missió d’interposició enviada per
l’ONU entre Israel i Hesbol·là des-
prés de la darrera guerra. Per al
govern socialista es tracta, doncs,
“d’una missió de pau amb aval
internacional”. Des del Líban, però,
les coses es veuen una mica dife-
rents. Tal i com va explicar el pro-
fessor libanès Alí Fayyad a la
DIRECTA, cal recordar que “Hes-
bol·là va guanyar la guerra” de l’es-
tiu de 2005, ja que Israel va ser
incapaç de desmantellar-la ni d’e-
vitar que seguís bombardejant el
seu territori. Així doncs, el paper

de les tropes multinacionals no
seria el de protegir el Líban, sinó
Israel, que no ha tornat a patir més
atacs des d’aquest front. 

En aquesta lògica s’entén l’opo-
sició de part de la societat libanesa
al desplegament de tropes, que es
veu com una “agressió imperialista”
i s’emmarcaria també l’atac que van
patir els soldats espanyols amb el
resultat de sis morts.

Amèrica Llatina sense gir 
a l’esquerra
En aquesta zona del món les pri-
meres percepcions del que havia
de ser un canvi en la política exte-
rior espanyola han quedat en poca
cosa. No hi ha hagut, de moment,
acusacions per participar en cap
cop d’estat. Però la denúncia de
Daniel Ortega a la darrera Cimera
Iberoameicana de Xile va  fer
públic que l’Ambaixada espanyola
a Nicaragua havia intervingut en

les eleccions per tal d’evitar una
victòria sandinista i, això, no és
una bona senyal.

Segons el periodista i expert
en Amèrica Llatina, Pascual Serra-
no, la “diferència entre un ben vist
govern progressista i un mal vist
govern radical i populista és la seva
posició davant la recuperació dels
seus recursos naturals”. Això expli-
caria el canvi de postura davant
del Govern bolivià presidit per Evo
Morales, que va passar de ser con-
siderat “amic” a “populista” un cop
va començar a fer efectiva la seva
promesa de nacionalitzar els
hidrocarburs. La defensa dels inte-
ressos de les multinacionals espan-
yoles –“que no són ‘nostres’ sinó
dels seus accionistes”, puntualitza
Serrano- és el que mou la política
exterior, segons el periodista.

Potser per això la legislatura
tanca amb una imatge amb quasi
tan d’impacte com el retorn de les
tropes d’Iraq, però situada a les
seves antípodes polítiques: el rei
espanyol cridant-li “per què no et
calles!” al president veneçolà
mentre Zapatero defensava Aznar.

Finalment, sols fa uns dies es
va celebrar a Madrid el Fòrum de
l’Aliança de Civilitzacions sense
pena ni glòria, amb 78 països
adherits, però amb només onze
finançadors que han aportat la
ridícula xifra de 6,9 milions d’eu-
ros. Un altre tema estrella de
Zapatero dissolt de forma efer-
vescent. 

ESTAT ESPANYOL // BALANÇ DE LA LEGISLATURA EN MATÈRIA DE POLÍTICA EXTERIOR

El que mou la
política exterior

és la defensa
dels interessos

de les
multinacionals

Zapatero parla amb Juan Carlos I durant l’incident amb Chaves a la Cimera Hispanoamericana

QUATRE ANYS DEL GOVERN ZAPATERO (I):  POLÍTICA INTERNACIONAL

En aquest punt sí que hi ha
hagut un gir, ja que el PP va

apostar molt més decididament
per debilitar les posicions marro-
quines al Sàhara ocupat, mentre
el PSOE ha passat a fer un segui-
disme total de la promarroquina
política exterior francesa. Aquest
fet va ser denunciat pel secretari
del Ministeri d’Exteriors de la
RASD, Mohamed Beissat a la DI-
RECTA. “Sembla que es vol els saha-
rauís permanentment enfrontats
al Marroc. És una aposta per la
guerra i no per la pau”,  va afirmar
davant la venda d’armes al Mar-
roc mentre es subministra ajuda
humanitària als refugiats saha-
rauís. Aquesta aposta per Marroc
estaria al rerafons de la suspensió
dels contractes que Gas Natural i
Repsol tenien a Algèria.

La distància
ideològica amb
els EUA es va

visualitzar amb
la proposta de

l’Aliança de
Civilitzacions

Al Líban hi ha 
el nombre més
alt de soldats
espanyols a
l’estranger

Un conflicte etern

d

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
> 131 soldats incorporats a una força conjunta europea (Eufor) amb la missió de posar fi a una guerra
civil motivada pels interessos de les multinacionals europees en les mines de coltan i altres minerals
LÍBAN
> Amb 1.100 militars és el contingent més gran a l’estranger. Participa a la missió de l’ONU per al Líban
(Finul). Una bomba d’origen desconegut va causar sis morts
BALCANS
> Bòsnia (480 soldats) i Kosova (550) són les missions exteriors que han durat més. Les morts de militars
han estat sobretot per accidents de trànsit i suïcidis. Kosova viu un augment de la tensió
AFGANISTAN
> És la l’aventura més violenta de totes i inclou la repressió de la resistència. També és la més qüestio-
nada per l’opinió pública. Amb un contingent de 742 soldats ja ha patit 83 baixes, 62 de les quals per
l’accident de l’avió que les transportava (encara sota el govern del PP) i disset per la caiguda d’un heli-
còpter, accident desencadenat, suposadament, també per culpa de l’atzar
KIRGUIZISTAN
> S’hi troba un destacament aeri de recolzament a les tropes d’Afganistan

>> OBSERVADORS MILITARS ENVIATS A: SERBIA, BURUNDI, ERITREA, ETIÒPIA I INDONÈSIA

>> DURANT AQUESTA LEGISLATURA HAN TORNAT, A MÉS DE L’IRAQ, LES TROPES D’HAITÍ (200 SOLDATS DINS LA MISSIÓ

MINUSTAH QUE ES VAN INVOLUCRAR EN LA REPRESSIÓ A MANIFESTACIONS, DURANT LES QUALS VAN MORIR CIVILS HAITIANS) 
I PAKISTAN (ENVIATS DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL QUE VA SACSEJAR EL PAÍS ASIÀTIC EL 2005).

Les tropes a l’estranger sumen més de 2.800 soldats



directa núm. 78 / 23 de gener de 2008

✑ Farooq Sulehria
/Rawalpindi (Pakistan)/

Cap gemec pot simbolitzar la tra-
gèdia que va colpejar el Pakis-
tan el 27 de desembre. L’escena-

ri: Liaqat Bagh, una ciutat al nord del
país. Aproximadament a un quart de
tres de la tarda, hora catalana, se sen-
tien tres trets i, tot seguit, una explo-
sió. Un altre primer ministre pakista-
nès (en aquest cas ministra) moria
violentament i els mitjans de comuni-
cació mundials comunicaven la mort
de Benazir Bhutto.

El 18 d’octubre Benazir va tornar
del seu exili a Londres i va ser rebuda
per més d’un milió de seguidors del
Partit Popular del Pakistan (PPP) a
Karachi. Però aquell dia també l’espe-
raven un parell de bombarders suïci-
des. Aquest cop va sobreviure, però
sols durant 69 dies més. Els assassins,
en el segon intent, van decidir no dei-
xar-li cap possibilitat. Per això van
completar la feina del bombarder suï-
cida amb el suport de franctiradors a
l’entrada de Liaqat Bagh.

Un retorn polèmic
La tornada de Bhutto tampoc no era
innocent, sinó que estava propiciada
per un context polític molt determinat.

El Parlament pakistanès havia
escollit el general Pervez Musharraf
com a president, després d’unes elec-
cions fraudulentes l’any 2002. En-
guany se suposava que Musharraf
convocaria noves eleccions. Com que
gaudia del ple suport dels EUA estava

segur de poder governar cinc anys
més. Però el mes de març, les coses
van canviar. El Tribunal Suprem va
negar-li el dret a la reelecció i la res-
posta de Musharraf va ser la supressió
de l’òrgan judicial. Aquest fet va moti-
var un moviment de protesta massiu i
l’Alt Tribunal va ser vist com la integri-
tat i Musharraf com el governant
corrupte. El moviment va aconseguir
forçar Musharraf a restablir el Tribu-
nal Suprem, però abans que aquest
pogués decidir si es podia presentar a
les eleccions o no –i la seva conse-
qüent humiliació total– els EUA van
enviar Benazir Bhuttoper ajudar-lo.
Ambdós van tancar un tracte sota  la
supervisió nord-americana: es perme-
tia que Bhutto tornés a casa i s’oblida-

ven les acusacions contra ella per
corrupció i, a canvi, havia d’ajudar
Musharraf a aconseguir la reelecció,
amb la condició de deixar l’exèrcit.

Una vegada reelegit, però, Musha-
rraf es va negar a respectar el pacte. Els
militars –amb relacions cordials amb
Al Qaeda i els talibans– no confiaven
en ella i no volien compartir el poder.
Malgrat el suport aparent a “la guerra
contra el terror”, la cúpula militar sem-
pre ha protegit els talibans, a l’espera
que els EUA marxin aviat de l’Afganis-
tan i, llavors, els “béns provats” (que és
el que significa el mot talibà en paixtu)
els necessitin una vegada més. Aquesta
també era una altra de les raons per les
quals els EUA volien que Benazir tornés
al Pakistan. Tot i ser molt dur verbal-
ment amb els talibans, Musharraf, a la
pràctica, els havia anat ajudant. 

Versions contradictòries
En un principi, els metges que van aten-
dre Bhutto van declarar que la causa de
la mort havien estat les ferides de bala.
L’endemà es van retractar, mentre el
Govern carregava contra el comandant
talibà Baitullah Mehsud. Un portaveu
d’aquest moviment va trucar a una
agència de notícies italiana i al corres-
ponsal del diari digital Temps d’Àsia
per acceptar-ne la responsabilitat. 

Dos dies més tard, des del Govern,
va arribar encara una altra versió: la
causa de la mort era un trau al cap que
s’havia fet amb el sostre del cotxe. 

En un correu electrònic que Bena-
zir va enviar al seu director de cam-
panya als EUA abans de morir, adver-
tia que seria Musharraf –i no els
talibans– el responsable del seu
assassinat. L’escena del delicte va ser
netejada immediatament després de
l’atac per esborrar qualsevol evidèn-
cia que servís per a la investigació i
que assenyalés la connivència entre
els assassins i el règim. Per damunt de
tot, les imatges de l’assassinat mostra-
des arreu del planeta pels canals de
televisió desmentien les últimes
declaracions governamentals.

Tanmateix, cada nova excusa en-
furismava més els pakistanesos, que
–instintivament– sabien que els
militars n’eren els responsables. Du-
rant quatre dies el Pakistan es va
encendre. Més de 700 bancs van ser
saquejats i cremats, es van atacar
comissaries de policia, es va calar
foc als cotxes i es van tallar les línies

ferroviàries. En plena campanya pre-
electoral –les eleccions estaven
previstes pel 8 de gener– les ofici-
nes propagandístiques de la Lliga
Musulmana (Q) de Musharraf van ser
arrasades i abans que acabés l’any no
en quedava cap. La majoria dels seus
líders es van haver d’amagar per evi-
tar que els linxessin.

Investigació internacional
El PPP ha demanat una investigació a
l’ONU similar a la que hi ha en marxa
al Líban pel cas de Rafiq Hariri. Però
els EUA –principals instigadors de la
investigació del Líban– no han
donat suport a la proposta. Tanma-
teix, un equip d’investigadors brità-
nics de l’Scotland Yard ha arribat al
Pakistan per sumar-se a les investi-
gacions. Però al Pakistan ningú no
creu en cap investigació ni res satis-
farà la gent enfurismada i afligida
que ja coneix els assassins.

Aquests podrien ser alguns fanà-
tics religiosos. Al cap i a la fi, Bhutto
era l’única líder política que desafiava
els fonamentalistes.

Per això la teoria més probable és
que els militars ordissin l’assassinat i
algun grup religiós fanàtic l’executés.
Que Bhutto era un objectiu dels bar-
bes és obvi. Donava ple suport a la
sagnant operació contra militants
islamistes a la Mesquita Roja d’Isla-
mabad. Immediatament després d’a-
quella operació, una ràtzia contra el

PPP va matar més d’una dotzena dels
seus militants. També havia dit clara-
ment que deixaria entrar forces dels
EUA per treure Al Qaeda del Pakistan.
A més, els militars tampoc compten
amb assassins suïcides, només en
tenen molts els fonamentalistes. Però
la relació entre uns i altres es troba
més enllà del dubte. 

Tot i que aquesta relació és la
suposició més probable, s’evita pru-
dentment als mitjans de comunicació
globals. Els EUA i els seus aliats conti-
nuen jugant la carta d’Al Qaeda. Tam-
poc s’esmenta mai el fet que aquest
assassinat era una mort predita ni que
la seva causa era la presència dels EUA
a la regió. El desastre que ha enfonsat
Pakistan amb la mort de la seva líder
més popular representa una prova
més que aquesta presència genera
inestabilitat. Sigui qui sigui el respon-
sable directe de l’atemptat, els EUA
són els que van ajudar aquests poders
a costa de la democràcia, el secularis-
me i la societat civil pakistanesa. L’as-
sassinat de Benazir Bhutto no és cap
esdeveniment aïllat, sinó la culmina-
ció de la militarització i fonamentalit-
zació de la societat amb el suport
tàcit de l’imperialisme.

Futur poc esperançador
Ara, per desgràcia, el PPP està encap-
çalat pel marit de Benazir, Asif Zarda-
ri, que no està preparat per desafiar
els militars o l’imperialisme. La truca-

pàgina 18 roda el món
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PAKISTAN //RERE L’ATEMPTAT S’HI AMAGA L’INTERVENCIONISME NORD-AMERICÀ I EL FONAMENTALISME

Benazir Bhutto, amb la seva mort, passa
de titella de l’imperalisme a màrtir

/internacional@setmanaridirecta.info/

Farooq Naeem
Cartells de Matat, anterior primer ministre, i Benazir Bhutto en una botiga a Rawalpindi, 16 de gener de 2008

Benazir tornava
del seu exili a

Londres i va ser
rebuda per un

milió de seguidors
i per un parell
de bombarders

suïcides Benazir Bhutto i
Pervez Musharraf

van tancar un
tracte sota

supervisió nord-
americana
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da que li va fer Condolezza Rice, just
després de l’atemptat mortal, en què
li demanava que no boicotegés les
eleccions –ajornades pel 18 de fe-
brer– ha estat obedientment atesa. Si
el PPP boicotegés aquests comicis a
Musharraf li seria impossible conti-
nuar al poder i es frustraria el disseny
de domini nord-americà. Però el PPP
ja no és el partit que tenia un suport
massiu gràcies al seu socialisme, secu-
larisme i antiimperialisme.

El procés de dominació feudal
sobre el partit ja havia començat
mentre Ali Bhutto era al poder, però
quan aquest va passar a mans de
Benazir el va depurar d’esquerrano-
sos i el va convertir en un club de
senyors feudals. Tanmateix les mas-
ses, a falta d’una alternativa, hi con-
tinuarien donant suport i els seus
activistes atribuirien la ineficàcia de
Benazir durant els seus dos mandats
al poder al seu marit Asif Zardari. El
seu rebost de vots era, sobretot, un
homenatge a Ali Bhutto. Per això
s’ha de veure si amb Zardari el PPP
gaudirà del mateix suport. La seva
arribada al lideratge –per voluntat
de Benazir, que el va nomenar suc-
cessor– ha fastiguejat molta gent.
Conegut com Mr. 10% (la comissió
que cobrava durant el govern de la
seva dona), té l’astúcia típica dels
senyors feudals i per això ha nome-
nat el seu fill de dinou anys, Bilawal,
com a successor de Benazir mentre
ell ha pres la designació de copresi-
dent del país.

En el moment de redactar aquest
article sembla que, malgrat un retorn
aparent a la vida normal, al Pakistan
encara li costa afrontar el que ha pas-
sat. Encara es pot veure alguna benzi-
nera, un banc o un autobús encès. I
enmig dels cartells electorals del PPP,
trobem la fotografia de Benazir dalt
de l’escenari de Liaqat Bagh, engala-
nada i vestint la seva camisa blava
amb el cap cobert amb un dupata
blanc. Rawalpindi és una mica dife-
rent; es respira pessimisme a l’aire.

Liaqat Bagh s’ha convertit en un
minisantuari. Per tot arreu hi ha els
retrats de Benazir de mida real i
milers de persones hi van a plorar a
diari. S’encenen ciris, es posen coro-
nes de flors i s’ofereixen oracions.
No importa com era de controverti-
da en vida, amb la seva mort ha abra-
çat el martiri. Fins i tot Musharraf i
els seus rivals polítics, prudentment,
l’anomenen “Benazir Shaheed” (la
màrtir). En aquesta societat domina-
da per l’home potser és la primera
dona reconeguda com a tal.

✑ F.S.

Benazir no ha estat la primera
membre de la seva família que ha

mort prematurament. El 4 d’abril de
1979 –no molt lluny de Liaqat Bagh–
el seu pare, Alí Bhutto, va ser penjat
pel dictador general Ziaul Haq. Alí
havia molestat Washington per l’a-
doptció d’una política exterior inde-
pendent i Kissinger el va advertir:
“En farem un exemple, de vostè”. La
CIA va donar suport a un cop militar
i Bhutto, en un judici sumaríssim, va
ser condemnat a la pena de mort. A
l’edat de 52 anys va enfrontar amb
valentia la seva execució i es va con-
vertir en una icona al seu país.

Amant dels gats i de la música
occidental, Benazir, la més gran de
quatre germans, va reemplaçar el
seu pare al capdavant del PPP deci-
dida a dirigir la lluita democràtica
en contra de la dictadura. Per una
altra banda, els seus dos germans,
Murtaza i Shahnawaz, triaren la llui-
ta armada contra el règim militar. 

Els germans Bhutto van crear el
grup Al Zulfiqar (amb seu a Kabul)

sota el paraigües del govern proso-
viètic afganès. El segrest d’un avió
de les línies aèries pakistaneses,
amb alguns ciutadans nord-ameri-
cans a bord, per part d’activistes
d’Al Zulfiqar va aconseguir l’allibe-
rament de molts presos polítics,
però va posar nerviosos els buròcra-
tes soviètics, que van demanar als
Bhutto que marxessin de Kabul. Van
passar a França, on Shahnawaz va
ser enverinat amb només 27 anys. Va

ser llavors quan Benazir, que vivia
exiliada a Londres, va viatjar al
Pakistan per acompanyar el taüt del
seu germà. Aquest breu retorn va
electrificar el moviment democrà-
tic. La dictadura es va veure forçada

a celebrar eleccions, però sense per-
metre la participació dels partits
polítics. Fent ús de l’espai disponi-
ble, Benazir Bhutto va decidir aca-
bar el seu exili i desembarcar a Laho-
re el 10 d’abril de 1986. Un milió de
persones la van rebre cantant:
“Benazir torna amb revolució”.

El desencís
La revolució, tanmateix, mai no va
arribar, tot i que Benazir va exercir
dues vegades el poder. El primer cop,
entre 1988 i 1990, encara mantenia
un discurs relativament radical, però
la segona vegada, del 1993 al 1997, ja
l’havia abandonat del tot. Un dels
quatre lemes bàsics del PPP –La nos-
tra economia és el Socialisme– va
quedar fora de l’agenda del partit. 

Benazir era la presidenta vitalí-
cia del PPP, però el seu germà Mur-
taza va tornar al Pakistan afirmant
que era el successor genuí del seu
pare. La demagògia radical de Mur-
taza –que acusava públicament
Benazir i, especialment, el seu
marit, Asif Zardari, de corrupció–
atreia molts activistes desil·lusio-

nats del PPP. Però abans que pogués
significar un desafiament seriós, el
20 de setembre de 1996 Murtaza va
morir en una emboscada de la poli-
cia a la porta de casa seva a Karachi.
Molts van acusar Zardari d’aquesta
mort, però el govern de Benazir va
desestimar les investigacions. A les
següents eleccions el PPP va perdre
per primera vegada des de la seva
fundació el 1967.

Implicada en molts casos de
corrupció durant el govern següent,
encapçalat pel seu rival Nawaz Sha-
rif i la seva Lliga Musulmana, Benazir
Bhutto va tornar a exiliar-se. Quan
el 1999 el general Musharraf va
expulsar Sharif ella va donar la ben-
vinguda al cop d’estat, esperant que
li demanarien que tornés. Però la
Junta Militar tenia altres plans. Els
fets de l’11 de setembre de 2001 van
obrir noves oportunitats als militars
que, en lloc de trucar Benazir, van
organitzar unes falses eleccions el
2002, en les quals la Lliga Musulma-
na (Q), una escissió del partit de Sha-
rif dirigida per Musharraf, va emer-
gir com a força més votada.

Una família lligada a la història del país

Qui és qui a la crisi pakistanesa

En plena
campanya

preelectoral
les oficines

propagandístiques
de la Lliga

Musulmana de
Musharraf van
ser arrasades

d

Alí Buttho

Pare de Benazir i fundador del Partit Popular
del Pakistan (PPP). Va governar el país entre
1971 i 1977. Va ser derrocat per un cop d’estat
promogut pels EUA, molestos per la seva polí-
tica exterior independent. Condemnat a mort i
executat el 1979 pels militars.

Benazir Bhutto

Va heretar la direcció del PPP i va dirigir la llui-
ta democràtica al Pakistan. Un cop va arribar
al poder (entre 1988 i 1990 i entre 1993 i 1997)
va quedar marcada per la corrupció i l’incom-
pliment de moltes promeses. Va morir assassi-
nada el 27 de desembre de 2007 a Liaqat Bagh.

Pervez Musharraf

President pakistanès. Va arribar al poder el
1999 mitjançant un cop d’estat i el 2002 va
guanyar unes eleccions fraudulentes. El movi-
ment popular per fer-lo fora el va forçar a
pactar amb Benazir, encara que després se l’ha
acusat de ser al darrere de la seva mort.

Asif Zardari

Marit de Benazir. Molt impopular al Pakistan,
on és conegut com Mr 10% per les comissions
que cobrava durant el mandat de la seva
dona. Ara codirigeix el PPP amb el seu fill
Bilawal, de dinou anys.

Nawaz Sharif

Dirigent de la conservadora Lliga Musulma-
na. Va derrotar Bhutto a les eleccions de
1997. Dos anys després va ser derrocat pel
cop militar de Musharraf.

Departament d’Estat EUA

Té una llarga llista d’intervencions al Pakistan,
incloses el derrocament d’Alí Bhutto i el
suport a Musharraf i els fonamentalistes islà-
mics. Van propiciar el retorn de Benazir, un fet
que al final li ha costat la vida.

Kissinger va
advertir Alí

Bhutto: “En farem
un exemple,

de vostè”
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pàgina 20 l’observatori

✑ Enric Borràs Abelló

El tractament per part de molts mitjans
de comunicació de la detenció de
catorze persones acusades de vincles

amb el terrorisme jihadista fa pensar que
s’ha après poc dels errors de l’11-M. Els titu-
lars dels diaris del 20 de gener només
reflectien una versió: l’oficial, la de la Guàr-
dia Civil i la del Ministeri de l’Interior. La
presumpció d’innocència, el dubte, l’escep-
ticisme o la voluntat d’investigar eren invisi-
bles als titulars de tipografies impactants
que obrien les portades.

Però el cas d’El Periódico és espectacu-
lar, ja que el títol de portada era “Avortat a
BCN un gran atemptat d’Al-Qaeda” i la notí-
cia començava així: “Mai abans, amb la trà-
gica excepció de l’11-M, una cèl·lula de
terroristes islàmics havia estat tan a prop de
preparar un atemptat a Espanya. I en aques-
ta ocasió, Al-Qaeda atemptava contra Bar-
celona. Els 15 pakistanesos, dos indis i un de
no identificat, que van ser detinguts ahir en
dues batudes […]”. Segons El Periódico no hi
ha presumpció d’innocència i els detinguts
són culpables i d’Al-Qaeda perquè ho diu la
Guàrdia Civil i Interior. El jutge pot agafar
unes vacances, doncs. A més, es parla de
quinze detinguts quan n’eren catorze, però
això ja és culpa de TV3. 

Catorze o quinze detinguts?
La periodista que va fer una connexió en
directe des del carrer Hospital de Barcelona
al Telenotícies Nit del 19 de gener va expli-
car que la policia escorcollava un altre local,
que veia una persona emmanillada i que ja
hi havia quinze detinguts. S’equivocava: qui
veia emmanillat era un dels catorze detin-
guts, que presenciava l’escorcoll de la pas-

tisseria de la seva família al mateix carrer.
Més mitjans de comunicació van cometre
aquest error a remolc de TV3: l’Avui, Vila-
web, Catalunya Informació… Vilaweb ho va
resoldre ràpid quan va sortir la nota d’Euro-
pa Press que evidenciava l’error, però El
Periódico i l’Avui no ho van fer. De fet, la
versió digital de l’Avui no va resoldre l’error
fins el migdia del 20 de gener.

Es tracta d’una equivocació fàcil de
cometre, però el fet que acabés publicat als
diaris en paper o que aguantés tant de
temps a la versió digital de l’Avui demostra
que els mitjans no es van preocupar de con-
trastar-ho. Tampoc ho van fer amb d’altres
afirmacions.

Les proves materials
Si parlem d’informacions no contrastades,
El Periódico de diumenge torna a ser un bon
exemple. A un dels destacats s’hi diu: “Con-

fiscats detonadors, metralla i productes
químics com els dels atemptats de Londres”.
Però al text no es diu de quins productes
químics es tracta ni s’hi cita cap font d’infor-
mació. En els atemptats de Londres es va fer
servir peròxid d’acetona (TATP), un tipus
d’explosiu que es pot fer amb l’àcid d’una
bateria de cotxe o amb alguns productes de
neteja, aigua oxigenada i líquid per treure la
pintura de les ungles. I El Periódico, com La
Vanguardia i molts altres diaris, també deia
que s’hava trobat metralla, temporitzadors i
detonadors. La Guàrdia Civil fins i tot va dis-
tribuir una foto que els diaris van publicar
sense vergonya, on s’hi veien quatre desper-
tadors o rellotges del revés, dos rotlles de
cinta aïllant, dues piles convencionals, frag-
ments de cables tallats i una bossa amb coi-
xinets d’acer dels que es fan servir per a
rodes petites. Això era el material per fer la
bomba i el peu de foto d’El Periódico ho

explicava així: “El material: les boles d’acer
que havien de ser utilitzades com a metra-
lla; les piles, com a detonadors, i els rellot-
ges, com a temporitzadors”. Alguns mitjans
de comunicació internacionals com Libéra-
tion o la BBC també la van difondre.

Com pot ser que la policia faci una ope-
ració d’aquest calibre de matinada, mostri
aquestes proves als periodistes i els mitjans
de comunicació ho publiquin a ulls clucs?
Ningú no es pregunta on són els explosius?
Els mateixos diaris expliquen que quan la
Guàrdia Civil va entrar en un local religiós
on eren la majoria dels detinguts, aquests
feien pràctiques de com fer una bomba amb
plastilina. On és la plastilina, algú l’ha vista?
Europa Press va publicar, a la nit, que la poli-
cia havia trobat una bossa amb menys de
cinquanta grams de peròxid d’acetona, però
no citava cap font. La Guàrdia Civil tampoc
no ho ha confirmat. Ningú més n’ha dit res.
S’ha esfumat?

A més de tot això cal afegir els diaris
que escriuen sobre el col·lectiu religiós d’al-
guns detinguts, el Jamat Tabligh, com si es
tractés d’una secta violenta i jihadista, men-
tre que molts experts expliquen que sem-
pre han defugit la violència. O els qui rela-
ten la gran quantitat de detencions que
s’han fet a Barcelona o a Catalunya en rela-
ció amb el terrorisme i que es descuiden de
dir que moltes han acabat en absolucions o
condemnes per qüestions d’immigració. Ara
toca una època d’alarmisme, de sensaciona-
lisme i de terrorisme a cada cantonada. Si
els mitjans s’hi rebolquen sense posar en
dubte les informacions que els dóna la poli-
cia o el govern de torn deixen de tenir sen-
tit. Per fer això que publiquin les notes de
premsa de la policia amb les mateixes
paraules que les reben.

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Àngelo Pineda

El Consell de l’Audiovisuial de Catalun-
ya va publicar la setmana passada un
informe sobre el pluralisme territorial

de les televisions catalanes, les dades del
qual van ser extretes de 335 hores de pro-
gramació durant els mesos de abril, maig i
juny del 2007. Més enllà de la comparació
entre canals (TV3, TVE al Principat, 8tv, Bar-
celona TV i TV l’Hospitalet), un aspecte
rellevant és el temps que la televisió auto-
nòmica dedica a les notícies segons localit-
zació. Sense cap sorpresa, la ciutat de Bar-
celona figura al cap de la llista amb gairebé
22 hores, el 60’3% del temps que TV3 dedi-

ca a la informació. El percentatge està bas-
tant per sobre del seu pes demogràfic.

Aquesta xifra contrasta amb altres
indrets dels Països Catalans com València
(amb una hora i 37 segons), el País Valencià
(amb 53 minuts), Ses Illes (amb 53minuts),
Alacant (amb 18 minuts), ciutat de Mallorca
(amb 18 minuts), illa de Mallorca (amb 14
minuts) o la Catalunya Nord (amb 10
minuts). Barcelona està també molt per
sobre de les capitals catalanes: Tarragona
(amb una hora i 27 minuts), Lleida (amb una
hora i 8 minuts) i Girona (amb 44 minuts). La

capital del Principat també està per sobre
dels municipis amb menys de 50.000 habi-
tants. Aquestes localitats pateixen l’efecte
contrari al de la capitalitat barcelonina, ja
que  no només ocupen un temps a les notí-
cies menor del que els hi correspondria pel
seu pes demogràfic, sinó que apareixen lli-
gats a temàtiques negatives com els serveis
socials o els successos. 

Pel que fa a les localitzacions genèri-
ques més enllà de les referides als Països
Catalans i esmentades anteriorment el Prin-
cipat ocupa l’onzè lloc amb dues hores i deu

minuts, per sota de localitzacions com
Israel (amb dues hores i 31 minuts), la Unió
Europea (amb dues hores i 58 minuts) o
Madrid (amb dues hores i  44 minuts). Però
el que crida l’atenció és el segon i el tercer
lloc per culpa de les localitzacions genèri-
ques, que corresponen a Espanya i França
(amb dinou hores i 49 minuts i cinc hores i
40 minuts respectivament). Tot això ens
indica l’espai simbòlic i comunicacional de
referència per la cadena catalana.

Amb aquestes dades TV3 hauria de revi-
sar la distribució del temps dels informatius
si no vol regionalitzar la realitat més prope-
ra, tot transmetent que Catalunya és Barce-
lona i la resta és paisatge. 

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)

Els mitjans acusen els detinguts de vincles amb el terrorisme
Errors, informacions no contrastades i manca de proves de presumpció d’innocència

Pastisseria Santacana
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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
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
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
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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segura que “el PSOE vigila que
cap entitat pugui donar suport a
la lluita contra el projecte urba-
nístic i, per això, també controla
moltes juntes directives d’asso-
ciacions de veïns”.

Qui executava directament
les ordres municipals era un
expolicia espanyol imputat per
un delicte contra la seguretat
del trànsit després de tenir un
accident viari i donar una taxa
d’alcohol que multiplicava per
quatre el màxim permès. J. Kier-
cheben –així és com es diu el
que encara cobra de l’Ajunta-

ment com a cap de la Policia
Local– es va dedicar a ascendir
agents. És el cas del policia nú-
mero 347 –denunciat dos cops
per agressió, una d’elles a un
membre de la Plataforma– o del
número 431, que ha portat un
altre jove de la Plataforma a
l’Audiència Provincial acusat
d’haver-lo mullat amb una pisto-
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✑ Oriol Matadepera
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ls tres jutjats d’Esplu-
gues de Llobregat ins-
trueixen 64 delictes o
faltes relacionades amb

la lluita contra el projecte urba-
nístic conegut com a pla Caufec-
Porta BCN. L’Ajuntament de la
localitat del Baix Llobregat ha
tramitat cinc processos sancio-
nadors i de moment s’ha presen-
tat en dos processos judicials
com a part acusadora. Totes les
causes són fruit d’accions o
actes on l’objectiu era denunciar
la destrucció de la muntanya
d’Esplugues i els seus responsa-
bles. Davant aquesta situació,
s’ha constituït una Assemblea
Antirepressiva que –juntament
amb la Plataforma contra el pro-
jecte urbanístic– ha iniciat una
campanya informativa que ano-
menen Ens preocupa aquesta

“democràcia”. La membre de
l’Assemblea Antirepressiva Tere-
sa Pagell diu que els “preocupa
la persecució discriminada que
l’Ajuntament d’Esplugues diri-
geix cap a la Plataforma Popular
contra el pla Caufec, algunes
persones relacionades amb ella i
les entitats que li donen suport”.
Assegura que no és cap novetat,
però destaca el caràcter que
està prenent des que els Mossos
d’Esquadra han arribat a Esplu-
gues, ja que tots els actes han
implicat identificacions policials
i molts han acabat amb denún-
cies. A part, amb aquesta cam-
panya volen insistir que aquests
darrers anys s’han dedicat a fer
accions polítiques considerades
il·legals per denunciar un projec-
te urbanístic del qual sempre
han qüestionat la legalitat i con-
tra el qual han presentat tres
contenciosos administratius.
Com no deixen de repetir, “la
mateixa desproporció que signi-
fica aquest megaprojecte urba-
nístic al nostre poble és aplicada
a la gent que s’hi oposa”.

28 persones acumulen de-
núncies dels Mossos d’Esquadra
per desobediència, resistència,
atemptat a l’autoritat, desordres
públics, delictes contra la segu-
retat del trànsit, manifestació

E

Per contactar:

PLATAFORMA CONTRA EL PLA CAUFEC
www.moviments.net/noalplacaufec/

paremoselcaufec@rusc.net

il·legal, danys i una querella per
calúmnies. Quatre d’aquestes
persones estan o han estat im-
putades en 45 dels 75 casos re-
pressius.

El model de lluita i el model
de repressió
Des que el govern local (PSOE)
va decidir promoure el pla Cau-
fec i no escoltar les associacions
veïnals (AAVV) que plantejaven
dubtes sobre les repercussions
del projecte pel poble, la gent
que s’oposa al pla ha fet el possi-
ble per conscienciar la població
i aturar el procés administratiu.
Durant els darrers tres anys s’ha
optat per un model de mobilit-
zació basat en accions mediàti-
ques com els encadenaments a
l’Ajuntament o a la seu de la pro-
motora Sacresa, les manifesta-
cions, els actes informatius al
carrer o la recent aturada de
màquines del novembre, arrel de
la qual 23 persones van ser por-
tades a judici, entre elles set
periodistes. L’Ajuntament, per
contra, s’ha dedicat a treure tots
els cartells que enganxava el
col·lectiu, a escorcollar de
manera aleatòria les persones
abans d’entrar als plens munici-
pals, a multar per repartir fulls
informatius o a negar espais i
infraestructures municipals. La
campanya denuncia que l’Ajun-
tament ha volgut impedir la par-
ticipació de les AAVV oposades
al pla Caufec a diverses fires mit-
jançant pressions a les entitats
organitzadores. Teresa Pagell as-

la d’aigua. Kiercheben havia a-
menaçat un jove de llençar-lo
des de la teulada de l’Ajunta-
ment en el transcurs d’una acció,
mentre es mostrava totalment
tolerant amb grups feixistes que
agredien veïns d’Esplugues. En la
mateixa línia persecutòria, l’a-
gent número 347, amb el suport
de l’Ajuntament, ha interposat
una querella criminal per calúm-
nies contra el mateix jove que el
va denunciar per agressió, per un
text anònim publicat a la revista
local Entrebastidors.

Imminent entrada a la presó
Un dels casos que més preocupa
aquest col·lectiu d’Esplugues
(esmentat a la Directa 77) és el
probable ingrés a la presó d’una
persona que no va voler mostrar
la documentació a un mosso
d’esquadra durant un acte infor-
matiu al carrer l’abril passat.
Mentre desenes d’individus van
responsabilitzar-se d’aquella
reunió il·legal, segons aquell
policia, aquest membre de la
Plataforma va anar a judici per
una falta de desobediència i el
Ministeri Fiscal va demanar una
multa de 36 euros. La jutgessa va
sentenciar una multa de 480

euros i al pagamanet de les des-
peses judicials. La persona afec-
tada es nega a pagar-la perquè la
considera desproporcionada. La
conseqüència és una ordre im-
minent de recerca i captura con-

tra aquesta persona perquè in-
gressi un mes a la presó. Aquest
ingrés a la presó es vol aprofitar
per denunciar la repressió que
pateixen els moviments socials
que es mobilitzen al carrer i,
alhora, per sensibilitzar el poble
d’Esplugues sobre la situació de
persecució discriminada que
viuen algunes persones pel fet
d’oposar-se a aquest projecte
urbanístic i a la gestió del govern
local. d

Protesta al ple de l’Ajuntament d’Esplugues el 21 d’abril de 2006
Arxiu Jordi Rebollar

Els jutjats
d’Esplugues

instrueixen 64
delictes o faltes

relacionades
amb la lluita
contra el pla

Caufec

A la plataforma contra el pla Caufec li preocupa aquesta ‘democràcia’
DES DE LA PLATAFORMA ENDEGUEN UNA CAMPANYA INFORMATIVA DAVANT “LA PRESECUCIÓ DISCRIMINADA” DE PERSONES COMPROMESES CONTRA EL PLA CAUFEC

Amb els Mossos
a Esplugues,
tots els actes
han implicat

identificacions
i molts han
acabat amb
denúncies

Una persona
ingressarà un

mes a la presó
per no mostrar

la documentació
a un policia



23 de gener de 2008 / directa núm. 78

✑ Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

s mantenen les reten-
cions a la C-58, direc-
ció nord, entre Mont-
cada i Terrassa i també

segueixen els problemes a la ronda
de dalt direcció Llobregat per cul-
pa de l’accident d’un camió. A més,
hi ha retencions a l’autopista del
Maresme, a l’alçada de Badalona, i
es manté la intensitat del trànsit
a…”. Les notícies del trànsit ocupen
un volum important dels informa-
tius del matí a les ràdios de la majo-
ria dels cotxes que entren o surten,
per exemple, de Barcelona. I és que
per cada mil barcelonins hi ha 387
vehicles. O, per citar més dades,
cada dia es mouen per les rondes
de la ciutat 300.000 cotxes. En
molts casos, els cotxes estan ocu-
pats per una sola persona. Aquest
fet suposa l’augment del trànsit i la
poca amortització en l’ús del vehi-
cle. Davant d’aquesta situació,
però, hi ha una alternativa que aba-
rateix els costos i que, a més, resul-
ta ecològica: compartir el cotxe.

Negoci sostenible
Una de les opcions més accessibles
és la que ofereix la Xarxa de Muni-
cipis i els organismes que fomenten
la mobilitat sostenible compartint
el cotxe. En aquesta xarxa actual-
ment hi ha 51 oferidors, entre muni-
cipis i organismes com els consells
comarcals o la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. La Xarxa, a través
de l’empresa Compartir, ofereix un
cartell d’anuncis amb uns requisits

que s’aproximen a les necessitats
de les usuàries. El funcionament és
senzill. A través de la seva web,
www.compartir.es. Compartir per-
met que les persones usuàries es
posin en contacte entre elles per
compartir els desplaçaments. A-
quests serveis es posen a disposició
dels ajuntaments o dels organismes
que contracten Compartir perquè
els gestioni el servei. Segons les
dades de l’any 2006, Compartir
anunciava 71.000 viatges a tot l’Es-
tat espanyol. Xavier Gasia, respon-
sable d’implantació de Compartir,
reconeix l’èxit del servei “perquè

què es cou pàgina 23

lar d’iniciatives que ja es practica-
ven a Alemanya. “Vam posar-nos a
buscar opcions aquí i vam desco-
brir l’opció de llogar un cotxe quan
ho necessitéssim. Vam quedar con-

tents”, explica la Idoia i, des de lla-
vors, “hem anat repetint”. De fet,
només utilitzen el cotxe cada dos
mesos, aproximadament, i amb
aquestes necessitats és un sistema
que els resulta molt més barat. Per
llogar un cotxe adaptat a les nos-
tres necessitats a casa nostra es
pot contactar amb l’empresa Avan-
car. De fet, a la seva web es poden

dels viatges anunciats, un 20 per
cent han acabat compartint cotxe”
Gasia també va declarar: “Durant el
2007, encara que no tenim les da-
des definitives, els serveis han aug-
mentat un 15 per cent”. En aquest
sentit, els viatges que més valoren
des d’aquesta empresa són els des-
plaçaments diaris i no pas els pun-
tuals, com els que es fan per Setma-
na Santa. “Els viatges diaris són els
que ens importen més perquè són
els que descongestionen. Estem
parlant d’uns 14.000 viatges l’any
2006 a tot l’Estat espanyol”, pun-
tualitza Gasia.

Un dels motius que impulsa
Compartir a tirar endavant aquesta
iniciativa és l’impacte mediambien-
tal. L’any 2006 l’estalvi de benzina
va ser de nou milions d’euros i això
suposa una reducció de 21.336
tones de l’impacte de les emissions
de CO2. Gasia afirma: “Sempre hem
mostrat un interès ecològic. De fet,
els municipis que ens contacten
sempre posen això per davant,
d’entrada. Tot i que pels clients
també és important l’estalvi de
despeses que suposa per la seva
butxaca. Quan una persona deci-
deix compartir vehicle, entra a la
web de Compartir, busca la pobla-
ció que li interessa i, a partir d’aquí,
es posa en contacte amb la perso-
na que comparteix els seus objec-
tius. Hi ha de tot, no tothom troba
el que vol. Nosaltres no sabem res
dels acords entre la gent, tot i que
cada any enviem una enquesta a

Compartir cotxe per sortir-hi guanyant totes
L’ÚS INDISCRIMINAT DEL COTXE GENERA DESPESES ECONÒMIQUES I UN IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE ES POT PAL·LIAR SI S’USA ENTRE VÀRIES PERSONES

totes les persones registrades per
saber el seu grau de satisfacció i els
viatges compartits que han fet.
També calculem l’estalvi d’emis-
sions de CO2 que suposa. Nosaltres
no intervenim en els contactes
entre la gent, tot i que si ens dema-
nen consell els proposem fer el ca-
fè abans del primer trajecte per
parlar, per exemple, de com com-
partiran les despeses”, diu Gasia.

Altres espais a la xarxa, com
www.cochecompart ido.net ,
també faciliten el viatge en cotxes
compartits. En aquest cas, es tracta
d’un projecte internacional sense
ànim de lucre que coordinen dos
estudiants. Per aquesta raó, prohi-
beixen qualsevol abús de la pàgina,
especialment la publicitat camu-
flada dels proveïdors comercials
de serveis de cotxes compartits.

Cotxes a mida: el ‘carsharing’
Hi ha variants a l’opció de compar-
tir cotxe que també permeten eco-
nomitzar les despeses que genera
tenir un vehicle. Una d’aquestes
variants és el carsharing o lloguer
de cotxes. La Idoia Arauzo, resi-
dent a Barcelona, es va decidir per
aquesta opció fa tres anys: “ Ho
vam començar a utilitzar quan ja
ens havíem venut el cotxe perquè
no el fèiem servir, ja que vivim al
centre de Barcelona i el cotxe era
massa costós pels diferents impos-
tos que s’han de pagar i, sobretot,
per les dificultats de trobar apar-
cament”. La Idoia havia sentit par-

Per contactar:

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE PRÀCTIQUES DE

DECREIXEMENT I L’OPCIÓ DE COMPARTIR COTXE: 
www.avancar.es         www.compartir.org
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c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com

consultar uns gràfics que mostren si
aquesta opció et compensa o no.
“Potser no és molt econòmic fer-ho
servir cada dia, però va molt bé per-
què, per exemple, hi ha molts apar-
caments amb cotxes d’aquesta em-
presa prop de casa nostra; aquesta
disponibilitat ens va molt bé, no-
més cal reservar-ho per Internet i és
molt pràctic”, assegura la Idoia.

A Catalunya hi ha diverses op-
cions per minimitzar l’impacte me-
diambiental dels vehicles particu-
lars. L’Associació per a la promoció
del Transport Públic treballa en
aquest sentit. Proposa la utilització
del tren com a mitjà de transport i
dóna suport a la decisió de limitar a
80 quilòmetres per hora la velocitat
màxima a les rodalies de Barcelona.
Reduir l’ús del cotxe és tan sols una
de les pràctiques orientada cap al
decreixement. També n’hi ha d’al-
tres, com la reducció del consum
energètic, les energies renovables,
l’economia ètica o l’agricultura eco-
lògica, que ajuden a construir altres
formes de viure.

“E

Quechua

d

L’interès
ecològic és el

motiu principal
per compartir el
cotxe, tot i que

també va bé per
la butxaca

L’ús racional del
cotxe és una de
les opcions que

proposa el
decreixement

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

El Manifest de la i. Amb la lectura
d’aquest text, el 4 de desembre
de 2003, el col·lectiu Ctrl-i feia

la seva primera incursió al MACBA
per denunciar-lo des de dins. Un
escrit on es destapava la situació
laboral en l’àmbit cultural, la infrava-
loració de les tasques d’atenció al
públic, la subcontractació de personal
i les seves conseqüències, la indife-
rència de la direcció del MACBA
davant les queixes sistemàtiques de
les  treballadores i la situació que –sí
o sí– s’havia d’invertir.

La idea sorgeix d’un grup de
treballadores de diversos museus de
la ciutat que es va assabentar que el
col·lectiu italià ChainWorkers feia una
conferència sobre les noves formes
de precarietat en l’àmbit de la cultura
a l’edifici de la plaça dels Àngels. La
Leo, la Núria i en Vicente recorden
aquell moment i manifesten: "Qui
podia parlar de precarietat dins el
museu érem nosaltres". La primera

reacció va ser dirigir-se al col·lectiu
italià per explicar la seva situació i
demanar-los quatre minuts de la
conferència per llegir el manifest. Un
cop feta l’acció i després d’una reunió
tensa amb la direcció, sis treballado-
res del MACBA van patir assetjament
laboral fins que, finalment, van ser
acomiadades o no se’ls van renovar
els contractes temporals que tenien.
Un cop fora van decidir continuar
informant del que passava dins el
museu.

Subvertir el control informatiu
"Hem decidit fer ús del femení genè-
ric donada la situació del sector: un
85 per cent dels treballadors de l’àm-
bit de la gestió cultural són dones. El
gènere és important per al capital".
Aquest és un dels punts del primer
manifest que va elaborar el col·lectiu,
creat a la Barceloneta i vinculat des
del primer moment al centre social
Miles de Viviendas. La Leo explica la
gènesi del nom: "Nosaltres treballà-
vem amb programes de disseny i amb
l’ordre ctrl-i inverteixes la imatge.
Vam pensar amb el nom ctrl-i com a

comandament per invertir la infor-
mació. Nosaltres érem les qui teníem
la tasca d’informar dins els museus,
però el que volíem començar a fer
era explicar allò que sempre es
tapava".

Ho van fer i continuen fent-ho a
través d’accions informatives
puntuals i aparicions espontànies. Un
dels aspectes més valorats pel
col·lectiu ha estat la participació dins
de processos col·lectius com el
MayDay dels anys 2004 i 2005 i les
accions del Footing contra el
Moobing. També han elaborat mate-
rials de suport. Van editar un vídeo al
voltant de la precarietat al MACBA i
el seu entorn a partir d’entrevistes a
les treballadores informadores i a les
acomiadades del museu. La nostàlgia
apareix amb els espais alliberats per
la cultura i, sobretot, amb l’okupació
efímera del Teatre Arnau l’abril de
2006.

Ara continuen investigant en
dues línies: l’Instint precari –que
forma part de la Universitat Pirata– i
Descontrolad@s. La primera està més
encaminada a la reconversió de "la

precarietat de la qual no podem fugir
en una prekarietat en fuga" i, l’altra,
en canvi, burxa en l’inhòspit món del
gènere i les tecnologies.

La ciutat productiva
El punt de partida del col·lectiu era
difondre la situació que realment es
vivia i es viu dins els museus. Quatre
anys després, l’anàlisi s’ha ampliat.
Segons la Núria, "Ctrl-i deixa d’estar
tant encarnada a una experiència en
concret" per centrar-se en la crítica
d’un model de Barcelona que, com
afegeix la Leo, "precaritza i et fa patir
la ciutat en lloc de viure-la". Un
esquema d’organització del territori
que "contínuament es reapropia de
comportaments i formes culturals
que són cooperatives i les acaba
privatitzant."

En Vicente parla d’un canvi "en el
qual tota la ciutat ha esdevingut l’es-
pai productiu i on ja no només ho són
les fàbriques. I Barcelona es veu com
una ciutat de cultura". A partir d’aquí,
segons ell, el col·lectiu es troba
immers en tres conflictes: "El treball
precaritzat i deslocalitzat, dins el qual
no hi ha espai de resistència en l’àm-
bit de la cultura; la ciutat com a espai
productiu, i la subjectivitat com a
indret i pràctiques de resistència a tot
el territori". Per la Núria no és una
divisió tan clara "perquè precisament
el que passa amb Ctrl-i és que el
model de ciutat també alimenta la
forma de precaritzar el món del
treball." I continua amb un exemple
molt clar de tot plegat: "La imatge de
la mateixa Barcelona és la que en el
fons ens havia cridat a totes a anar al
MACBA i, posteriorment, la que
volíem desmuntar". En Vicente acaba
dient: "Per això Ctrl-i subverteix el
control de la informació".

SINDOMINIO.NET/CTRL-I

BLOG.SINDOMINIO.NET/
BLOG/CTRL-IANDO

TREBALL PRECARI, CIUTAT PRODUCTIVA I LÍNIES DE FUGA EN L’ÀMBIT CULTURAL

El col·lectiu que subverteix el control de la informació
CTRL-I DENUNCIA LES CONSEQÜÈNCIES DEL MODEL CIUTAT-CULTURA DE BARCELONA

El 2005, durant la celebració del
matí d’accions conegut com a

Footing contra el Moobing, Ctrl-i va
tancar literalment el MACBA: cade-
nats a les portes i pintura per
marcar un dels símbols del model
de ciutat que representa Barcelona
i, alhora, una de les institucions més
denunciades pel col·lectiu fins ara.
La Núria assenyala que el museu
"no només afecta en si mateix, sinó
que implica moltes conseqüències
al seu voltant: en l’àmbit laboral, en
les transformacions que suposa pel

barri del Raval, a nivell cultural
(amb l’expulsió de molts artistes
que no es poden costejar els
lloguers dels locals), etc.". En
Vicente afegeix que "és un dels
motors de com el centre de la
ciutat de Barcelona s’ha transfor-
mat en un espai productiu; de com
s’ha fet fora la població que no
interessava i de com s’ha obert a
l’espai del turisme, de la valoració
del sòl i dels fluxos migratoris. El
mateix Manuel Borja-Villel –direc-
tor del museu– havia dit en alguna
ocasió que el MACBA era “com una
gota d’oli que després s’estenia

sobre tota la ciutat””. La Leo
remarca que la "taca d’oli" no
només afecta la ciutat, sinó que, a
sobre, s’intenta ficar "en cada raco-
net de la teva vida".

A partir d’aquí, el col·lectiu
Ctrl-i continuarà fent de mosqueta
burxadora de la institució. De
moment ha anunciat una sorpresa
de cara al proper canvi de direcció.
Manuel Borja Villel s’encamina cap
al Museu Reina Sofia de Madrid i
encara no s’ha produït el nou
nomenament. Però el col·lectiu
afirma que continuarà estant
alerta a la tasca de l’un i de l’altre.

Tancar el MACBA



de 2008 / directa núm. 

Història de l’Argentina insurgent

Tast d’autors a Cardedeu
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els joves de Cadadeu (Vallès
Oriental) continuen apos-
tant per la cançó d’autor.

L’associació cultural L’Esquellot
ha inaugurat la quarta edició del
cicle Tastautors, que enguany
s’allargarà del 18 de gener fins al 8
de febrer, i que cada divendres a
la nit presentarà dues propostes a
la sala Sarau.

De moment ja han passat per
l’escenari del Tastautors el rocker
Mazoni, que hi ha presentat el seu
darrer disc, Si els dits fossin xilò-
fons, i la cantautora d’aires blues
de Sabadell Bikimel, finalista de la
darrera edició del concurs de
nous talents Sona 9. Seguint amb
la nissaga de la factoria
BankRobber, el divendres 25 serà

el torn de Sanjosex. El segon disc
del cantautor de la Bisbal, Temps
i rellotge, ha rebut el Premi
Enderrock de la crítica al millor
disc de 2007. L’acomanyarà la
jove promesa lleidatana Meritxell
Gené, que és a punt d’editar el
seu primer disc.

El tercer divendres (1 de
febrer) el musicaran dos clàssics:
el cantautor rossellonès Pere
Figueres i Miquel Pujadó que,
coincidint amb el 25è aniversari
de la publicació del seu primer
àlbum, acaba de treure el doble
CD Frontissa (2007), reedició dels
discos Somriures que mosseguen
i Estabilitat precària.

Nit gal·làctica
El colofó del quart cicle de
cantautors de Cardedeu es tras-
lladarà al Centre Cultural de la

localitat, en una nit per al surrea-
lisme gal·làctic. Hi actuaran l’al-
coià Arhur Caravan i el guitarrista
i compositor d’Antònia Font, Joan
Miquel Oliver. El músic mallorquí
es troba en un moment dolç, des-
prés d’haver editat Coser i cantar,
un grans èxits en versió orquestral
de les millors cançons d’Antònia
Font. Entre els projectes d’aquest
peculiar personatge hi ha la pro-
ducció del nou disc de Jaume Sisa
i la banda sonora de la pel·lícula
Myway, que s’ha d’estrenar aviat.

L’Associació Cultural
l’Esquellot neix amb l’objectiu de
dinamitzar la cultura popular dels
Països Catalans a la vila de
Cardedeu. A la vegada, intenta
despertar una consciència nacio-
nal i social “que ens apropi a l’au-
todeterminació i la justícia social
del nostre poble”.

Pim-Pam-Pum

“Els mitjans alternatius han de sumar esforços”
Col·lectiu
Illacrua
ILLACRUA.CAT
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Illacrua és la revista alternativa degana
dels Països Catalans. Aquest any en fa
setze que no falla a la seva cita
mensual amb els seus lectors i subs-
criptors. Fidel als seus principis funda-
cionals, són una referència en l’àmbit
de la difusió del pensament crític.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Quina és la principal lliçó que
heu après fent Illacrua?
Potser la principal és que hem

de ser humils: durant els primers núme-
ros pensàvem que ens menjaríem el
món, que tota la gent dels moviments
socials s’abocaria a col·laborar amb la
revista, a llegir-la, subscriure-s’hi i que
ens consolidaríem ràpidament. Aviat ens
vam adonar que no era així, que els
col·lectius preferien seguir enviant les
notes de premsa a El País, que les perso-
nes que volem canviar les coses som una
clara minoria i que, a sobre, llegim poc i
el poc que llegim sol ser el que escriuen
els de la nostra tribu més reduïda. Hem
suat molt per consolidar-nos i, amb tot,
continuem essent una revista modesta i
encara poc coneguda pels nostres
lectors potencials: persones inquietes
socialment i culturalment, que volen
canviar el país i el món.
Sou una revista "d’actualitat i alter-
natives". Les alternatives les veieu
més clares ara que fa setze anys?
Seguim pensant com al primer número
que, a més de necessari, continua
essent factible superar la societat capi-
talista, patriarcal i productivista actual
per una altra... anomenem-la comu-
nista, llibertària, ecosocialista, com

vulguem. Hi ha una constel·lació de
lluites anticapitalistes i d’experiències
de contrapoder en tots els àmbits que
contenen ja en embrió aquesta nova
societat; el gran repte –i molt difícil–
és estendre-les i vertebrar-les fins que
siguin hegemòniques.
Quin és el principal repte d’Illacrua?
La revista ha mudat de pell unes quan-
tes vegades i, si vol subsistir, haurà de
renovar-se contínuament per adaptar-
se a una realitat i uns moviments
socials que també són canviants. La
llegeix gent de cinquanta anys, antiga
militant de l’esquerra radical, i gent
jove implicada en casals independen-
tistes o grups ecologistes, passant per
persones que tenen prou sentit crític
per no empassar-se tot el que llegei-
xen als grans mitjans.
Quins són els objectius de la publica-
ció pels pròxims quinze anys?
Millorar la qualitat i augmentar la inci-
dència. Illacrua és un mitjà que pretén
crear consciència de canvi social i
aportar eines per fer-lo possible. No
fem de la pervivència de la revista un
objectiu en si. Creiem que els mitjans
de comunicació alternatius als Països
Catalans hauríem d’intentar sumar
esforços per ser més efectius.

✑ Redaccio
/cultura@setmanaridirecta.info/

El grup argentí de cinema
documental Mascaró està
presentant a Catalunya la

seva última producció, Gaviotas
blindadas, que relata la història
dels militants del Partit Revoluci-
onari del Poble argentí i el seu
braç armat, l’Exèrcit Revolucio-
nari del Poble (PRT-ERP). Els dies 1
i 6 de febrer la Casa Amèrica de
Catalunya acollirà dues presenta-
cions a càrrec d’Ana Maria
Catania, membre del grup
Mascaró, Gabriel Jacovkis, inte-
grant de la Plataforma Argentina
contra la Impunitat, i Antoni
Traveria, director de la Casa
Amèrica de Catalunya.

La pel·lícula està dividida en
dues parts: la primera abraça el
període de conformació del PRT i

els seus primers onze anys de
treball polític, de 1961 a 1973. S’hi
explica el  treball que va desenvo-
lupar a les grans fàbriques, la
lluita als fronts sindical, cultural,
antiimperialista i legal i també la
seva tasca valuosa en l’àmbit de la
premsa, legal i clandestina.

A la segona part (1973-76) es
narra com el PRT es converteix en
una organtizació d’abast nacional,
amb el prestigi d’haver lluitat
contra les successives dictadures
militars argentines. Durant aquest
període es va crear el Front
Antiimperialista i pel Socialisme
(FAS), una estructura que agluti-
nava diferents sectors democrà-
tics, el Moviment Sindical de
Base, impulsat pels sindicats clas-
sistes, i la Junta de Coordinació
Revolucionària, amb el suport del
MIR de Xile, l’MLN de l’Uruguay i
el PRT-B de Bolívia.

150 hores d’entrevistes
La realització dels documentals
és fruït d’una investigació de més
de cinc anys i compta amb més
de 150 hores d’entrevistes a
diversos militants. El grup
Mascaró, conformat per llicen-
ciats en periodisme d’investiga-
ció de la Universitat Popular
Madres de la Plaza de Mayo,
intenta recuperar la memòria
històrica a través del relat audio-
visual, amb una mirada crítica i
humanitzada dels fets més
importants que ha viscut el país.

En aquest sentit, Gaviotas
blindadas reflecteix l’experiència
més gran d’un partit revolucionari
desenvolupada a l’Argentina en
l’àmbit del marxisme-leninisme,
que va lluitar per prendre el
poder a la burgesia i canviar les
estructures polítiques, socials,
culturals, econòmiques i morals.

ARRIBA A CATALUNYA ‘GAVIOTAS

BLINDADAS’, UN DOCUMENTAL SOBRE

LA HISTÒRIA DEL L’EXÈRCIT

REVOLUCIONARI DEL POBLE ARGENTÍ

Gaviotas Blindadas. Un
documental de Mascaró, cine
americano. PROJECCIONS I DEBAT. 1
I 6 DE FEBRER, 17:30H. CASA AMÈRICA

DE CATALUNYA. C. CÒRSEGA, 229

L’ESQUELLOT ORGANTIZA UN CICLE

DE CANÇÓ AMB SANJOSEX, MIQUEL

PUJADÓ I JOAN MIQUEL OLIVER

Tastautors. Quart Cicle de
cantautors de Cardedeu. 
25 DE GENER (SALA SARAU): 
SANJOSEX I MERITXELL GENÉ.
1 DE FEBRER (SALA SARAU): 
MIQUEL PUJADÓ I PERE FIGUERES. 
8 DE FEBRER (CENTRE CULTURAL):
ARTHUR CARAVAN I JOAN M. OLIVER.
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESQUELLOT.
<WWW.ESQUELLOT.CAT>

Joan Morejón

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

Prohibit per a la gent gran i
no recomanat per als
majors de tretze anys.

Tàndem Edicions presenta el
Gran recull de mentides
il·lustrades amb una indicació
inicial: "La gent gran, a més de
ser alta i forta i peluda, és
mentidera". Un llibret de litera-
tura infantil al voltant de totes
aquelles farses que la canalla ha
hagut d’aguantar i continua
aguantant, sistemàticament, per
part de la gent adulta. "L’aigua
oxigenada no pica" o "si m’expli-
ques què ha passat, et prometo
que no m’enfadaré", són alguns

dels exemples que desenvolupa
l’escriptora i il·lustradora Aitana
Carrasco Inglés.

Cada mentida és represen-
tada com si fos veritat amb uns
dibuixos creatius i exagerats.
Així, el "vaaa... aquesta cullerada
és l’última" va acompanyat d’una
il·lustració on un pare amaga
més de tres culleres rere l’es-
quena i amb un plat ple de sopa.
El "ja hi arribem" s’exemplifica
en un parany inhòspit amb un
rètol on es llegeix "platja a 1.000
quilòmetres".

El final del llibre són vuit
pàgines en blanc. Un espai per
anotar i il·lustrar les anècdotes,
farses i veritats a mitges que han
conformat l’imaginari de totes

les persones durant una o, fins i
tot, diverses etapes de la vida.

La tasca de l’editorial
Tàndem Edicions pren forma
l’any 1990 gràcies a l’impuls d’un
grup de persones vinculades a la
literatura infantil i juvenil de
València. L’editorial neix amb un
doble objectiu: editar llibres de
qualitat per infants i joves i
oferir materials útils i rigorosos
per l’aprenentatge de la llengua
catalana. Avui ja no només
ofereix literatura infantil, sinó
que compta amb un fons de
poesia, novel·la i d’altres gène-
res destinats a la població
adulta.

L’inici de les mentides

L’extravagant milionari
Howard Hugues va

produir i dirigir als inicis del
cinema sonor aquest compli-
cadíssim film bèl·lic, Ángeles
del infierno, situat durant la
Primera Guerra Mundial. La
pel·lícula va destacar per les
seves escenes de combats
aeris i va implicar una notable
quantitat de creatius no acre-
ditats. Dos germans de caràc-
ters oposats –un moralista i
idealista, l’altre hedonista i
escèptic– s’allisten a les
forces aèries, on descobriran
que les seves diferències arri-

ben a resultar dramàtiques. El
film és especialment recordat
a nivell tècnic pel seu ús dels
sistemes primitius d’imatges
en color i el virtuosisme de
les escenes a les altures, tot i
que temàticament també
resulta interessant pel joc
que donen els protagonistes.
Les seves diferents reaccions
davant les circumstàncies
possibiliten que la narració
combini moments d’ortodò-
xia patriòtica i militarista amb
algun discurs antibèl·lic de
gran potència. I.F.

‘GRAN RECULL DE MENTIDES IL·LUSTRADES’
TEXT I IL·LUSTRACIONS D’AITANA CARRASCO INGLÉS

TÀNDEM EDICIONS - VALÈNCIA 2007. PÀGINES: 38

‘La mirada
d’Ahmed’

‘LA MIRADA D’AHMED’
TEXT: MARIA DOLORS

PELLICER I SORIA

IL·LUSTRACIONS: EVA GARCÉS

TÀNDEM EDICIONS

VALÈNCIA, 2007
PÀGINES: 22

El tràngol d’arribar de fora. El
no entendre ni comprendre

res. El tot diferent i la nostàlgia
d’un món que s’ha abandonat
sense voler-ho. Un conte infan-
til que repassa els primers
temps d’Ahmed, un nen que
arriba de lluny i s’enfronta amb
la gran ciutat. La por, el
respecte, els edificis i els labe-
rints escolars esdevenen un
paisatge hostil i Ahmed només
espera que arribi l’hora de
tornar a casa. Allà l’esperen els
seus pares, tot i que ell voldria
recuperar els somriures i la feli-
citat que  vivia abans, quan
encara no havien hagut de
marxar. I el somni constant,
tornar amb els seus en aquells
camps on ara només hi ha
deserts. Però la història té un
final feliç, ja que –després d’un
temps– aquest món inhòspit
s’acaba transformant en casa
seva. Tant de bo sempre fos així.
ESTEL B.SERRA

Passat un temps prudencial,
Gregory La Cava (Dames de

teatre) va aconseguir una fita
artística amb aquesta lleugera
sàtira, en clau d’screwball
comedy, sobre el crack del 29. El
cineasta combina amb saviesa
tota mena d’ingredients: la
subtrama romàntica, el comentari
social i, especialment, la col·lisió
humorística entre un personatge
ben flegmàtic, Godffrey, i una
família de rics diletants, excèn-
trics fins a la bogeria. En un diver-
timento de l’alta societat gens

considerat, dues germanes s’apro-
pen a l’abocador municipal per
trobar un genuí sense sostre, l’or-
gull i dignitat del qual impressio-
narà la jove Irene fins al punt
d’oferir-li ser el majordom de la
casa familiar... I oferir-li atencions
més íntimes. Modèlica comèdia
del Hollywood clàssic amb uns
estel·lars William Powell i Carole
Lombard, es presenta en DVD en
una edició amb la imatge remas-
teritzada tant en blanc i negre
com colorejada digitalment.
IGNASI FRANCH

‘Al servicio de las damas’
GREGORY LA CAVA, 1936 | INTÈRPRETS: WILLIAM POWELL, CAROLE

LOMBARD, ALICE BRADY | DURADA: 90 MINUTS | IDIOMES: VOSE
(ANGLÈS), VE | DISTRIBUEIX: VELLAVISIÓN

cultura@setmanaridirecta.info
Les catacumbes de la música

catalana són plenes de troba-
lles sorprenents. En aquesta zona
fosca és on cal ubicar la promo-
tora i discogràfica Carnús Records.
Aquest split (disc compartit) entre
Els Surfing Sirles, FP i El Mal Ja Està
Fet és una mostra del pa que s’hi
dóna. Des del seu quarter general
de la Roca del Vallès, Carnús
treballa en el terreny del hardcore
i del punk i ha bastit una escena
dissident interessant al seu entorn.
Mentre esperem que, per bé o per

mal, es compleixi la sentència que
dóna títol a aquest disc, podem
anar trempant amb el hardcore
polític esbojarrat i original d’EMJF,
amb perles com la sarcàstica “Per
què no fem un grup armat?”, el
punk visceral, traumàtic i potent
d’FP i el punk-rock amb Hammond
d’Els Surfing Sirles, que versionen
el poeta Pepe Sales a “Poble
d’stars”. Potser d’aquí a cent anys
no hi haurà alcaldes, però segur
que encara hi haurà punkis.
ROGER PALÀ

Els Surfing
Sirles + FP + El
Mal Ja Està Fet

‘D’AQUÍ 100 ANYS

NO HI HAURÀ ALCALDES’
(Carnús Records)
PUNK-ROCK

‘Ángeles del infierno’

(SUEVIA FILMS, 1930)
DIRECTOR: HOWARD HUGHES, EDMUND GOULDING, JAMES WHALE

GUIONISTES: HARRY BEHN, HOWARD ESTABROOK, JOSEPH

MONCURE MARCH

INTÈRPRETS: BEN LYON, JAMES HALL, JEAN HARLOW

DURADA: 122 MINUTS | IDIOMES: VOSE (CASTELLÀ)
MATERIALS AFEGITS DESTACATS: LLIBRET DE 32 PÀGINES AMB

IMATGES I TEXTOS SOBRE EL FILM
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DIVENDRES 25 
CONCENTRACIÓ I ESMORZAR
POPULAR A A KAN KADENA 
8h. Kan Kadena

C. Laureà Mirò, 130. Esplugues de Llobregat
El 25 a les 8h. està previst el desallotjament. Els
plans indiquen que s’enderrocaran els dos edificis
de la masia, a l’interior del qual es troben les
restes d’un molí d’oli del segle XVIII i el frontal
de la casa on, des de fa deu anys, es treballa
l’únic hort biològic que queda a tota la zona.
CONVOCA: KAN KADENA

9 DE FEBRER
MANIFESTACIÓ DE SUPORT ALS
CONDUCTORS/ES DE BUSOS DE TMB
18h Plaça Universitat. Barcelona

Contra la pallissa dels Mossos al company Teo
CONVOCA: CONDUCTORS/ES D’AUTOBUSOS DE TMB

9 DE FEBRER  
MANIFESTACIÓ
CONTRA LA PUJADA DE PREUS, CONTRA EL
DIFÍCIL ACCÉS A L’HABITATGE, CONTRA LA
PRECARIETAT LABORAL, CONTRA LA RETIRA-
DA DE LES PENSIONS I CONTRA LA POLÍTICA
LABORAL D’EMPRESES COM CAPRABO I
EXPOEINESS
17h. davant els Jutjats de Terrassa

Anirem des de la Rambla Egara fins la Plaça
Vella, on es farà un míting
ORGANITZA: FED. LOCAL DE CNT-AIT DE TERRASSA

HTTP://WWW.CNT.ES/TERRASSA TERRASSA@CNT.ES

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

FINS AL 26 DE GENER
EXPOSICIÓ: IL·LUSTRACIONS, CARICA-
TURES I VINYETES DE PACO ARJONA
Casal de Barri de Prosperitat. 
Plaça Angel Pestaña, Barcelona. <M> L4 Via Júlia.

“Dedicada a los compañeros de Nou Barris y a sus
padres y madres, la mayoría emigrantes, herederos
del 36, a los que construyeron este barrio con sus
manos, a los que siguen construyéndolo hoy en dia”.

Paco Arjona

Paco Arjona també és col·laborador de la DIRECTA

HORARI: 
DILLUNS I DIMARTS, DE 17H A 18H. 
DIJOUS I DIVENDRES, DE 18H A 20H

WWW.NOUBARRIS.NET/CBARRI

Xerrada: Tibidabo i Collserola
SOS perill imminent
20h. Ateneu Rosa de Foc. 
C. Verntallat 26. Porta verda. Gràcia.
Repàs a les lluites imminents: tala de l’Alzinar
centenari del Tibidabo, construcció d’una
macromuntanya russa i futures accions popu-
lars. Ponent: Juli Fontoba i Sogas, del Col·lectiu
Agudells, Ecologistes en Acció i vicepresident
de SOS Tibidabo.
Organitza: Ateneu Rosa de Foc

DISSABTE 26 

Segon aniversari del Casal popular 
la Fura a Solsona
Tot el dia. Plaça Sant Pere, 7. Solsona.
Diferents col·lectius de la ciutat van veure la
necessitat de crear un espai alternatiu i transfor-
mador obert al poble on poder fer tota mena
d’actes. Ja són dos anys de feina, dia rere dia,
aconseguits amb l’esforç de tots i totes. 
Organitza: Casal Popular la Fura de Solsona  

4rta Quadrangular Trinxada
‘Tots i totes contra el feixisme’
9h. pavelló municipal de Bellcaire
Punkbol Sala amb: Tos Manta d’Igualada, el CSO
Eskuela Taller d’Alcorcón (Madrid), Encallats S. Team
d’Almacelles i l’equip dels i les Trinxades Dinar pop-
ular, cal apuntar-se a alestrinx@nodo50.org abans
del 17 de gener. Al vespre concert gratuït al Vai Bé
de Castellserà amb: Super Tiritas (punk Alcorcón),
Rebel Workers (Street Punk Alcorcón) i Karbunko
(Punk Rock Almacelles)
Organitza: Col·lectiu A les Trinxeres 
www.nodo50.irg/alestrinx

DIUMENGE 27 

Intercanvi gratuït
de llibres a Tarragona
11-14h.  Plaça de la Font. Tarragona
Aquesta iniciativa pretén potenciar la cultura a
través de l’intercanvi gratuït de llibres. A partir
d’ara, l’últim diumenge de mes porta els teus
llibres i canvia’ls pels que més t’agradin. 
Organitza: Casal Popular Sageta de Foc
Mira també:www.sagetadefoc.cat

DILLUNS 28 

Curs de Capacitació Creativa
Del 28 de gener a l’11 de febrer, dll. i dm.
Servei Civil Internacional Catalunya. C. del
Carme, 95, baixos. Barcelona
L’aprenentatge en adults. Disseny i preparació
de tallers. Impartit per Cris Carles, consultora
i especialista en metodologies participatives.
Inscripcions fins el 23 de gener, preu: 150
euros (100 pels socis)
Organitza: SCI Catalunya. www.sci-cat.org 

DIMARTS 29 

Conferencia. L’aprenentatge servei,
un eina per a l’educació en valors
18h. Federació Catalana d’ONG pels Drets
Humans. C. de les Tàpies, 1-3 Barcelona
A càrrec de Yolanda Giménez, professora i mem-
bre del Centre Promotor per a l’Aprenentatge
Servei: proposta educativa que combina proces-
sos d’aprenentatge i de servei a la comunitat
Organitza: Fed. Cat. d’ONG pels Drets Humans
www.dretshumans.cat

Actes d’inauguració del projecte
Fiare a Catalunya
29 i 30 de gener. Gràcia, Barcelona
El projecte Fiare que ara comença a Catalunya
és un projecte de banca ètica cooperativa.
Jornada de portes obertes, taules rodones,
sopar i presentació del producte ‘xarxes’
Més info de Fiare a projectefiare.cat

DIJOUS 31 

Cenador popular anticaciques
21:30h. Casal de Joves de Roquetes
C. Vidal i Guasch 16. Barcelona
<M> L4 Via Júlia
Sopar vegetarià: dansa oriental, Dudadas
(mim i clown) i Txetake (màscara neutra)
Organiza: Plataforma Vecinal de Trinitat Vella
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DIJOUS 24 

Presentació de les obres finalistes 
del 8è Premi Joaquim Amat-Piniella
20h. Llibreria Petit Parcir. 
C. Carrasco i Formiguera, 16. Manresa.
‘Contra el silenci’ de Ramon Folch i Camarasa
(Edicions de l’Albí). Novel·la de ressons autobi-
ogràfics sobre la recuperació de la memòria.
Presentació a càrrec de Ramon Folch i Camarasa
Organitza: Òmnium Cultural Bages
www.bages.omnium.cat

Kafeta de mujeres y lesbianas
20:30h. CSO La Revoltosa. 
C. Rogent, 82. Barcelona,
Pase de película: Death Proof de Tarantino.
Organitza: les atakàs

Xerrada Qui deu a qui?
19h Casal Popular Sageta de Foc. 
C. Trinquet vell, 15. Tarragona
La xerrada oberta al públic forma part de la
campanya Qui deu a Qui?, que està integrada
per nombrosos col·lectius i ciutadans i ciu-
tadanes que demanden l’abolició del deute
extern als països empobrits.
Organitza: Casal Popular Sageta de Foc
www.sagetadefoc.cat

DIVENDRES 25 

Salvem la Devesa. Passat, present i
futur del parc més gran de Catalunya
19:30h. Sala La Farinera. C. Conquista, 60. Girona
Xerrada-Debat a càrrec de:  
Lluís Vilar i Sais, botànic i professor de la UDG.
Pere Cornellà, historiador i professor de la UDG.
Josep Plazas i Plazas, president de l’associació de
Veïns Devesa-Güell
Organitza: CUP (Candidatura d’Unitat Popular)
Col·labora: Associació de Veïns Devesa-Güell

Xerrada introductòria sobre els
estàndards web i d’accessibilitat
20:30h.  La Quimera. C. Verdi, 28, baixos.
Barcelona
Introducció que combina una mica de taller
(porteu portàtil amb wireless si podeu) i debat
final. La xerrada intentarà aclarir què vol dir que
una pàgina web compleixi els estàndards
establerts pel W3C i explicar breument què vol
dir que una pàgina web sigui accessible.
Organitza: La Quimera
http://laquimera.org/calendari

DIMECRES 30
‘EL PROBLEMA DE L’HABITATGE TE SOLUCIÓ’  

19H. CASAL POPULAR SAGETA DE FOC. C.TRINQUET VELL, 15. TARRAGONA

Xerrada emmarcada dins la campanya Gent del Camp, aturem l’ofensi-
va del ciment!, que pretén donar una amplia visió de la situació actual
en què es troba el sector de l’habitatge i el del territori al nostre país

Organitza: Gent del Camp, aturem l’ofensiva del ciment!
www.sagetadefoc.cat 
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DISSABTE 26
JORNADA DE REFLEXIÓ DE
LES LLUITES DE COLLSEROLA
A partir de les 10:30h. Cal Suís. 
C. Finestrelles, 32-38. 
Esplugues de Llobregat

Per continuar el moviment sorgit
arrel de les jornades de Can Masdeu
i Can Canaletes, es va formar un grup
de treball format per gent de difer-
ents grups interessats en la defensa
de Collserola: pla Caufec, PAS, Can
Masdeu, Kan Pasqual i Can
Canaletes.

ORGANITZA: CAL SUÍS
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L’experiència d’Uri Avnery és
cabdal per entendre Israel i el
seu moviment pacifista. Avnery
va néixer a Alemanya l’any
1920. Quan tenia deu anys va
arribar a Palestina amb la seva
família i als 28 va viure el
naixement d’Israel i la guerra
de 1948. Quan tenia 47 anys va
patir la guerra dels Sis Dies i
quan en tenia 53 la del Yom
Kippur. Va ser amic íntim de
Iàsser Arafat. Ha guanyat el
Premi Nobel Alternatiu –els
Livelyhood Awards– i és una de
les veus israelianes més respec-
tades a tot Europa. Avui té 87
anys i una salut de ferro. Des de
casa seva, un àtic amb vistes a
Tel Aviv, molt a prop de la
platja i, per tant, amb la humi-
tat del mar Mediterrani
entrant fins a la cuina, cada
setmana escriu un article sobre
el conflicte. “El nostre treball
és a Israel. Aquí hi ha la batalla.
Hem de convèncer els israe-
lians”, comenta.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Quines fronteres creus
que podria ser capaç de
respectar Israel?

Hem de restaurar les de 1967: un
estat jueu a Israel i un estat pales-
tí a Gaza i Cisjordània. La resta de
propostes ja no serien viables.
Tampoc la d’un estat pluriètnic
amb els mateixos drets per pa-
lestins i israelians a tot el terri-
tori de l’antiga Palestina? 
No! Un estat pels dos pobles no
té sentit. Si tens el 99 per cent de
la població israeliana en contra,
mai no serà possible. Els jueus
volen un estat per a ells i han de
poder tenir-lo. Els jueus van venir
aquí per construir un estat propi,
amb la nostra llengua i la nostra
religió. I els palestins, evident-
ment, no volen compartir el seu
estat amb els israelians. Un estat
amb diferents nacions és impos-
sible. Seria una contradicció. No
funciona. Mira el que va passar a
la Unió Soviètica o a Iugoslàvia...
O mira el que passa a Espanya
amb els catalans i els bascos.
Aquests dos estats comparti-
rien Jerusalem?
Jerusalem serà una ciutat dividi-
da, capital d’Israel i de Palestina.
És un mal necessari. Cap àrab
acceptarà perdre l’Esplanada de
les Mesquites i cap jueu podria
perdre el Mur de les Lamenta-
cions. La tensió que ara viu la ciu-
tat s’acabarà quan acabi l’ocupa-
ció. Jerusalem tornarà a ser una
ciutat oberta.
Els refugiats, en un futur en pau,
podrien tornar a casa seva?
El problema dels refugiats el va
crear Israel el 1948 i és Israel qui
ha de posar-hi solució, però la
cosa no és tan fàcil com que

tornin a casa seva. Són cinc
milions de persones. La seva vila
potser ja no existeix i la seva
casa potser va ser destruïda o hi
viu una altra família des de fa 50
anys. Els mites dels dos bàndols
sobre el dret de tornar a la terra
dels seus avantpassats són anta-
gònics: pels jueus, la guerra del
1948 va ser la de la independèn-
cia i pels palestins va ser la
nakba, el desastre.
Però, tal com ha demostrat l’his-
toriador israelià Ilan Pappe, Is-
rael va practicar la neteja ètnica
contra els palestins l’any 1948.
Els dos bàndols van practicar la
neteja ètnica. La gent acostuma a
oblidar-se d’això: els dos exèrcits
volien conquerir territori i bui-
dar-lo de població enemiga. A les
zones ocupades per Israel hi van
quedar pocs àrabs, però a les
zones ocupades per Jordània
(Cisjordània) i Egipte (Gaza) no hi
va quedar cap jueu. Encara que
també és veritat que prèviament
n’hi havia molt pocs.
En tot cas, quina és la teva pro-
posta sobre els refugiats?
Primer, Israel ha de reconèixer la
seva responsabilitat en l’expulsió
dels palestins. Després, ha d’ac-
ceptar el dret al retorn, tal com
diuen les resolucions de les
Nacions Unides. I després de tot
això, la qüestió pràctica: avui és
impossible que cinc milions de
palestins s’instal·lin a viure a
Israel, perquè aleshores els pales-
tins serien la població majoritària
al país. L’única opció viable és
que els refugiats tornin a Palesti-
na amb una gran ajuda econòmi-
ca internacional, o que siguin
compensats econòmicament per
Israel si es queden a viure allà on
viuen ara. Com ha fet Alemanya
amb els jueus.
Per què Israel posa tants entre-
bancs en aquesta qüestió?
Molts fantasmes! Els israelians

tenen una visió apocalíptica
sobre els refugiats: veuen cinc
milions de palestins arribant de
cop i en massa a les portes de
casa seva. Això no té sentit! El
problema se solucionarà amb una
negociació.
Veig que l’esquerra pacifista
israeliana s’ha tornat molt prag-
màtica. Que en penses?
Cap solució no serà justa si no es
pot dur a terme. Si una proposta
–per molt justa i equilibrada que
sigui– no ens porta pel camí de la
pau, no serveix. Jo busco solu-
cions que posin fi al conflicte ara
mateix, no d’aquí a cent anys. Per
tant, avui hem d’acceptar dos
estats amb les fronteres del 67,
una Jerusalem dividida i sense
que els refugiats puguin tornar a
Tel Aviv o Haifa. D’aquí uns anys ja
ho veurem. Potser la solució serà
unificar-nos i viure en pau com
està fent Europa ara, després de
moltes guerres.
Quin govern d’Israel podria ser
capaç de signar la pau?
En aquests moments, cap. La pau
requereix l’evacuació de totes les
colònies de Cisjordània. Com
esborrarem ciutats-colònies tan
grans com Ariel o Maale Adu-
mim? Com treurem d’allà els
milers de colons ultraortodoxos i
feixistes? Per evacuar 400.000
colons israelians de Cisjordània
cal una opinió pública favorable,
un exèrcit obedient i un fort lide-
ratge. Avui dia no es dóna cap d’a-
questes tres condicions.
Si Israel no vol, mai no hi haurà
pau a Palestina, no?
El nostre treball és a Israel. Aquí
hi ha la batalla. Hem de convèn-
cer els israelians. La part més
important de la meva feina és
canviar l’opinió dels israelians en
favor de la pau. Sembla un objec-
tiu llunyà, però quan la majoria
de la població doni suport a la
pau el procés s’accelerarà.

Quin paper poden fer les orga-
nitzacions pacifistes a Israel?
Som pocs i quasi no se’ns veu,
però existim i tenim un paper
essencial. Hem de fer girar la roda
petita per moure la roda gran: els
activistes som la roda petita i la
societat israeliana és la roda gran.
Intentem fer coses noves, fer
campanyes de sensibilització,
construir un discurs pacifista...
Cal paciència. Molts israelians ja
s’estan movent cap a la pau.
Què en pensen els israelians dels
palestins i del seu patiment?
Els israelians veuen la història a
la seva manera. No han viscut en
pau ni un sol dia des de 1948. Per
la majoria d’israelians, els pales-
tins són un enemic que els vol
esclafar. L’entrebanc més gran de
la pau és la falta de confiança. Un
àrab és, en la ment d’un jueu, un
mentider. Tothom vol la pau,
però ningú no creu que l’altra
part la respecti. El diàleg entre
israelians i palestins és molt
complicat. Cada paraula significa
quelcom diferent. Cadascú té els
seus mites i les seves veritats
innegables.
I el teu amic Iàsser Arafat, quin
paper va jugar en el conflicte?
La meva llarga amistat amb ell no
em permet ser objectiu. Per mi
Arafat va ser un dels grans perso-
natges del segle XX. Jo vaig ser
testimoni de les seves dues revo-
lucions. D’una banda, va crear el
moviment nacional d’allibera-
ment palestí contra Israel i contra
la influència dels països àrabs, va
posar Palestina al mapa mundial i
va aconseguir el reconeixement
de l’ONU i dels Estats Units. I d’al-
tra banda, l’any 1974 ja va comen-
çar a negociar la pau amb Israel i
va convèncer el seu poble de la
necessitat d’arribar a acords amb
el seu gran enemic. Va aconseguir
tot això i, alhora, va mantenir unit
el poble palestí.

“Hem de fer girar la roda petita
per moure la roda gran”

Glups!
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

Desembre de 2006 en un cen-
tre cívic d’una ciutat qualse-
vol: baixada de temperatu-

res, s’ha d’engegar la calefacció i la
gestió l’ha de fer algú que s’ha pres
uns dies d’assumptes personals,
que ha sumat a d’altres dies de per-
mís per naixement, crec que d’un
nét. Tot i que el personal i els usua-
ris del centre cívic es pelen de fred,
el personatge en qüestió diu que
farà la gestió quan torni, ja que ell
té uns drets laborals com tothom.
“Què passa quan passa el que
passa?”, pregunta un atònit treballa-
dor ocasional de la casa. “Doncs no
passa res”, respon un company que
ja fa temps que coneix el percal. “I
per què no passa res?”, insisteix l’in-
dignat treballador ocasional. No
entén que –tot i que el personatge
en qüestió formi part de la tipolo-
gia de funcionaris que amb la seva
pràctica donen legitimitat a deter-
minades declaracions perverses

dels capos de la patronal, com la
del president de Foment del tre-
ball, que fa poc va asegurar que
sobraven 150.000 funcionaris– no
hi hagi mecanismes per cridar l’a-
tenció a aquella gent que perver-
teix uns drets que han costat tant
d’aconseguir. “Molt fácil”, respon
l’altre company, que també és fun-
cionari, però és conscient que els
seus drets –que haurien de ser
extensibles a totes les treballado-
res– comparativament són privile-
gis, “el problema és que el perso-
natge en qüestió també és un
càrrec de confiança, és a dir, algú
que posa el partit polític de torn en
un càrrec directiu, massa sovint
sota criteris de fidelitat o premi
més que de competència o idoneï-
tat”. “Glups!”, va fer l’atònit, indignat
i definitivament ingenu treballador
ocasional, que ara s’adona de per-
què un monstre –amb peus de
fang?– com l’administració pública
no funciona com podria fer-ho i no
és capaç de transformar la societat,
com ell pensava.

d

“El personatge
en qüestió és

un càrrec
de confiança”

Carol Pujades
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“Dicen que la vida 
es tan dura que el

hombre debe tener
dos padres que velen

por él... algunos
tienen un sobrino.”
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