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Scotland Yard va detenir i 
alliberar els ‘suïcides fugits’
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EL CNI VA DESENCADENAR LES DETENCIONS PERÒ EN VA OCULTAR EL DESENLLAÇ
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A la Polònia comunista Kieslowski va ser
una figura clau del cinema del seu país
sense pretendre-ho i va emprendre un
camí estilístic que el va dur dels interes-
sos socials a la reflexió existencial.

Fa vint anys, en el marc del moviment
feminista, va néixer el col·lectiu Dona i
Presó. No creuen en les presons i, men-
tre n’hi hagi, volen estar al costat de les
dones preses i expreses.

La tercera ronda de negociacions entre
el Marroc i el Front Polisario va acabar
sense acord. El Marroc continua sense
voler sentir parlar d’autodeterminació,
condició mínima per al Polisario.

Mariana Huidobro amb el seu fill
Rodrigo després de ser alliberat
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Els alts càrrecs de TMB cobren més que Zapatero Tots els
presos del
4F ja estan
en llibertat

Edu Bayer

El col·lectiu Temps 
de re-voltes posa en 
marxa el decreixement 

>> Què es cou? //   Pàgina 22

El 10 de febrer una bicicletada
que anirà de la plaça Universi-

tat de Barcelona fins a Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat) inau-
gurarà la Marxa pel decreixement
que, fins el 26 d'abril, recorrerà una
trentena de comarques de Cata-
lunya. El col·lectiu Temps de re-
voltes pretén anar més enllà de la
crítica a la societat de consum i la
denúncia de la incompatibilitat
entre el creixement i els fona-
ments ecològics. La Marxa vol

contribuir a desenvolupar propos-
tes per altres models de vida local,
de consum responsable i de mobi-
litat no motoritzada. El context
del canvi climàtic i de la fi de l’era
dels combustibles fòssils porta el
col·lectiu Temps de re-voltes a
considerar que l’actual model de
vida que estem seguint és “impos-
sible de mantenir” i que, per tant,
la situació no només ens obliga a
buscar altres fonts d’energia, sinó a
“reduir-ne el consum”.

Can Vies brinda pel seu futur
>> Així està el pati //   Pàgina 12

Manifestació a la Gran Via de Barcelona el 3 de gener. La mobilització tornarà el 9 de febrer.  >> Així està el pati //   Pàgina 9



Mentides i rumors al Raval

N
ingú no pot assegurar que els deu pakistanesos detin-
guts al barri del Raval de Barcelona siguin culpables,
però tampoc que no tinguin res a veure amb un possible
atemptat. El temps ens ha ensenyat a desconfiar de les

versions oficials i dels comunicats de la policia, però també ens
hauria de posar en alerta davant les versions de qualsevol de les
parts interessades. Els rumors, sense proves, no són notícia: ni els
rumors d’una banda ni els de l’altra. 

Durant les últimes setmanes, la majoria de mitjans de comunica-
ció han anat a la deriva donant rumors com a notícies i havent-los de
desmentir el dia següent. Deia Oscar Wilde que la primera víctima
d’una guerra és la veritat. En la guerra dels Estats Units i la Unió Euro-
pea contra l’anomenat terrorisme de caire islamista, la informació
rigorosa i neutral va morir ja fa molt de temps. Avui només val la pro-
paganda. L’objectiu és posar la por al cos de la gent per justificar les
guerres al Pròxim Orient i la repressió policial a casa nostra. Han con-
vertit la comunitat musulmana en sospitosa de tots el mals. 

No obstant això, el pitjor seria respondre la seva propaganda amb
més propaganda. La DIRECTA no pot caure en això. No som objectius
perquè l’objectivitat és una quimera. Ens situarem sempre al costat del
dèbil i de les víctimes de la injustícia. Tanmateix, no ens podem obli-
dar del nostre compromís amb qui ens llegeix i amb la informació ben
feta. Tot i que alguna vegada no hagi estat així, ens comprometem a
treballar per publicar només informacions rigoroses i contrastades,
amb proves suficients i amb la veu de totes les parts en conflicte. 

El racó il·lustrat

✑ Jordi Borràs
/directa@setmanaridirecta.info/

Fa uns dies, passejant pel casc
antic de Gasteiz, vaig topar
amb una manifestació a

favor de la legalització del cànna-
bis i em va fer pensar diverses
coses. Més enllà del debat sobre
la legalització o la prohibició de
les drogues i dels discursos estè-
rils alliçonadors, hi ha una sèrie
de temes tant o més importants
que massa sovint s'obliden per
part de l'esquerra: la creença mes-
quina que la droga és sinònim de
llibertat, que existeixen drogues
toves i drogues dures, que certs
estupefaents no són addictius i
que el prohibicionisme no ha de
portar una actitud reaccionària
en pro de l'apologia de la droga.

Caure en la banalització del
consum de drogues és una actitud
suïcida, contrària a qualsevol es-
perança de canvi cap a un nou

model de societat, per la senzilla
raó que l’únic camí que ho permet
és l'exercici ple de la teva llibertat
per pensar i per escollir.

De la mateixa manera que, so-
vint, es considera el consum de
droga com un exercici de llibertat
també s'oculta que pot convertir-
se, sense previ avís, en una presó
sense barrots. S'oblida que la
frontera entre l'ús i l'abús és tant
fina i imperceptible que moltes
vegades ja és massa tard per
veure-la quan s'ha traspassat el
límit i que tothom és susceptible
de creuar-la. I el més fotut de tot
és que es criminalitza l'addicte:
se'l desplaça i se'l menysprea
sense entendre que no és res més
que un malalt. I pot ser fins i tot
graciós veure un parell de revolu-
cionaris –canut i cervesa en mà–
omplint-se la boca de la demagò-
gia més barata contra els que con-
sumeixen cocaïna, heroïna o à-
cids. I mentre aquestes boques es

vesteixen d'hipocresia, d'ignoràn-
cia i criminalitzen gratuïtament
sense mirar-se el melic no fan res
més que corcar-se el cervell un
poc més i alimentar un món folrat
de tòpics.

I quan dic droga ho dic en sin-
gular, perquè en el fons només
n'hi ha una: la que acompanya un
sopar, la que alleuja el dolor, la
que evadeix… Però també la que
aïlla, la que aliena, la que forada el
cervell, la que destrossa vides i
somnis.

Qui hagi viscut de prop els
estralls de la droga sap molt bé
de què parlo, qui no ho hagi vis-
cut però ho vulgui entendre en
traurà un gran profit. Tot i això, hi
haurà qui  esbufegarà i passarà
pàgina sense entendre res. A-
quest –ben segur– està condem-
nat a seguir farcint de falsedats la
seva pròpia ignorància i a posar
en perill la seva pròpia existència
i la dels qui l’envolten.

Droga

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquest cap de setmana l’hem viscut amb intensitat. Divendres,
cap a l’hora del cafè, la notícia es difonia: “Brindis a les sis a
Can Vies. Hem guanyat el judici... tots i totes”. Un cop allà va

haver-hi alegria, mar de cava i de samarretes grogues. Brindis multi-
tudinari amb gent vinguda de tots els barris de la Barcelona rebel:
“Can Vies es queda al barri” i “Paga TMB”. Quan semblava que l’emo-
ció no podia ser més gran, una nova trucada a dos quarts de vuit del
vespre encara ens va posar més contents: “El Rodrigo del 4F està sor-
tint ara mateix de la presó de la Trinitat Vella”, ens van dir des de l’al-
tre costat del telèfon. Nous brindis, noves alegries i altíssims nivells
d’eufòria.  Fins i tot hi va haver qui es va preguntar: “Quin sant és avui?
Santa Revolta?”. 

Des de la DIRECTA volem felicitar molt efusivament el Centre
Social Okupat Can Vies i a totes aquelles persones que han fet pos-
sible aquesta petita gran victòria, que en són moltes. També volem
felicitar en Rodrigo i la seva mare, la infatigable Mariana, que s’han
pogut retrobar amb el seu fill després de dos anys de segrest legal a
les clavegueres de l’Estat. Ja sabeu que no esteu sols.

Editorial
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Anna Sellarès

Anticicló més fresc

L’anticicló tornarà a afectar-
nos després de la petita pausa

amb pluges que va deixar entre 20
i 30 litres a moltes comarques. El
cap de setmana l’ambient serà
plenament assolellat, però amb
boires a les planes interiors que
també apareixeran a punts del
litoral. La posició de l’anticicló
farà que els vents siguin continen-
tals i, per tant, les temperatures
tinguin una tendència a la baixa a
partir de dimarts. Una falca anticiclònica tornarà a afectar tota l'Europa occidental el dissabte 9 de febrer El dimarts els vents més continentals portaran ambient fresc i boires a la línia costanera
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IGUALTAT FORMAL O IGUALTAT REAL?
>> L’article 14 de la Constitució espanyola (1978), proclama la igualtat jurídica entre homes i dones. El dubte sobre l’efectivitat
d’aquest article naix en el moment que s’aprova una nova llei l’any 2007: la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i
dones (LO 3/2007). Aquesta llei estableix un marc jurídic propi per impulsar polítiques públiques destinades a eliminar la discrimina-
ció entre homes i dones en tots els àmbits de la vida. És a dir, en el seu moment, la igualtat jurídica no va implicar una igualtat real_

✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Els rols de gènere històrica-
ment han estat molt mar-
cats a les zones rurals. Han

implicat unes mancances per a
les dones, però també una res-
posta per part seva. Així, la forta
pressió social per complir els
rols tradicionals es contraresta
amb la capacitat d’adaptar-se i
empoderar-se. 

Anna Lloret, psicòloga del
Pla d’Urgell que atén dones del
món rural d’entre 40 i 60 anys,
creu que l’estructura familiar
tradicional incideix en el benes-
tar personal i psicològic d’a-
quest col·lectiu: “Elles han en-
trat a formar part de la família
del marit. Per tant, manifesten
que no els queda cap més remei
que seguir les indicacions. La
sobrecàrrega de feina familiar
–el marit, els fills o les filles, els
sogres i el negoci del marit– fa
que no tinguin temps per elles.
Si en busquen tenen sentiment
de culpa perquè pensen que no
es comporten de manera ade-
quada i arriben a confondre el
fet de tenir cura d’elles mateixes
amb una actitud egoista”. Les
dones que atén Anna Lloret so-
len patir transtorns d’ansietat o
de l’estat d’ànim. Aquest fet es
relaciona amb la sensació que
tenen d’haver perdut l’oportuni-
tat d’autorealitzar-se. Donar
molt a les altres persones i no
rebre res a canvi es considera
una actitud femenina habitual.
Les dones d’aquesta edat amb
aquesta problemàtica poden
desitjar una separació o un
divorci, però la manca de recur-
sos econòmics propis els dificul-
ta fer aquest pas.  

Ara bé, les dones del Pla
d’Urgell han estat emprenedo-
res. Han obert els seus propis
negocis davant el tancament  de
les indústries tèxtils, on bàsica-
ment hi treballaven dones. Així,
una part important de l’activitat

comercial ha estat impulsada i
recau sobre el sector femení.
Això és el que afirma un estudi
de la Fundació del Món Rural i la
Fundació Maria Aurèlia Cap-
many publicat el gener de  2008.
Aquesta investigació s’ha dut a
terme en vuit comarques catala-
nes i tracta sobre l’ocupació i les
dones al món rural.

Ocupació, serveis i qualitat
de vida de les dones
L’estudi esmentat destaca que,
tot i les especificitats comarcals,
l’ocupació femenina és elevada.
La situació laboral més habitual
és la condició d’assalariada
(entre 25 i 44 anys) o autònoma
(entre 45 i 65 anys). L’atur té mes
incidència entre les dones joves i
a les comarques on el mercat
laboral és més precari. Les dones
més satisfetes amb la seva feina
són les autònomes, tot i que
cada cop hi ha més assalariades.
Una part important de les que
treballen en el negoci familiar es
dediquen al sector agrícola o
ramader. “El temps que no
correspon a una activitat laboral
remunerada es dedica majorità-
riament a les tasques de cura i

dedicació a la llar i al negoci o
explotació familiar”. L’activitat
laboral femenina que no passa
pel mercat laboral formal resulta
invisible, sobretot a les comar-
ques amb més sector primari. 

L’estudi també evidencia que
l’estat dels serveis bàsics d’aten-
ció a les persones és insuficient.
Les carències habituals són les
llars d’infants, els centres de dia
i  les residències de gent gran. En
el context rural els rols de gène-
re  incideixen en el fet que la
cura de les persones recaigui
més sobre les dones. Aquesta
situació ha fet que es desenvolu-
pin estratègies per tal de fer-hi
front. En l’àmbit rural la xarxa
familiar és fonamental en la cura
de les persones. 

Donar molt a les
altres persones 
i no rebre res 

a canvi es
considera 

una actitud
femenina
habitual

Els serveis públics dirigits a les dones es dibuixen novells, poc estructurats i deficients 

L’estudi conclou posant èm-
fasi en la necessitat d’adequar
aquests serveis a la situació per
tal que les dones puguin incor-
porar-se, mantenir-se o millorar
dins el món laboral en igualtat
de condicions i oportunitats.  

Polítiques públiques a les
terres de Ponent
L’any 2005 l’Institut Català de les
Dones (ICD) va iniciar una línia
de subvencions als ens locals i
comarcals, entre d’altres. A Po-
nent ho va fer a la Noguera, a les
Garrigues, al Pla d’Urgell, a la
Segarra, al Segrià i a l’Urgell, on
els ajuntaments i consells co-
marcals van rebre més de
200.000 euros. Aquests diners
han permès elaborar diagnòstics
i plans de polítiques de gènere i
la creació dels anomenats Ser-
veis d’Informació i Assessora-
ment a les Dones (SIAD) a totes
les comarques.

Segons el que els mateixos
consells comarcals han explicat ,
el SIAD del Pla d’Urgell funciona
des de fa dos mesos, el de l’Ur-
gell en fa quatre i el del Segrià té
poc més d’un any i no ha elabo-
rat un diagnòstic comarcal. A la

Segarra, entre el 2006 i el 2007,
van elaborar una diagnosi dels
serveis socials amb perspectiva
de gènere i van crear un SIAD
que no brinda atenció directa,
però sí que ofereix serveis espe-
cífics. La Noguera va presentar
públicament el servei el desem-
bre de 2007.

Cal destacar el cas de les
Garrigues, on el servei està atu-
rat des de fa un mes, segons ha
declarat una membre d’una asso-
ciació de dones. Durant els dos
anys de treball sobre les políti-
ques de gènere s’ha fet una diag-
nosi, un pla d’acció, un SIAD i
una federació d’associacions de
dones. La responsable de Serveis
Socials del Consell Comarcal
afirma que les polítiques de
gènere són un servei d’interès,
però no són prioritàries perquè
necessiten uns recursos econò-
mics estables i quantiosos. En
aquest sentit diu que hi ha una
dependència financera de les
administracions locals i comar-
cals respecte l’ICD. També afe-
geix que les convocatòries
anuals no permeten consolidar
els serveis només amb aquest
finançament. 

Així doncs, es tracta d’inicia-
tives recents i de serveis pen-
dents de desenvolupar i que no
ocupen llocs prioritaris en l’a-
genda política comarcal de Po-
nent. Es dibuixa un panorama
novell i poc estructurat en l’a-
tenció específica a les dones de
l’àmbit rural. Tal com destaquen
els estudis citats, les dones
rurals tenen unes demandes i
unes especificitats que estan
pendents d’abordar. Les accions
aïllades (8 de març o 25 de no-
vembre) estan més dirigides a la
sensibilització que a la transfor-
mació social. L’aplicació de la
perspectiva de gènere en totes
les àrees polítiques institucio-
nals encara ha de començar. 

MÓN RURAL // LA QUALITAT DE VIDA CONTINUA DEPENENT DEL GÈNERE
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Una dona gran neteja les males herbes de la seva terra
Ariadna Nieto
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“El temps no
relacionat amb

l’activitat
laboral es

dedica a tasques
de la llar” 

Les dones són motor de canvis

Els estudis
destaquen que
les dones rurals

tenen unes
demandes i unes

especificitats
que estan
pendents
d’abordar
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✑ Mireia Campanera Reig
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant les últimes tres dèca-
des els governs catalans i
estatals “democràtics” no

han prioritzat mai les diferències
existents entre homes i dones en
l’elaboració de les polítiques pú-
bliques, tot i que –a escala inter-
nacional– el moviment feminista
ha exercit prou pressió política
per influir en les agendes políti-
ques. Una mostra d’això són les
diferents conferències mundials
de l’ONU i les legislacions comu-
nitàries europees.

Les polítiques institucionals
destinades a les dones compten
amb més o menys  participació fe-
menina. Les associacions de dones
tenen una relació directa amb l’ad-
ministració. Juguen bàsicament un
paper consultiu en l’elaboració de
les polítiques públiques –amb
algunes excepcions– i en depenen
econòmicament. L’Administració
justifica les inversions i les associa-
cions perden autonomia.

A pesar d’això i tenint en comp-
te l’heterogeneïtat de les entitats
que hi ha al territori rural català,
aquestes organitzacions mostren
una capacitat d’iniciativa i d’auto-
organització elevada. Són entitats
que agrupen un conjunt de dones i
que interaccionen periòdicament
en un espai comú. Aquest fet possi-
bilita que la informació flueixi amb
facilitat entre elles i que, en deter-
minades situacions, els espais de
dones puguin esdevenir llocs de
debat sobre problemàtiques perso-
nals, socials i comunitàries.

Les activitats que promouen
les associacions de dones de les
zones rurals estan infravalorades
per una part de la societat. Les acti-
vitats d’oci i recreació que duen a
terme són percebudes com un en-
treteniment de segona categoria.
Però cal destacar el paper social de
les associacions de dones, ja que
impliquen un grau de participació
femenina en la vida pública. Cada
associació té el seu tarannà (recre-
atiu, cultural, etc.), les seves especi-
ficitats i les seves línies de treball.
Han creat espais de trobada i rela-

ció femenina, d’accés a la informa-
ció i a l’espai i a la vida públiques.
Cal entendre que, per les dones
d’una generació que va patir el
sexisme de la dictadura franquista,
el fet de tenir un espai grupal propi
també suposa una conquesta social
i personal. Una de les problemàti-
ques actuals és l’envelliment d’a-
questes entitats, fruit de la poca
relació intergeneracional femeni-
na. Les dones joves no hi troben el
seu espai i, en conseqüència, a-
quests espais de trobada femenina
es poden acabar extingint.

Dones que es troben per parlar,
aprendre, distreure’s i lluitar
Les dones creen estratègies per contrarestar la manca de serveis públics adequats

Les associacions
de dones juguen

un paper
consultiu en

l’elaboració de
les polítiques

públiques

MÓN RURAL// PARTICIPACIÓ FEMENINA I VISIBILITAT
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>> Les dones continuen accedint menys a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tot i que desenvolupen més
activitats de formació. Aquesta dada l’afirma un estudi del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. També tenen més
probabilitats de patir analfabetisme digital, el qual s’accentua a les zones rurals a causa de l’escletxa digital causada per la
manca d’infraestructures i de formació. També hi ha una escletxa intergeneracional. A més de la Xarxa de Telecentres a
Ponent, treballen aquest tema els col·lectius Donespageses.cat i Enxarxadesalleida.org_

L’empresa Acciona Energía,
amb l’acord de l’antic con-

sistori de Fulleda (2005-06), va
decidir posar en marxa un ma-
croprojecte d’energia eòlica, en
concret quatre parcs. Un dels
espais afectats era la serra del
Tallat, un indret d’alt interès
natural per les Garrigues: “A
nivell de resistència van ser les
dones del poble –l’Associació de
dones Marinada de Fulleda– les
que la van iniciar i les que van fer
diferents accions amb altres
agents del territori”, informa
l’extècnic de polítiques de gène-
re de la comarca. La secretària de
l’associació explica que les dones
de l’associació fa prop de tres
anys que, quan van assabentar-se
del projecte, van voler informar-

se i, sense pretendre-ho, van
crear un espai de debat que en
aquells moments no existia al
poble. És una associació de dones
joves i grans que dinamitza el
poble a nivell social i cultural i
que compta amb més de 50
sòcies en un municipi de poc més
de 100 habitants.

“Aquest bloc s’inicia per
denunciar la creació d’un ma-
croparc d’energia eòlica que
destruirà el paisatge, la flora i
la fauna tradicionals del poble
de Fulleda (les Garrigues). No es
tracta d’anar en contra de les
noves fonts d’energia, sinó de la
seva imposició sense debat i en
concentracions que són absolu-
tament contràries al sentit co-
mú i a les necessitats de la zona
on s’instal·len”. Així és com s’i-
nicia el bloc impulsat contra el
projecte del parc eòlic. A pesar
dels esforços que s’han dut a
terme, amb els quals es va acon-
seguir la retirada d’un projecte i
un canvi de govern municipal, el
macroparc eòlic està en cons-
trucció.

Serveis per a les persones
Les dones del poble d’El Soleràs
(les Garrigues) van demanar per
activa i per passiva que es cons-
truís una llar d’infants al poble.
L’extècnic de polítiques de gène-
re de les Garrigues explica: “Ho
van demanar a l’Ajuntament i al
Consell Comarcal i també a es-
pais públics, com els fòrums de
dones que es van fer a la comar-
ca l’any 2006. Finalment se’n van
sortir”. Aquest és un exemple de
treball col·lectiu i polític. Dones
que, de forma espontània, impul-
sen una pressió política efectiva
per poder disposar d’uns serveis
adequats, dels quals elles també
en seran beneficiàries.

+INFO: fulleda.blogspot.com

Dones contra un macroparc eòlic

Dinamització
rural de base

L’associació L’arada està im-
pulsant un projecte de dina-

mització socioambiental del ter-
ritori al Solsonès. Iniciat el juliol
de 2007, està previst que acabi el
mes de maig d’enguany. Utilit-
zen la metodologia d’Investiga-
ció i Acció Participativa i esta-
bleixen un contacte directe i
horitzontal amb els i les agents
del territori.

El projecte, anomenat ES-
PAIS, pretén crear un pla d’acció
específic. Mitjançant tallers ter-
ritorials elaboren una diagnosi
participativa i un pla d’acció que
permeti construir nous models
de desenvolupament del medi
rural. La seva filosofia se centra
en la justícia socioambiental, l’e-
quitat sociocultural i la perspec-
tiva de gènere. La participació
de la gent es fa a través de
tallers, xerrades i debats que van
organitzant en diferents punts
de la comarca. Allí es parla de
qualitat de vida i serveis, de la
pagesia, del comerç i del turis-
me, entre d’altres qüestions. Les
desigualtats de gènere s’hi mani-
festen: “La majoria de feines
estan molt masculinitzades i la
dona s’ha de refugiar en el sec-
tor dels serveis. I si a més ets
dona rural o jove ho tens més
complicat”.

Aquesta experiència naix
–tal com informen membres de
l’associació– de la iniciativa d’un
grup de persones que s’associen
per impulsar aquest projecte. El
suport financer d’institucions
públiques comarcals i nacionals
ha permès desenvolupar la ini-
ciativa tal com la va pensar l’as-
sociació.

+INFO: www.larada.net

“Elaboren 
una diagnosi
participativa
que permeti

construir nous
models de

desenvolupament
del medi rural”

“Quan es van
assabentar del
projecte van
informar-se i
van crear un

espai de debat”

Membres de l’associació de dones de Linyola en un taller de TIC a Lleida
Jordina Rivas

d
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Rosa Canosa és una botiguera
polifacètica. Pubilla i pagesa, va
anar a viure a Barcelona per
“fer fortuna” i hi va obrir la
seva primera botiga. Després de
quinze anys va tornar a Barbens.
Als seus 64 anys ha estat la
presidenta de la Federació de
Dones del Pla d’Urgell durant
deu anys i n’ha invertit quinze
ensenyant anglès a les dones de
l’associació de dones l’Albada
de Mollerussa.

✑ Mireia Campanera Reig
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Aquè us dedicàveu a l’as-
sociació de dones de
Barbens?

La inquietud que jo tenia era que
dins de cada dona amb un davan-
tal –o vestida de manera que
semblava més gran– hi havia un
potencial i pensava: està desapro-
fitada! Ho donava tot i, a canvi,
què rebia? Nosaltres els vam
donar l’oportunitat de sortir de
casa, d’anar a conferències, de fer
classes, etc. I allí s’esplaiaven.
Què ha canviat en les dones del
poble en aquests anys?
Han tingut més autonomia, s’han
estimat més elles mateixes... La
dona abans de marxar de casa ha
de deixar la feina feta. Això no
canvia, eh? Tot va acompanyat per
les circumstàncies. I nosaltres
hem posat el nostre granet de
sorra. Perquè no és lo mateix una
dona en una capital que una dona
en un poble, que ho té tot molt
difícil. En això vam fer una labor
molt forta. I ara les associacions
estan en un punt en el qual potser
hi ha una mica de canvi. S’ha d’a-
nar a un altre nivell.

Quines són les coses pendents
de fer en les associacions de
dones de pobles petits o mitjans
com els del Pla d’Urgell?
S’haurien d’involucrar les dones
joves, ja que com que no han tin-
gut aquest problema sembla que
se n’han desentès una mica.
Creus que per molt que hagi can-
viat el paper de les dones encara
hi ha qüestions latents?
Sí, encara no hem acabat la lluita.
Que no s’adormin. La dona està en

“Dins de cada dona amb un davantal,
hi havia un potencial humà que
pensava: està desaprofitada!”

una situació en la qual sempre ha
de triar: ser mare o treballar. I lla-
vors... en quines condicions! Sem-
pre tenim les de perdre. Una dona
encara cobra menys que un home
i pel càrrec de direcció d’una
empresa agafaran abans un home,
tot i que les universitats estan
plenes de dones. La dona ha de
demostrar més el que val. Té un
sostre de vidre i no la deixen pas-
sar. Tu no ho veus, però hi és.
Creus que a les poblacions rurals
hi ha les mateixes oportunitats
per una dona que per un home?
Aquí tampoc tenen les mateixes
oportunitats i, a més, encara està
més accentuat!
Encara hi ha molta pressió cap
a les dones en el sentit que han
de cuidar dels fills, dels pares,
de la llar, etc.?
No, potser no tant. Ara això ha
canviat molt. La dona té més lli-
bertat. Jo veig totes les nenes
estudiant i van allà on volen. Una
dona s’autoimposa que ha de cui-
dar els vells; ara hi ha els gerià-
trics. És molt trist que l’hagis de
treure de casa, però comprenc
que hi ha situacions en què no es
pot assumir. La dona és la que
s’autoimposa això i diu: “Deixaré
la meua feina abans que la deixi el
meu home”. L’administració hauria
de pagar un sou a les mestresses
de casa perquè estan fent una
labor molt important i no cobren
ni se’ls reconeix mai!
Potser a les dones joves no els
passa això perquè encara no han

de cuidar dels seus pares...
Clar. I moltes fan de padrines
també. Aquí és on hi ha l’esperit
de sacrifici. Perquè la filla pugui
anar a treballar, la padrina –que ja
estaria tranquil·la– es troba que la
filla li diu: “Mama, he de portar la
nena a la guarderia a les set del
matí!” I la mare diu: “No filla,
porta-me-la i ja te la cuidaré jo”.
Què fèieu a la Federació?
De tant en tant ens trobàvem
totes les presidentes i posàvem
en comú els nostres problemes.
També fèiem alguna sortida con-
junta...

Quins temes eren els que veieu
que s’havien de treballar més?
Per exemple, se’ns havia presentat
el tema de la immigració... En
temps de la guerra de Iugoslàvia
fèiem cassolades. O quan treien la
paga a les viudes fèiem soroll. Al
CAP, quan anàvem al ginecòleg,
havíem de fer unes cues d’un any.
Llavors ens vam reunir, vam anar a
la tele, van venir els diaris i vam
anar a trobar el delegat de Sanitat

“S’haurien
d’involucrar les

dones joves”

per dir-li que això s’havia d’arre-
glar, que era intolerable. No fas la
mateixa pressió política des d’una
associació que des de setze, per-
què això són vots. I llavors t’escol-
ten molt més. I a partir d’aquí
–això t’ho vull dir perquè ha estat
molt maco i important per la
meua vida–, l’any 2000 vaig tenir
l’oportunitat d’anar a la trobada
de dones de l’ONU a Beijing i a
Nova York...
I què va passar?
Vaig parlar a l’hemicicle de l’ONU
en català. Em va fer il·lusió que
sonessin les paraules Pla d’Urgell i
Mollerussa. Deia que érem 2.000
dones, que estàvem acostumades
a anar a les granges, al tros, a cui-
dar els padrins, a pujar els fills i
que volíem que l’Administració
girés els ulls cap a nosaltres.
Ara, des de la Federació de do-
nes del Pla d’Urgell, quines són
les vostres línies de treball?
Jo ara he marxat, no em volia fer
pesada perquè portava deu anys
allí. És bo que hi hagi idees noves i
gent nova.
Hi ha dones joves ara?
Aquest és el problema, les asso-
ciacions de dones necessitem que
hi hagi més gent jove. Ara no sé
cap on tiraran. Tenim ajuts econò-
mics de la Generalitat, de l’Insti-
tut Català de la Dona, però a
vegades fa la impressió que des
de l’Administració no valoren ni
una mica la labor de les associa-
cions de dones. Aleshores diuen:
“Ai ves, fan punta de coixí, van a

ENTREVISTA // ROSA CANOSA, EXPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL
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>> Als pobles i ciutats de Ponent hi ha gairebé 200 associacions de dones i prop de 1.200 a tot Catalunya, segons l’Institut
Català de les Dones. Les entitats esdevenen espais femenins de trobada i suport. Un teixit associatiu, sobretot format per
dones de més de 45 anys, de caire recreatiu i cultural. Esdevenen espais que les dones senten com a propis i on desenvolu-
pen activitats diverses que els permeten participar de la vida pública_

pintar i després se’n van d’excur-
sió”. No és això! És més profund!
Que cadascú faci el que vulgui,
però aquella dona té una ocasió
per trobar d’altres dones i parlar...
Ella pot trobar un espai per com-
partir...
Sí, ara amb la tele et tanques a
casa i ja estàs bé. Abans sorties a
prendre la fresca. Jo, a Barbens,
vaig engegar les Tertúlies a la Fres-
ca. I cada any convidem gent.
Tenim un èxit espatarrant! Vénen
a parlar d’alguna cosa que interes-
si. Un dia ve una ginecòloga. Un
altre dia ve una psicòloga a parlar
dels problemes de les dones...
Moltes de les dones que estan
tant de temps a casa cauen en
depressions perquè la seva vida
no té prou sentit. I jo penso que
també és un antidepressiu això de
sortir i compartir, no?
Creus que les dones tenen més
tendència a deprimir-se?
Clar, perquè moltes no s’han
pogut realitzar. Ho han donat tot
pels demés! I ho continuen do-
nant. És el que diuen els psicò-
legs de la crisis del nido vacío. És
veritat. Quan els fills ja t’han
volat i veus que estàs a casa tu i
el teu marit, el teu marit i tu, lla-
vors veus que la teva vida no té
massa sentit. T’has de buscar
alguna cosa...

Ens hem oblidat una mica de no-
saltres mateixes?
Sí. Jo he intentat omplir aquest
buit. No hi ha gaire dones de 50 o
60 anys que parlin anglès com jo.
He tingut la sort que no m’ha cal-
gut que m’ajudin, però també he
tingut unes circumstàncies con-
cretes. El meu marit m’ho ha dei-
xat fer. Veus, he dit “m’ho ha dei-
xat fer”. Moltes sentien que els
deien: “Tu, on has d’anar? Tu, a
casa!”. I ells, comodons.

Vegeu l’entrevista sencera a Suporponent.net

Mireia Campanera Reig

“Des de
l’Administració
no valoren la
labor de les
associacions 

de dones”

"Moltes de les
dones que estan

tant a casa
cauen en
depressió,
perquè la 

seva vida no té
prou sentit”
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Rosa Canosa en la seva botiga de mollerusa
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Duran i Lleida ha començat ben
fort la seua campanya per un mi-
nisteri. Un dels seus eslògans és
“La gent no se’n va del seu país per
ganes sinó per gana. Però a Cata-
lunya no hi cap tothom”. A més, al
seu full dominical acusa directa-
ment la immigració estrangera de
la pèrdua d’identitat dels catalans.
Davant la LePenització d’aquest
aprenent de virrei, quatre coses...

Quan el rei en Jaume I El
Conqueridor va sotmetre el que a
partir de llavors seria el Regne de
València va començar un procés
de repoblació de gents provinents
del nord que va afectar totes les
terres del país. Només destacar el
fet que, tot i que en els moments
de la conquesta la classe dirigent
mahometana va ser expulsada, no
es va fer el mateix amb el poble
ras. La raó era ben senzilla: els
moriscs eren necessaris per treba-
llar les terres. En aquell nou país
passaven a ser ciutadans de
tercera i això els feia susceptibles

Pau Urenya. Espai de Desobediència a les Fronteres

Potser els 
que no hi caben
són els ‘fatxes’,
els racistes, els

feixistes, els
integristes de

l’Opus, els
Legionarios de
Cristo i altres 

de la seua
‘calanya’

/opinio@setmanaridirecta.info/

“...antic i molt llarg”. Amb
aquesta idea ens volem referir al
fet que la consciència del nostre
poble es va forjant “des dels fons
dels segles”, gràcies a “gent que
va alçant-se” davant les formes
més diverses d’opressió. Un
exemple del que diem podrien
ser les manifestacions de l’11 i del
18 de febrer de 2006.

Hi ha qui considerarà agosa-
rat que a partir d’aquestes dates
es pugui afirmar que hi ha un cert
punt d’inflexió en la consciència
del conjunt de les classes popu-
lars dels Països Catalans. No
obstant això, pensem que
aquesta tendència va ser confir-
mada per la manifestació histò-
rica de l’1 de desembre, on
l’Esquerra Independentista també
hi va ser present mitjançant un
bloc destacat de la CUP.

Ara bé, seria un greu error
caure en l’autoengany i pensar
que està tot fet. Ben al contrari:
ara cal arromangar-se i posar-se a
treballar de valent per organitzar
aquesta consciència emergent si
no volem que es dissipi. En
aquestes línies plantejarem breu-
ment alguns d’aquests reptes
organitzatius.

En primer lloc, cal bastir un
referent polític del conjunt del
moviment, la funció principal del
qual és organitzar els i les lluita-
dores (sobretot aquelles que
superin els 25 anys) del nostre
país per l’alliberament social,
nacional i de gènere. Aquest refe-
rent hauria de servir per agitar i
mobilitzar les classes populars,
tot combinant aquest vessant
amb un d’institucional ineludible.
Només els vessants mobilitzador

i organitzador poden garantir
que aquest referent no es
converteixi en un partit conven-
cional.

En segon lloc, diu ben poc
del nostre moviment que la
qüestió sindical encara no hagi
estat tractada adequadament.
D’entrada, els i les treballadores
ens hauríem de sindicar prefe-
rentment als sindicats que tenen
com a àmbit els Països Catalans.
Però cal anar més enllà: és urgent
establir unes estructures de
coordinació territorial que, inde-
pendentment de l’adscripció
sindical, coordinin tota la mili-
tància que està duent a terme
tasques regulars en aquest àmbit.

En tercer lloc, cal organitzar
la lluita feminista als Països
Catalans com a pilar bàsic de la
nostra lluita d’alliberament. I

aquesta lluita ha d’estar objecti-
vament encapçalada per les
dones organitzades en els diver-
sos col·lectius de la manera que
considerin més adient. El conjunt
de les organitzacions mixtes
hauran d’assumir aquests principis
per tal de reforçar aquesta lluita.

Tornant al principi –i encara
que ens quedin diverses qües-
tions per tractar–, no podem
estar-nos de dir que els i les
independentistes hem de saber
incidir adequadament en la lluita
per la defensa del Dret a
l’Autodeterminació, que
comença a adquirir un caràcter
de masses. Per això pensem que
cal participar en una plataforma
assembleària i transversal, tot
estenent-la arreu del territori per
remarcar que el seu àmbit són els
Països Catalans.

Favier Martí i Lluch. Membre del MDT /opinio@setmanaridirecta.info/

Ara cal
arromangar-se 

i posar-se a
treballar de
valent per
organitzar

aquesta
consciència

emergent si no
volem que es

dissipi

de patir una major explotació i
vulnerabilitat.

Hom pensa que potser la
vertadera història d’un poble no és
la dels successius reis i altres caps
d’estat que l’han governat –o que
ho han intentat–, sinó la de la vida
quotidiana de les seues gents, el
seu treball i creativitat i, per què
no, la seua rebel·lia. Des d’aquest
punt de vista, l’aportació d’aquells
moriscs és incalculable en qües-
tions de noms, eines, treballs,
arquitectura, art i festa. Tot allò
que entenem com a cultura és
fruit de la trobada, de la barreja
del que, fins llavors, eren cultures
diferents.

En un exercici mental caram-
bolesc podríem trobar un
paral·lelisme històric en la situació
de començaments del segle XXI al
nostre país. És sabut per tots que
la gran economia del país ha cres-
cut de forma espectacular els
darrers anys gràcies a les persones
immigrades. La majoria d’estes
explotades laboralment en situa-
cions summament precàries.
Sobretot aquelles que es troben
en situació irregular, víctimes d’un
mercat clandestí de mà d’obra
barata i submisa. Barata per la
necessitat extrema i submisa per
l’amenaça constant d’expulsió. Si
en èpoques de conquesta eren els
moriscs els que patien una major
explotació, ara la pateix la immi-
gració. Si en èpoques de
conquesta els moriscs eren el boc
expiatori que pagava tots els mals
de la població, ara ho és la immi-
gració. Però ara la immigració
–com antigament els moriscs–
també formarà part de la inevita-
ble transformació cultural que,
com a tot arreu, anem vivint quoti-
dianament.

Qui veu la gent nouvinguda

com una amenaça per la seua
cultura és que no entén el seu
caràcter viu i obert. Qui pretén
preservar la seua cultura de la
inevitable contaminació que
sofrirà de les noves gents que
poblen i poblaran les nostres
contrades es condemna a si mateix
a l’ostracisme, està cavant la seua
fossa. Una cultura es reinventa
cada matí i cada nit. La vertadera
amenaça actual per una cultura
minoritària i antiga com la nostra
prové del poder homogeneïtzador
del neoliberalisme mundialitzat
que pretén transformar-nos en un
gran parc temàtic hàbil només per
al consum de masses; prové, de fa
segles, dels intents assimiladors
d’una concepció de l’estat-nació,
però –sobretot– prové del senti-
ment d’inferioritat i provincià en el
qual hem viscut immersos durant
tants anys, traduït en manca de
dignitat i servilisme. La vertadera

amenaça som nosaltres mateixos.
No clavem encara més la pota
buscant enemics fora de casa
perquè els tenim a dins.

La millor actitud cap a qui
arriba de nou és la benvinguda. La
curiositat per qui és i com és l’altre
és naturalment recíproca.
Intentem trencar amb la margina-
ció social de la gent immigrant i la
seua explotació econòmica per
posar-nos en pla d’igualtat. Només
així ens reconeixerem els uns al
altres. No deixem que estes segre-
gacions, que només responen a
interessos econòmics, destrossen
unes relacions socials que poden
ser sanes i enriquidores. No es pot
demanar respecte sense conèixer
a qui li ho estàs demanant.
Conèixer, respectar i acollir la gent
nouvinguda és la millor manera de
ser reconeguts com a poble i
poder exigir amb la cara ben alta
el respecte necessari. Cal agafar el

Duran I el Calb o la cultura oberta i els seus enemics

Venim d’un silenci...

bou per les banyes i eixir al carrer
per conèixer els veïns abans que la
propaganda oficial ens faça creure
que estem en guerra amb el de la
pastisseria del costat. Com diu el
Roto en una de les seues –sempre
lúcides– vinyetes: “Les invasions es
fan en portaavions, no en pastera!”.
Per tant, donar des d’ací la benvin-
guda a totes aquelles persones
que han hagut o volgut deixar sa
casa a la recerca d’una vida millor i
que compartiran treballs i dies i
lluites amb nosaltres en esta terra.

Perquè hi cabem tots i totes,
senyor Duran. O potser no? Potser
els que no hi caben són els fatxes,
els racistes, els feixistes, els inte-
gristes de l’Opus, els Legionarios
de Cristo i altres de la seua
calanya. Potser sobren especula-
dors i deslocalitzadors i policies i
CIEs i fronteres. Per cert, que els 59
de la Zona Franca ja tenim judici.
Quina il·lusió! Oi Duran?

Pere Guinard



6 de febrer de 2008 / directa núm. 80 impressions pàgina 7

S’ha celebrat el primer Fòrum
Social Català i l’opinió és
unànime, ha estat un èxit
rotund.

Més de 5.000 persones van
passar per les instal·lacions de
l’edifici històric de la UB. Les
aules es van omplir en la majoria
dels seminaris, algunes van
quedar petites i la gent deixava
obertes les portes per poder
seguir les xerrades des de fora.
Mentrestant, a la resta d’espais
les participants passejaven i
gaudien de les activitats cultu-
rals i les exposicions. Ni els més
optimistes auguraven aquest
resultat. Però, si només hagués
estat un èxit de públic no tindria
tanta transcendència, serviria
per demostrar que hi ha ganes
de canviar les coses. I això no és
poc, però sí poc efectiu. El
FSCat també va servir per

demostrar que el model de
fòrums socials, almenys a casa
nostra, no està esgotat.
Possiblement la descentralitza-
ció de l’esdeveniment ha donat,
com mínim, un dels fruits que
s’esperaven: fer veure que les
organitzacions que assisteixen al
Fòrum Social Mundial no són les
úniques representades ni les
úniques capaces d’articular
estratègies de lluita contra
aquest model de globalització.
També hi ha multitud d’organit-
zacions i col·lectius que no
tenen capacitat humana o
econòmica per desplaçar-se,
però que també tenen idees i
fórmules per lluitar de manera
local contra aquest model neoli-
beral. En aquest sentit, el FSCat
els ha servit per teixir xarxes i
optimitzar les seves estratègies.
Però el FSCat no ha estat només

un exemple en el discurs, en el
resultat de les taules i en la unió
de forces per a les diferents llui-
tes. El juliol de l’any passat, quan
es va convocar la primera
assemblea als locals de Justícia i
Pau a iniciativa d’Arcadi Oliveras
i es va decidir atendre a la crida
del Fòrum Social Mundial de
Nairobi i convocar el  FSCat,
molts vam pensar que era una
tasca gairebé utòpica. No
obstant això, el mateix procés
de treball que ens ha dut a la
consecució de la trobada i que
segueix en marxa és la mostra
que una altra societat és possi-
ble.

Treballar de manera verita-
blement democràtica i organit-
zar aquesta petita societat on
cadascú tenia la seva funció i
confiava en els altres –que era la
tasca que havia de dur a terme

el FSCat– ha donat resultat,
potser d’una altra manera hauria
estat impossible. Equips de
treball on tenia el mateix valor
l’opinió de la gent jubilada, les
estudiants de secundària, els
professionals liberals, les profes-
sores universitàries, els obrers,
les intel·lectuals, etc. Entre totes
vam aconseguir elaborar un
discurs realment democràtic,
enriquidor i, com dirien alguns
teòrics dels 70, una veritable
construcció global del coneixe-
ment. El propi procés de cons-
trucció del primer FSCat ha
estat un exemple que ara ja no
només ens ajuntem per dir el
que no ens agrada, sinó per
explicar què hem de fer per
canviar-ho. Ho sabem. Realment
un altre món JA és possible.

/opinio@setmanaridirecta.info/

El propi procés
de construcció
de la trobada
–horitzontal,
democràtic i

cooperatiu– és
un exemple que
un altre model

de societat ja és
possible

/opinio@setmanaridirecta.info/Joan Garralda. Ensenyant

El futur. El futur és ara. Per
què? Perquè no n’hi ha, de
futur?

Capvespre. Tarda tardo-
renca. Diríem gairebé hivernal.
La llum fuig. Es retira. Dalt de
les cases resta un blau pàl·lid,
taronja, blanc, que s’ enfosqueix
i es muda en blau cel, blau fosc
i finalment en blau negrós.

La gent camina, amunt i
avall. Surt i entra. Es tanca dins
les cases, encén el televisor,
prepara la taula, engega l’ordi-
nador. La gent surt del metro,
baixa de l’autobús. Es creuen.
No es miren. Tampoc ensope-
guen. Com si ho sabessin, de tan
acostumats com estan de guar-
dar la deguda distància. I no
s’adonen de si es troben amb
una mare, una àvia, una infer-
mera, un malalt, un mestre, un
adolescent, un okupa o un
pakistanès recent arribat. Tots
corrent d’aquí cap allà. A aques-
tes hores la gent té pressa.
Potser si els ho preguntessis no
t’ho sabrien dir. El perquè, em
refereixo. A algú, fins i tot, li
sobraria la pregunta i et deixa-

ria de costat: “Ai vés, quines
coses de preguntar” –pensaria–
i seguiria el seu camí, ràpid.
Perquè el ritme de la ciutat ho
exigeix així.

Ciutat o Marca?
Ja fa uns quants anys que se
n’està parlant... que han conver-
tit la ciutat en una marca i que
l’estan venent com a tal. No cal
ser massa il·lustrat per adonar-
se’n. Es pot llegir en qualsevol
cartell. A la ciutat l’anomenen
botiga. Així de clar: “La botiga
més bonica del món”. I per què
serveix una botiga sinó per
comprar i vendre?

Però hem començat parlant
de futur. Un futur que ara rela-
cionarem amb les botigues de
la ciutat, que en va plena i cada
vegada més. Un futur que,
tanmateix, d’aquesta manera no
pot durar.

Com el capvespre, que és
ben bonic però dura poc. Tan
sols uns minuts –més o menys
llargs– i  fineix.

Així també la ciutat, tan
plena de botigues, així també la
Marca viu de forma excitada
l’Ara.

Un Ara que fins i tot està de
moda dins d’una branca de la
psicologia. “L’aquí i l’ara”, diuen,
és la frase en la qual basen tot
el seu discurs. Com si fos tan
fàcil. Però tant els fa.
L’important és embutxacar-se
els euros. Sobretot cal que
tinguin clar que no és bo
intel·lectualitzar massa. Que
sentin. Que sàpiguen el que
senten. I és clar, com si això fos
tan fàcil. Però la gent s’apunta
cada vegada més a una ciutat
on cada vegada hi ha menys
relacions humanes.

Els de “l’aquí i l’ara” els

permeten tocar-se i així sempre
és gratificant quan es viu en una
ciutat-marca on es fa bandera
de l’individualisme.

“El futur el volem ara”,
cridaven i pintaven ara fa molts
anys uns quants joves, molts
dels quals van

canviar els pantalons texans
per vestits de marques i es van
apuntar a manar.

I el futur el tenen ara,
perquè poc que n’ hi ha, de
futur.

Està clar. Diran que es tracta
de prediccions negres.

Acusaran: “Un cop el capvespre
ha finit només veus la negror de
la nit. Necessites Prozac, que
t’ajudi a passar aquestes hores
fosques i a esdevenir fresca i
nova quan la claror predigui el
nou dia....”

Dia, nou dia. Una paraula
que arrossega vells records,
com utopia, com “un altre món
és possible” i aleshores sí, d’al-
tres s’ hi afegiran i potser també
cridaran que els nihilistes al
pou, que cal lluitar,  que cal
tornar a vèncer. Si ja ho va dir el
vell president...i el van matar.

No, els que cantaven “No
future” eren uns altres.
Curiosament els han relacionat
amb els qui cridaven “el futur és
ara”. Sí que hi ha gent que sorto-
sament relaciona idees. Però el
noi del carrer que arriba tard a
la feina, el pakistanès que avui
no ha venut cap mocador, l’ado-
lescent que no vol anar a l’insti-
tut, la seva professora que ha
de prendre pastilles per anar-hi
i moltes altres persones no
tenen  massa temps ni ganes de
relacionar res. Acaben cansats.
No tots ni totes –com pensen
alguns–  s’escarxofen davant del
televisor. Alguns agafen el
tiquet de la biblioteca i marxen
cap al cinema, d’altres entren a
xerrar a les llistes o els fòrums
d’Internet i, així, relacionar o
generar idees com voldria un
filòsof no és tan fàcil.

Tot i així, la revolta és
necessària. Una revolta que
potser caldrà que neixi empa-
rada en la foscor de la nit.
Especialment quan el futur que
se’ns presenta al davant és un
espantaocells rígid, fet a tros-
sos, sense ulls i amb molt
poques esperances.

Ja fa uns
quants anys 
que se n’està
parlant... que 
han convertit 
la ciutat en 
una marca

Mario Camilo Aliaga. Fòrum Social Català

Karles

‘No Future’

FSCat: un èxit de públic, de fons i de forma
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Campanya SVRNO

El dia 27 de gener l’associació ultraca-
tòlica E-Cristians va convocar un acte
multitudinari per difondre el seu

discurs conservador basat en els principis
de la família (nuclear), el matrimoni (hete-
rosexual) i l’educació (religiosa) i contra
l’avortament.

Per tal de contextualitzar aquest acte,
aparentment casual, cal dir que el presi-
dent d’E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol,
també és membre fundador de CiU; que
aquesta associació va rebre ajuts de més de
30.000 euros per part de la Generalitat i
que ha estat l’entitat que ha denunciat les
clíniques avortistes tancades recentment a
Barcelona.

Més enllà de les conseqüències legals
que està patint el personal sanitari en
aquest sentit, cal remarcar que es tracta de
l’inici d’una campanya retrògrada que
atempta contra la llibertat de totes les
dones de decidir sobre el seu propi cos i la
seva pròpia vida. No es tracta d’un fet aïllat
ni casual, sinó que respon a un context
electoralista i un nou ressorgiment de la
dreta més fonamentalista.

Per aquest motiu un grup de dones ens
vam mobilitzar per iniciar la nostra pròpia
campanya de resistència. El dia 27, com a
primer avís, vam decidir fer evident la seva
pudor i vam inundar la seva missa amb
nombroses bombes fètides (sense que ells
–tan disciplinats– moguessin un múscul),
també vam repartir unes octavilles amb
l’advertència següent:

“Si us fiqueu als nostres cossos, ens
ficarem a les vostres misses. Ja fa més de
trenta anys la generació de les nostres
mares us va explicar moltes coses, entre
d’altres: 

Que el vostre poder polític va quedar
deslegitimat el segle XVIII i que no té
cabuda en un estat de dret, laic i democrà-
tic. Que –amb ànima o sense ella– el
nostre dret de decidir sobre el nostre propi
cos està per sobre del vostre misticisme
patriarcal. Que si únicament les dones
tenim la capacitat de parir, ens correspon

tan sols a nosaltres la decisió d’avortar.
Nosaltres, les que arribem després, les que
gaudim per endavant d’un espai pel qual
elles van lluitar pam a pam, prenem el
relleu i continuem avançant en la mateixa
lluita. Ara veiem que voleu retrocedir en el
temps i, de nou, voleu fiscalitzar la gestió
del nostre úter. Davant d’aquesta imperti-
nència ens aturem, reprenem les paraules
de les que ens van precedir, les honrem per
això i tan sols afegim que més us hagués
valgut escoltar-les a elles; que no us expli-
carem allò que no voleu entendre, perquè
no hi ha pitjor cec que el que no hi vol
veure; que tornarem als espais d’obscuran-
tisme i superstició que elles van abandonar
(en favor de la seva llibertat i la nostra) per
omplir-los de la mateixa violència amb què
inundeu els nostres cossos. I no direm més
perquè no sapigueu per on es tornaran a
colar les nostres veus i els nostres actes.
Però les nostres veus i els nostres actes
arribaran a vosaltres per trencar-vos com
ens trenqueu, perquè sentiu la inquietud de
la invasió, perquè sapigueu que la vostra
impunitat està caducant”.

Considerem que aquest és un moment
crucial que no podem deixar passar sense
resposta. Volem animar totes les dones i
lesbianes a prendre consciència de la grave-
tat que està adquirint l’actual ofensiva
ultracatòlica, en connivència amb l’estat,
els partits polítics i –especialment– els
mitjans de comunicació. Us animem a arti-
cular la vostra ràbia a partir dels vostres
grups d’afinitat i a dur a terme boicots
descentralitzats a les seves seus, els seus
actes i els seus temples.

Citant les Witch: “Todo lo represivo, lo
orientado a los hombres, lo codicioso, lo
puritano, lo autoritario, esos son tus objeti-
vos. Tus armas son: el teatro, la sàtira, las
explosiones, las cámaras, las películas, los
ladrillos, las muñecas de vudú, las planti-
llas, la pintura, los cócteles Molotov...”.

I tot allò que pugueu imaginar...
Nosaltres ens agrupem sota la frase:

“¡Sacad vuestros rosarios de nuestros
ovarios! (S.V.R.N.O)”

Si us agrada, feu-la vostra!

Raons a 
favor del
laïcisme

Àlex Casademunt Monfort,
Campus UAB (Cerdanyola)

Primera: el catolicisme de
tradició judeocristiana és

incapaç, per definició, d’en-
tendre la crisi ecològica en
totes les seves dimensions i
la seva gravetat. No és Déu
qui proveirà, sinó un estat del
nostre planeta ecològica-
ment saludable. El comporta-
ment d’alguns catòlics pel
que fa la procreació és un viu
exemple d’aquesta contradic-
ció i una mostra més de
ceguesa envers la sostenibili-
tat. Una ceguesa que –no
tant casualment– és ben
funcional per al nostre
sistema capitalista actual.

Segona: l’actual rearma-
ment moral i polític dels
catòlics és la millor coartada
i el millor estímul pels altres
integrismes religiosos. En
base a què se’ls podria negar
la possibilitat de seguir
l’exemple i de participar en
una carrera que el capital
–tampoc casualment– veu
amb bons ulls?

Avui, qualsevol persona
crítica amb l’actual model de
globalització econòmica i
cultural i preocupada per
cercar alternatives més
sostenibles i humanes també
hauria de ser conscient que
pel catolicisme, paradoxal-
ment, “un món millor no és
possible”.

Rebels
permanents

Jordi Navarro i Morera,
Girona

Fa uns dies llegia una carta
d’opinió a la DIRECTA d’algú

que reclamava:
“Gent que lluiti és el que

cal” i no puc estar-hi més
d’acord. Tinc 36 anys i, des de
fa vuit anys, he dedicat
moltes hores i energies de la
meva vida a lluitar per un
món més just i un país més
lliure. I he de reconèixer que
durant tot aquest temps he
tingut temps per madurar i
reflexionar.

Llegint i rellegint he
descobert que, de lluitadors,
n’hi ha hagut sempre i que,
malauradament, de chaque-
teros, decebus i traïdors
també n’hi ha hagut moltís-
sims. I és precisament això el
que em preocupa: per què
des de les files de l’esquerra
anticapitalista es produeixen
tantes desercions? L’edat, el
desencís, el cansament, la
pressió constant del
sistema... tot ells són factors
que cal tenir en compte.

Fa uns dies algú em deia
que qui no té ideals als vint

anys no té cor i que qui té
ideals als 40 no té cap. Jo
avanço cap als 40 i espero
arribar-hi amb ideals i amb
cap. Perquè, precisament,
mantenir els ideals intactes
és el que més costa, ser un

rebel permanent és una acti-
tud vital que demanda sacri-
fici i voluntat. Massa vegades
els idealistes són nens de
papà que juguen a ser revolu-
cionaris mentre són joves,
fins que un dia se’n cansen, es

deprimeixen, es desenganyen
i es converteixen en reformis-
tes liberals.

Aquesta és una lliçó que
la història ens ha ensenyat
múltiples vegades.

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

La xarxa com 
a mitjà de
transmissió vírica

✑ Xavi Roijals

La part que m’ha tocat escriure en
aquesta sèrie d’articles té relació
amb un mitjà de comunicació

relativament nou. És tracta de la xarxa
Internet. Jo tinc la hipòtesi que
Internet ha afavorit molt aquesta
infectació mútua entre moviments i
persones de l’ampli espectre de
l’esquerra alternativa, antagonista o
com li vulguem dir, que abans
simplement no es podien ni veure i ara
treballen junts. Crec que, en el passat,
aquests moviments –tot i que sovint
compartien almenys unes quantes
etapes del camí en la llarga travessa
solitària fins a la victòria final– no
interactuaven entre si perquè eren
moviments on la transmissió
d’informació fora del seu àmbit era
gairebé nul·la. L’àmbit d’influència de
les publicacions en format paper era
estanc. Eren àmbits tancats. En créixer
aquests moviments i, sobretot, en tenir
accés per primer cop (via xarxa) a la
producció escrita (reflexions, notícies,
etc.) que feien els moviments del
costat s’ha produït un efecte de
reducció del grau de dogmatisme
intern (en general) i un increment de
les relacions entre ells. La infectació
no és una cosa per crear, sinó que ja
s’està produint, tot i que encara quedin
reductes per infectar i treure de la seva
puresa. Però aquests ja són part del
passat o, fent servir una vella
terminologia, ja són part del vell món...

Tot aquest procés hauria estat molt
difícil sense la col·laboració de
diversos servidors i persones (amb una
feina bastant invisible, per cert) que
han col·laborat en la creació, la gestió i
la difusió d’eines telemàtiques no
només pròpies de cada moviment en
particular, sinó en molts casos
generalistes: nodo50.org, pangea.org,
sindominio.net, moviments.org, i un
etcètera que comença a ser llarg i que
potser no tindríem espai per encabir
aquí... El fet que en la pràctica totalitat
dels casos aquests servidors facin
servir programari lliure ha abaratit
molt els costos, ha afavorit encara més
la difusió d’aquestes eines i ha
potenciat la seva autogestió per part
de les persones que en fan ús.

S’ha d’esmentar de manera
particular la creació i la difusió arreu
de les nostres terres dels nodes de la
xarxa Indymedia, en general, i
particularment del node barceloní (el
primer que es va crear). Aquests nodes
han proporcionat una mena de territori
neutre de reflexions, de debats i
d’informació entre mogudes i
col·lectius diferents. Malgrat les
limitacions que pugui tenir Indymedia
a hores d’ara, ha estat i pot continuar
essent una eina molt poderosa en les
mans dels moviments. Bona part
d’aquest procés d’infectació el devem a
Indymedia i és just que li reconeguem,
tot i que la història camina i és
probable que en el futur sorgeixin
noves eines de contaminació i
infectació.
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Infectació L’altre boicot a l’acte d’E-Cristians



La solidaritat amb la causa de
les dues hores de descans de la

plantilla de conductors i conduc-
tores dels autobusos de TMB no
només s’estén entre la societat
barcelonina, també està arribant
a d’altres territoris. A la ciutat de
Madrid, el 15 de febrer es farà una
concentració gens habitual. L’ex-
terior de la delegació de la Gene-
ralitat de Catalunya al carrer
Alcalá de la capital de l’Estat serà
el lloc escollit per la Coordinado-
ra Sindical, la CGT i Cobas per
mostrar la seva solidaritat. A Bar-
celona un centenar de treballa-
dors del metro també han decidit
sumar-se a l’onada de solidaritat
amb els conductors. Són tècnics
mecànics dels combois, impres-
cindibles pel funcionament del
servei, els quals s’afegiran a les
vagues del servei de bus. 
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Els alts càrrecs de TMB tenen 
un sou superior al de Zapatero 

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els sous abusius dels directius
posen nous elements sobre
la taula en la polèmica sobre

els dos dies festius que reclamen
els conductors i conductores dels
autobusos de l’àrea metropolitana
de Barcelona. La jerarquia retribu-
tiva està absolutament desequili-
brada, encara més si tenim en
compte que es tracta d’una em-
presa que està controlada per les
administracions públiques. 

Les persones treballadores de
TMB tenen diversos nivells de
qualificació professional que els
atorguen sous més o menys ele-
vats. Els conductors estan catalo-
gats amb el nivell 6, un grau que
implica un sou mensual de 950
euros a mitja jornada o de prop de
1.300 euros a jornada completa.
Cada any reben quatre pagues
extres. Treballen sis dies a la set-
mana. Els directius estan qualifi-
cats amb els nivells 15, 16 i 17.
Segons les dades a les quals ha tin-
gut accés el setmanari, els dotze
membres de la comissió executiva
de TMB, entre els quals trobem
Dídac Pestanya (vicepresident),
Constantí Serrallonga (conseller

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
L’Escola Agrària de Manresa
obligada a disminuir els 
cursos d’energies sostenibles. 
El Departament d’Agricultura
n’ha reduït el finançament

> Pàgina 11
Una sentència judicial obliga
Iberia a retirar les sancions
per l’ocupació de pistes de
l’aeroport del Prat. No admet
un vídeo com a prova

> Pàgina 13
Tres extreballadors de Seat
inicien una vaga de fam inde-
finida a les portes de la fàbri-
ca de Martorell. Exigeixen la
readmissió de 66 acomiadats 

BARCELONA // ELS I LES CONDUCTORES CONVOQUEN LA SOCIETAT CIVIL A MANIFESTAR-SE

delegat), Daniel Basco (director del
metro) i Ignasi Armengol (director
d’autobusos), tenen sous d’entre
78.000 i 90.000 euros. Si hi sumem
les dietes i les retribucions extres,
tots ells estan al llindar o superen
els 100.000 euros anuals. Els direc-
tius que es troben al següent nivell
jeràrquic, amb una qualificació
professional de nivell 15, tenen
sous que volten els 70.000 euros

anuals. Aquest volum de càrrecs
directius suma més d’un centenar
d’executius que, nòmina sobre
nòmina i dieta sobre dieta, acumu-
len prop de deu milions d’euros en
retribucions anuals. Fent uns càl-
culs senzills es pot comprovar que
la suma dels sous dels directius
dividida entre la plantilla de 2.800
conductors i conductores d’auto-
busos faria possible el pagament

del segon dia de descans que
reclamen insistentment les treba-
lladores. El vicepresident de TMB,
Dídac Pestanya, insisteix  a dir que
aquesta reclamació és inviable
pressupostàriament. Les xifres
mostren que no és inviable, només

es tracta de redistribuir. La presi-
denta de l’empresa, Assumpta
Escarp, també apareix a l’organi-
grama de directius. Ella té despatx
a les instal·lacions centrals de la
Zona Franca, però no hi fa cap
feina executiva, segons apunten
fonts de la plantilla. Possiblement
també cobri, en aquest cas sembla
que per no fer res.

Més de 100
executius, entre
dietes i nòmines,

reben prop de
deu milions

d’euros anuals

Manifestació de conductors el 3 de gener a la Gran Via de les Corts Catalanes
Edu Bayer

Amb la suma de les nòmines del centenar de directius de l’empresa de transports
metropolitans es podria pagar un dia de descans pels 2.800 conductors de busos 

La protesta
arribarà a la
delegació de 
la Generalitat 
a Madrid 

Assumpta
Escarp també és
directiva. Ella té
despatx a TMB,

però no hi fa
cap feina
executiva

9F: manifestació unitària pels dos dies de
descans i per denunciar la violència policial
La fita més important que

afronta actualment la lluita
pels dos dies de descans és la
manifestació del 9 de febrer.
Aquest dia no només sortiran al
carrer els treballadors i les treba-
lladores amb les seves famílies. El
dissabte a les sis de la tarda a la
plaça Universitat es donarà cabu-
da a totes aquelles persones que
vulguin denunciar la limitació del
dret de vaga i la vulneració de
drets i llibertats executada pels
Mossos d’Esquadra o que, simple-

ment, s’hi acostin per donar
suport a la causa. El president del
Comitè d’Empresa, Saturnino
Mercader, recorda algunes de les
raons de la mobilització: “Volem
que els usuaris del transport
públic de superfície siguin trans-
portats amb seguretat i, per això,
la conductora ha d’anar descansa-
da. Per tant, el dos dies de des-
cans setmanal no són només una
cosa laboral, sinó també de millo-
ra del servei”. També destaca la
figura de Jordi Hereu i denuncia

que “l’alcalde va prometre durant
les anteriors eleccions municipals
que milloraria la qualitat de la
feina en els serveis públics. Això
és el que volem. El que demanem
les conductores és que compleixi
amb la seva paraula”. Josep Gar-
ganté, delegat de la CGT, va així
de clar: “La pallissa i la detenció
del company Teo ens torna a
temps grisos. Aquells que diuen
ser d’esquerres de debò es com-
porten igual que els que havien
criticat no fa tant de temps”. d



directa núm. 80 / 6 de febrer de 2008pàgina 10 així està el pati

Scotland Yard va detenir i alliberar
els ‘suïcides fugits’ de Barcelona
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La policia britànica va detenir
el 22 de gener a l’aeroport de
Gatwick sis ciutadans pakis-

tanesos procedents de Barcelona
que, segons el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) espanyol, es dis-
posaven a perpetrar un atemptat
suïcida a Londres. Els sis detinguts
–segons el CNI– havien fugit de la
capital catalana després de la des-
articulació de la suposada cèl·lula
islamista que –sempre segons
fonts policials– havia previst
atemptar a Barcelona entre el 18 i
el 20 de gener. 

Però els sis detinguts de Lon-
dres van quedar en llibertat el
mateix dia 22, després que Sco-
tland Yard comprovés que un
d’ells, Chaundhry Wajahat Hus-
sain, era el germà de Chaudhry
Shujaat, el líder del PML-Q, el par-
tit governamental pakistanès. Així
ho ha confimat al rotatiu Pakistan
Observer i el portaveu de l’Ofici-
na d’Afers Exteriors del Pakistan,
Mohamed Sadiq. Wajahat es diri-
gia a Londres per reunir-se amb el
president del Pakistan, Pervez
Musharraf, que es trobava de visi-
ta oficial a la capital britànica.
Segons Sadiq, Wajahat Hussain
viatjava en companyia de tres ne-
bots seus i dos companys més de
partit. Les mateixes fonts expli-
quen que Wajahat “manté una
profunda amistat i una relació de
parentiu familiar indirecte” amb
Musharraf.

Segons el CNI la informació
sobre els suposats suïcides fugits
que Scotland Yard va detenir i
alliberar hauria estat facilitada
pel mateix testimoni protegit
que va desencadenar la detenció
de catorze pakistanesos al Raval i
l’empresonament posterior de
deu dels detinguts en relació a
un presumpte intent d’atemptat
al metro de Barcelona. La recerca
d’aquests sis suposats terroristes
arreu d’Europa va ser difosa per
l’Europol i el Ministeri de l’Inte-
rior espanyol el mateix 22 de
gener. Es va publicar a La Van-
guardia i a El Periódico sense
citar les fonts.

Operatiu a Gatwick
Segons s’explica des de l’Oficina
d’Afers Estrangers pakistanesa,
els sis detinguts van arribar cap a
les vuit del matí a Gatwick amb
un vol d’Easy Jet procedent de

BARCELONA // EL GOVERN DEL PAKISTAN DENUNCIA LA DETENCIÓ D’UN FAMILIAR DE MUSHARRAF

Barcelona. La unitat antiterroris-
ta d’Scotland Yard els esperava.
Els serveis antiterroristes brità-
nics van organitzar un ampli ope-
ratiu a Londres per detenir-los.
Quan van baixar de l’avió –sem-
pre segons fonts oficials pakista-
neses– van ser encanonats, em-
manillats i detinguts. Els van
traslladar a la comissaria de poli-
cia de Paddington Green, on els
agents del servei d’intel·ligència
britànic els van sotmetre a inte-
rrogatoris intensos. En tot mo-
ment el CNI va estar en contacte
amb les autoritats londinenques
per aportar les dades que, segons
ells, justificaven la detenció dels
pakistanesos. 

Quan les autoritats policials
del Regne Unit es van adonar de
l’error van informar el CNI. Tot
seguit van conduir els sis pakis-
tanesos altre cop a l’aeroport
amb una fèrria escorta d’agents
de la brigada antiterrorista. Els
van fer pujar a un avió amb
direcció a Islamabad (Pakistan)
tot i la negativa dels afectats. Un
cop al Pakistan els afectats van
denunciar els fets. El govern de
Musharraf va presentar una que-
ixa davant l’ambaixador britànic
a Islamabad. El secretari d’Exte-
riors del Pakistan, Riaz Hussain
Khokhar, ha exigit una explicació
dels fets al govern de Gordon
Brown i el compromís que a-

Els pakistanesos
van fugir 

de Catalunya
després de la
desarticulació 
de la suposada

cèl·lula islamista

questes situacions no es torna-
ran a produir. 

El líder polític pakistanès i ger-
mà d’un dels detinguts, Chaudhry
Shujaat Hussain, assegura que em-
prendrà accions legals contra els
responsables policials britànics i
espanyols implicats en els fets. La
diplomàcia britànica va tractar els
fets amb molta discreció i el CNI
espanyol va decidir ocultar tot el
que havia succeït. No en va infor-
mar a cap periodista.

Rubalcaba ho oculta
El ministre de l’Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, va comparèixer
l’endemà d’aquests fets al costat
del conseller d’Interior català,
Joan Saura. Segons fonts del
ministeri de l’Interior Rubalcaba
sabia tot el que havia passat a
Londres, però va decidir callar.
Segons aquestes fonts, no en va
dir res per no desacreditar la
font informativa del testimoni
protegit, l’única que avalava i
–encara avui– avala la versió ofi-
cial sobre les detencions del
Raval. Amb paraules molt mesu-
rades va assegurar que el govern
donava credibilitat a les informa-
cions aportades per aquest agent
infiltrat, tot i que –sempre se-
gons les fonts citades– en a-
quells moments Rubalcaba ja
sabia el que havia passat a Lon-
dres i el descrèdit de la seva font
davant les autoritats policials
antiterroristes britàniques. 

Una filtració confusa al 
‘The Sunday Times’
A l’edició del diumenge 3 de
febrer del diari dominical The
Sunday Times apareixia una nota
que citava fonts d’Scotland Yard
on es deia que sis sospitosos de
terrorisme suïcida havien estat
detinguts feia deu dies a l’aero-
port de Gatwick després d’una
filtració dels serveis d’intel·li-
gència de l’Estat espanyol. No
explicaven el desenllaç dels fets,
tot i que relataven que els havien

Concentració davant del consolat pakistanès a Barcelona
Joana Dalmau

“Es tracta d’una venjança 
del contraespionatge”
Fonts de la comunitat pakista-

nesa a Barcelona continuen de-
fensant els seus compatriotes
empresonats després de l’opera-
ció antiterrorista del 18 de gener.
Asseguren, tal com feiem ressò a
l’última edició del setmanari, que
tot plegat és un muntatge dels
serveis secrets pakistanesos, l’ISI.
“Aquí no és fàcil d’entendre fins
on són capaços d’arribar, però els
serveis secrets del règim de Mus-
harraf han assassinat centenars de
dissidents i actuen amb total im-

punitat fora de les fronteres del
Pakistan”. Els agents de l’ISI fan un
fort seguiment als ciutadans del
seu país residents a Barcelona.
Després de l’assassinat de Bena-
zir Bhutto els dissidents del rè-
gim de Musharraf es van mani-
festar a les portes del consolat,
al carrer València número 83.
Això no va agradar massa els ser-
veis secrets. “Es tracta d’una ven-
jança contra els dissidents per
raons d’Estat que busquen perpe-
tuar la dictadura”. 

El líder polític
pakistanès i

germà d’un dels
detinguts,
Chaudhry

Shujaat Hussain,
emprendrà

accions legals

A l’aeroport de Gatwick es va organitzar l’operació antiterrorista

traslladat a territori pakistanès.
La detenció, segons Scotland
Yard, va desencadenar una alerta
per atemptats suïcides a túnels,
ponts i aeroports de la capital
britànica. L’endemà, el diari El
Pais reproduïa aquesta informa-
ció i puntualitzava que havia
estat el CNI qui havia posat en
avís els agents antiterroristes de
Londres. Tampoc explicava el
greu error que, segons l’Oficina
d’Exteriors del Pakistan, hauria
comès el Centro Nacional de
Inteligencia espanyol. d

Les fonts
oficials diuen
ara que els
explosius són
a Algèria 

Després de molts dies d’espe-
culacions sobre la recerca de

terroristes suïcides i d’un cente-
nar de quilos d’explosius, les fonts
oficials ubicades al Ministeri de
l’Interior ara asseguren que no hi
ha proves ni indicis que apuntin la
presència d’explosius al territori
de l’Estat espanyol. Sembla ser,
segons aquestes fonts, que els
explosius mai no van sortir d’Al-
gèria. Tot i això, l’aute d’empreso-
nament dels deu pakistanesos del
Raval barceloní dictat pel jutge
de l’Audiència Nacional espanyo-
la Ismael Moreno diu que l’atemp-
tat era imminent i s’havia de pro-
duir en poques hores. Ara fonts de
la Guàrdia Civil també contra-
diuen la primera versió dels fets.
Els agents de la UEI, el grup d’elit
de la Guàrdia Civil, van empren-
dre rumb a Barcelona per carrete-
ra el matí del 18 de gener des de la
seva base a les instal·lacions de la
població madrilenya de Valdemo-
ro. L’objectiu del comboi era l’as-
salt per sorpresa a dues mesquites
i tres locals on es van produir les
detencions aquella mateixa nit. La
versió oficial, fins ara, deia que
l’operació s’havia desencadenat a
mitja tarda per una trucada del
testimoni protegit infiltrat a la
presumpta cèl·lula terrorista. 



la normativa que AENA imposa
als diferents aeroports estatals i
que prohibeix aquest tipus d’ac-
tuació sense la seva autorització
prèvia. A més, afegeix que en els
estudis fisonòmics aportats per
l’acusació tot basant-se en les
imatges no s’han pogut reconèixer
la majoria dels acusats.

La situació dels treballadors
encara es troba lluny de resoldre’s
totalment. Diverses organitza-
cions empresarials i la fiscalia
tenen oberta una causa per la via
penal contra 78 treballadors, als
quals acusa de “sedició, desordres
públics, desobediència a l’autori-
tat i alteració greu de l’ordre
públic”, una acusació per la qual
poden arribar a complir penes
d’entre quatre i deu anys de presó.
El procés –que encara està en vies
d’instrucció– pot comportar l’in-
crement dels acusats, entre els
quals hi ha la majoria dels 61 san-
cionats per la via civil.
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L’Escola Agrària es veu obligada a
reduir els cursos d’energia renovable
✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

L’Escola Agrària de Manre-
sa s’ha vist obligada a
reduir els seus nous cur-

sos d’energies renovables pel
curs 2008. El Departament d’A-
gricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR) només ha acceptat
cinc dels nou cursos sol·licitats
per l’escola. El 8 de gener havia
de començar la nova edició d’a-
quests certificats, però el DAR
no va concedir els recursos re-
querits per tirar endavant l’ofer-
ta formativa, tot i que es disposa
dels alumnes, les infraestructu-

res i l’equip docent necessaris.
De fet, si el Departament desti-
nava un total de 800.000 euros
per a la formació, enguany el
pressupost s’ha reduït a la mei-
tat. Davant aquest fet l’equip
que s’encarrega de la formació
en matèria d’energies renovables
ha decidit començar el curs
sense permís del Departament i,
per tant, haurà de treballar
sense cobrar.

MANRESA // EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA DISMINUEIX EL PRESSUPOST EN MATÈRIA FORMATIVA

L’11 de gener aquest mateix
equip va concertar una entrevis-
ta amb el responsable del Servei
de Formació Agrària del DAR,
Joan Salvador Minguet, per ex-
posar la situació i els propòsits
que es plantejaven si el Departa-
ment no concedia els recursos
econòmics necessaris per tirar
endavant els cursos. Finalment
s’ha aconseguit que s’aprovessin
els cursos dels dos certificats de
professionalitat (avalats per
l’Institut Català de l’Energia),
que s’iniciaran el 4 de febrer i,

El DAR només
ha acceptat 

cinc 
dels nou cursos

sol·licitats 
per l’escola per tant, cinc dels nou cursos

que s’havien sol·licitat. Malgrat
tot, la incertesa sobre la conti-
nuïtat dels cursos d’energies
renovables persisteix, ja que l’e-
quip docent ha declarat que
Minguet va dir que a partir de
2009 el Departament no es faria
càrrec dels cursos d’energies
renovables de l’escola. Minguet
va afirmar que tenen “altres pro-
jectes molt més prioritaris”. La
solució que planteja el DAR a l’e-
quip docent és que busquin sub-
vencions d’altres organismes i

departaments, com l’Ajunta-
ment, entitats privades o l’Insti-
tut Català d’Energia (Icaen).

Un centre pioner dins el sector
L’Escola Agrària de Manresa és un
dels centres més ben equipats
per impartir els cursos d’energies
renovables, ja que disposa dels
equipaments i dels recursos ne-
cessaris gràcies a l’esforç econò-
mic i personal que s’ha fet durant
els darrers vint anys. Des d’un
bon principi el nombre d’alum-
nes de la branca d’energies ha

anat creixent exponencialment.
En un any es poden fer prop de
vuit cursos per on passen uns
100 alumnes. Els cursos que
alberga aquesta branca són
diversos: Energia i Cooperació,
Energies a l’ensenyament, Biocli-
matisme en l’habitatge rural,
Cuines solars o Aplicació de l’e-

nergia eòlica al món rural. Des
de l’any 1999 destaquen, per la
seva envergadura –300 hores
lectives–, el Certificat de profes-
sionalitat d’energia solar tèrmica
i el Certificat de professionalitat
d’energia solar fotovoltaica i
petita eòlica. Diverses persones
que han fet aquests cursos
actualment treballen com a ins-
tal·ladores, professores i també
com a cooperants.

Però la viabilitat d’aquests
cursos està en perill per manca
de recolzament oficial, justa-
ment ara, en un context on la
marca sostenible és més present
que mai en el discurs polític ins-
titucional.

Plaques solars i col·lectors d’aigua als terrenys de l’Escola Agrària de Manresa Directa Manresa

Iberia ha de retirar les sancions
per l’ocupació de pistes de 2006 

EL PRAT // LA SENTÈNCIA L’OBLIGA A RETORNAR L’IMPORT DE LES MULTES JA PAGADES

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El jutjat número 16 de Barcelo-
na ha considerat improce-
dents les sancions imposa-

des per la companyia Iberia contra
21 treballadors per la seva partici-
pació en la vaga del  28 de juliol
de 2006. La sentència obliga la
companyia a retirar-les i a retor-
nar la quantitat de les sancions
que ja s’han aplicat sense possibi-
litat de posar cap recurs. Els
motius de la vaga, que va paralit-
zar durant hores el trànsit aeri a
l’aeroport del Prat, va ser l’aban-
donament del handling per part
de la companyia, fet que deixava
centenars de treballadors sense
garanties de feina.

Els treballadors van presentar
diverses demandes contra Iberia
per les sancions que va imposar la
companyia a un total de 61 treba-
lladors “per l’abandonament del

lloc de feina i la invasió de pistes,
tot impedint la circulació de vehi-
cles i avions”. Aquesta falta, consi-
derada molt greu per la companyia,
va suposar la suspensió de feina i
sou durant un període d’entre 45 i
60 dies pels treballadors, unes sus-

pensions que es van començar a fer
efectives a partir del desembre de
2006. Per aquesta causa els treba-
lladors han guanyat dues deman-
des i, actualment, encara queden
pendents de resolució una desena
dels 61 sancionats.

L’única prova aportada per la
companyia en el judici civil on s’a-
cusava els treballadors era la fil-
mació que havia fet un periodista
d’Antena 3 durant la jornada de

vaga. La jutgessa descarta aques-
tes imatges com a prova perquè
l’autor no es va presentar com a
testimoni i no es van poder aclarir
les circumstàncies de la gravació,
ja que es van filmar contravenint

d

L’Escola Agrària
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Ocupació de les pistes del Prat amb la Guàrdia Civil al fons
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Can Vies guanya el judici contra
TMB i aconsegueix salvar el CSA

BARCELONA // CONSOLIDACIÓ D’UN PROJECTE SOCIAL A SANTS DESPRÉS D’UNA GRAN LLUITA POPULAR

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’edifici del carrer Jocs Flo-
rals 42 no serà enderrocat
ni s’hi faran pisos de luxe.

La seu del centre social autoges-
tionat Can Vies seguirà donant
cabuda a les lluites dels movi-
ments socials de Sants. Ni l’arriba-
da del TGV ni els interessos eco-
nòmics de les promotores
immobiliàries no han aconseguit
fer fora aquest projecte reivindi-

catiu que ja té onze anys d’histò-
ria. El divendres 1 de febrer a dos
quarts de dues del migdia el ser-
vei de premsa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya va
enviar la sentència del judici de
Can Vies per mail als periodistes
especialitzats en temes judicials.
Ho van saber els periodistes abans
que els procuradors i els advocats
de les parts personades a la causa.  

La jutgessa de primera instàn-
cia número 8 de Barcelona va
decidir desestimar el procedi-

ment de desnonament impulsat
per Transports Metropolitans de
Barcelona. A la resolució, la
magistrada conclou que actual-
ment l’edifici segueix cedit al sin-
dicat CNT i que, per tant, TMB no
pot demanar que desallotgin els
ignorats okupants. El document
contractual de cessió presentat
per les defenses i datat l’any 1984
continua plenament vigent. Per
això la demanda va quedar total-
ment desestimada i l’empresa de

transports propietària del solar
haurà de pagar les despeses judi-
cials del procediment. La sentèn-
cia es pot recórrer a l’Audiència
Provincial de Barcelona. Cap
representant de TMB no ha volgut
fer declaracions després que es
donés a conèixer la resolució judi-
cial. Des de l’Assemblea de Can
Vies es va rebre la notícia amb ale-
gria desfermada. La mateixa tarda
de divendres es va convocar un
brindis popular amb una vintena

d’ampolles de cava. Hi van partici-
par representants d’entitats veï-
nals, culturals, socials i reivindica-
tives del barri de Sants. La majoria
lluïen la samarreta groga que ha
esdevingut el simbol de la lluita
en defensa de l’espai okupat i
autogestionat. Un portaveu de la
Plataforma en Defensa de Can
Vies va assegurar: “Ara el repte és
sumar encara més energies i con-
solidar l’espai unitari que ha per-
mès fer de Can Vies un referent”.  

L’Ateneu de
Vallcarca i La
Muerte en perill
de desallotjament

L’Ateneu Popular de Vallcar-
ca, un dels espais de promo-

ció cultural alternativa amb més
història de la ciutat de Barcelo-
na, es troba en perill de tanca-
ment. L’11 de desembre de 2007
el Jutjat de Primera Instància 52
de Barcelona va tramitar una
citació de demanda de la propie-
tat de l’immoble contra els “ig-
norats ocupants” del mateix. Al-
berga diversos locals d’assaig, un
local de gravació i una sala poli-
valent on se celebren concerts i
altres activitats de forma setma-
nal. Centenars de col·lectius i
grups, principalment musicals,
han pogut trobar en l’APV un
lloc on desenvolupar lliurement
la seva creació artística, allun-
yats dels criteris consumistes
que primen en la majoria d’es-
pais culturals de la ciutat.

El centre social La Muerte,
situat al carrer Congost 31 del
barri de Gràcia, també està ame-
naçat. El 4 de febrer estava pre-
vist el seu desallotjament, però
finalment el procés s’ha paralit-
zat a l’espera de resoldre un re-
curs. Una seixantena de persones
es van concentrar davant de la
casa durant dues hores fins que es
va saber que se suspenia. 

✑ Jordi C. Carbonell
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Al’inici del carrer Sant Pere de
Gavà trobem un bar que s’ha

convertit en un focus d’apologia
del feixisme espanyol, de la
Legión i del militarisme. Darrere
una façana decorada amb un
mural on apareix un motorista
pintat trobem el Bar Kevin. Però

quan es traspassa la porta del
local i s’hi entra la sorpresa és
màxima, ja que l’interior del bar
està decorat amb tot de símbols i
fotografies feixistes. La paret de
darrere la barra està presidida per
unes fotografies de Franco i del
general feixista José Millán As-
tray, l’home que tenia com a
lemes les frases: ¡Viva la muerte! i
¡Muera la Inteligencia! Al Bar Ke-

vin també s’hi poden trobar foto-
grafies força actuals de regi-
ments de la Legión Española,
armes de foc penjades i adhesius
dels Boixos Nois, el grup de se-
guidors feixistes del Barça. Nor-
malment, davant del bar també
s’hi poden veure aparcats dos
cotxes pintats de verd militar
que llueixen l’escut de la Legión
Española a les portes.

Un santuari del feixisme en forma de bar

La porta metàl·lica del Bar Kevin presenta pintades de senyeres estelades Patxi

Sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Barcelona Nitgard

BARCELONA // JORNADA CONTRA LA IMPUNITAT

❘✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En el marc de les jornades orga-
nitzades per la Coordinadora

per a la Prevenció de la Tortura,
integrada per 44 entitats, s’ha fet
públic que –segons les dades provi-
sionals– Catalunya torna a encap-
çalar el rànquing de denúncies de
l’any 2007: 173 casos sobre un total
de 720 denúncies documentades.
D’aquestes, 128 recauen sobre el
cos dels Mossos d’Esquadra. Les
jornades, que feien una retrospecti-
va de les recomanacions elabora-
des el 2006, han servit per consta-

tar que de les catorze propostes
plantejades per eradicar aquesta
xacra, només una –l’aprovació del
nou Protocol Facultatiu de l’ONU–
ha estat implementada pel govern.
Tot i això, el protocol encara no
s’ha desenvolupat. A la trobada hi
han participat Mauro Palma (presi-
dent del CPT del Consell d’Europa),
Theo Van Boven (exrelator de
l’ONU que va patir els atacs del PP)
i juristes destacats. En el mateix
marc s’ha presentat l’exhaustiu
informe Privació de llibertat i drets
humans a l’Estat espanyol (Icària
editorial), coordinat per Iñaki Rive-
ra i Roberto Bergalli.

Moment de la celebració per la continuïtat de Can Vies Marc Llach Pagès

La jutgessa 
va decidir

desestimar la
petició de

desnonament
feta per TMB

Catalunya és capdavantera en tortura



✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

Joaquín C.B., veí de Mataró, va
ser desvetllat la matinada del
16 de gener a punta de pistola

per un dispositiu especial dels
Mossos d’Esquadra que pretenia
fer efectiva la detenció d’un em-
pleat de la Caixa de Girona impli-
cat en una estafa de cinc milions
d’euros a l’entitat bancària. La víc-
tima d’aquest “error” assegura que,
pels volts de les set del matí, un
grup de gent va assaltar el seu
domicili i, abans de poder reaccio-
nar, es va trobar amb quatre enca-
putxats que l’apuntaven amb
armes de foc al cap. El veí afegeix
que els policies no es van identifi-
car en primera instància i que mit-
jançant crits i un cop de culata a la
nuca li van exigir que s’estirés al llit
amb les mans al clatell. J.C.B. ha
assegurat que a banda dels quatre
individus que van entrar al seu dor-
mitori de manera injustificada,
sentia la remor de més persones al
pis inferior de l’habitatge. Men-
trestant, els agents “van començar

a escorcollar-ho tot, tirant-ho tot
a terra”. En aquest moment la vícti-
ma es va voler girar per esbrinar
què estava succeint i va rebre “un
fort cop al clatell amb un objecte”
que no podia identificar, però que
probablement –diu– “era una de
les armes amb les quals m’apunta-
ven”. Després de rebre el cop li van
tornar a repetir te he dicho que no
nos mires.

El veí assaltat reconeix que
quan va poder accedir al pis infe-
rior de casa seva –i després d’haver
sentit un comentari dels encaput-

xats que deia nos hemos equivoca-
do–, va rebre l’abraçada d’algú ves-
tit de paisà que li deia: Tómatelo
cómo una experiencia más. Final-
ment aquest mateix home li va dir:
Ya sabes lo que te puede pasar si
haces algo malo.

Segons ha denunciat Joaquin
C.B., l’única atenció que va rebre
dels agents després de la desafor-
tunada actuació va ser una butlle-
ta per emplenar amb els danys
materials produïts per l’assalt,
entre ells la porta del domicili,
que va quedar totalment destros-
sada. El veí assegura que es troba
sotmès a tractament psiquiàtric,
ja que no pot dormir i pateix crisis
constants d’angoixa i ansietat
derivades de l’ensurt. També con-
tinua ressentit del cop que afirma
que va rebre al clatell.

El cos dels Mossos d’Esquadra,
que atribueixen l’error al fet que
les portes de l’immoble no estaven
numerades com a esquerra i dreta i
que per això “van seguir l’ordre
lògic”, ha reconegut l’errada, però
de moment no ha emprès cap
actuació més al respecte.

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Tres treballadors acomia-
dats de la planta de Seat a
Martorell van iniciar el 4

de febrer una vaga de fam indefi-
nida per exigir a l’empresa el
reingrés dels 66 treballadors a-
fectats per l’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERE) de 2005.
Fa deu dies l’empresa va comuni-
car-los, mitjançant un burofax,
que no podrien reincorporar-se

perquè havia finalitzat el termini
i que rebrien la compensació
corresponent. Els vaguistes han
instal·lat una autocaravana a les
portes de l’empresa, que servirà
d’allotjament i de punt informa-
tiu. Segons va explicar el porta-
veu de l’Assemblea d’Acomiadats
de Seat i vaguista, Diosdado To-
ledano, els treballadors s’han vist

“abocats” a prendre aquesta me-
sura perquè després de “dos anys
de lluita” no toleraran que ningú
quedi exclòs de la reincorpora-
ció a la feina.

“Discriminar els combatius”
“Sabem que l’empresa vol discri-
minar els que van presentar una
demanda i van obtenir una sentèn-
cia desestimatòria, fet que explica
perquè cap d’elles no ha estat con-
vocada a incorporar-se a la feina”,

va afirmar Toledano. També va
recordar que el “frau” que va
suposar l’ERE de 2005 “queda
demostrat” després de la declara-
ció de nul·litat obtinguda per 33
treballadors i després que, la set-
mana passada, es donessin a
conèixer un parell de sentències
del Tribunal Suprem que van des-
estimar els recursos de Seat i van
obligar l’automobilística a read-
metre deu d’aquests acomiadats
nuls. A més dels 23 acomiada-

ments nuls pendents d’una resolu-
ció del Tribunal Suprem, uns altres
66 treballadors van quedar fora de
Seat i van ser “clarament discrimi-
nats”. El sindicalista va criticar la
“inhumanitat” de l’ERE, que va
acomiadar treballadors amb “gre-
us disminucions” i amb dificultats
de reinserció. També va afirmar
que, segons van demostrar les sen-
tències de nul·litat, es “va castigar”
els afiliats a la CGT i els treballa-
dors “més combatius”.

Responsabilitat 
de l’administració
Amb motiu de l’inici de la vaga de
fam una quarantena de treballa-
dors acomiadats es van concen-
trar davant la Conselleria de Tre-
ball per exigir a l’administració
que “utilitzi els instruments de
què disposa perquè acabi aquest
llarg conflicte”. Els manifestants
van cridar consignes contra la
consellera, Mar Serna, i van la-
mentar que “no hagi respost” la
seva sol·licitud de mantenir una
reunió. “També és la seva respon-
sabilitat, ja que la Generalitat va
acceptar l’ERE, que ha resultat ser
un escàndol”, va afegir el respon-
sable de la Federació del Metall
de CGT, Diego Rejón.

Rejón va instar la Conselleria a
“deixar-se de xerrameques i solu-
cionar definitivament el proble-
ma” i va recordar que Seat ha pre-
sentat al voltant de 150 ofertes de
treball en un conegut portal d’in-
ternet sense recordar-se de cap
dels treballadors que no van poder
tornar als seus llocs de treball.

Aturades de dues hores
El sindicat CGT ha convocat la
plantilla i la resta de sindicats el
dimecres 6 de febrer per solidarit-
zar-se amb la situació dels aco-
miadats en una concentració a les
portes de Seat a Martorell. Es
faran aturades de dues hores als
tres torns de la fàbrica.
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Tres treballadors fan vaga de fam
indefinida a les portes de Seat 

MARTORELL // PROTESTEN PER EXIGIR LA REINCORPORACIÓ DE 66 ACOMIADADES PER L’ERE

Fa deu dies
l’empresa va

comunicar-los,
mitjançant un
burofax, que 
no podrien

reincorporar-se

Els Mossos “es confonen de porta” i
desvetllen un home a punta de pistola

MATARÓ // EL CAP POLICIAL DEMANA A LA VÍCTIMA QUE S’HO PRENGUI COM UNA EXPERIÈNCIA MÉS

La víctima es va
voler girar per
esbrinar què

estava succeint i
va rebre “un fort

cop al clatell
amb un objecte” 

Autocaravana on es troben els vaguistes, situada davant de la fàbrica de Seat a Martorell

El pany de la porta va ser reventat a cops de mall pels mossos
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rnaval tot s’hi val
Per tercer any consecutiu els moviments socials lleidatans han orga-
nitzat una carrossa per la rua de carnestoltes de la ciutat. Amb “El
Show de la Paeria” han volgut denunciar l’especulació urbanística en
clau municipal i en format d’espectacle televisiu. Diferents perso-
natges oferien un seguit de qüestions relacionades amb el tema al
públic de la rua. Aquí en teniu un extracte:

En el gran formatge gruyère de la nostra estimada ciutat, darrere
el saló de plens i la política de butaca hi ha qui es fa l’arròs
quan té la paella pel mànec... sabries respondre correctament

les preguntes següents?

Si ets filla d’un exregidor del PSC i ets arquitecte:
a) Dirigiràs un elevat nombre d’obres municipals.
b) Pots especialitzar-te a fer ponts i passarel·les.
c) Concorres al concurs d’execució d’obres com qualsevol altre.
d) a i b són correctes.

Si vols reflotar la teua empresa constructora:
a) Demanaràs favors als teus antics camarades de partit.
b) Ar, no! De cap manera!
c) Faràs les obres dels Nous Camps Elisis, pavimentaràs l’eix 
comercial, t’especialitzaràs en la construcció de gimnasos i piscines…
d) a i c són correctes.

L’experiència d’haver presidit un equip de futbol serveix per:
a) Dedicar-te a promoure la mansana.
b) Especular a l’horta de Lleida.
c) Especialitzar-te en el golf per les rodalies de Lleida.
d) b i c són correctes.

On posaries un centre de culte religiós?
a) Al mig de a ciutat, de fàcil accés per tothom.
b) Al polígon industrial.
c) A la quinta forca (si no són cristians).
d) b i c són correctes.

Quan s’esfondra l’edifici de Cavallers 60:
a) Això no passa en una ciutat europea del segle XXI.
b) Es passen la culpa entre la responsable d’Urbanisme
i el de l’Oficina del casc Antic.
c) Donem les culpes al videll i tot solucionat!
d) b i c són correctes.

FOTOGRAFIA: 
Ariadna Nieto
Jordina Rivas
Marc Arbós
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Els tres presos del cas 4F són en
llibertat un mes després del judici

BARCELONA // LA CONDEMNA NO RECTIFICA LA VERSIÓ PERÒ PERMET QUE SURTIN AL CARRER

Rodrigo Lanza ja està en llibertat i a casa seva

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Rodrigo Lanza ja és a casa
amb els seus familiars i
amics. Va quedar en lliber-

tat l’1 de febrer al vespre. La sec-
ció vuitena de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona va dictaminar el
seu alliberament després de dos
anys de presó preventiva. La reso-
lució va ser comunicada a Rodri-
go, que va sortir del centre peni-
tenciari de la Trinitat Vella i va
trucar a la seva mare. Poca estona
després es van retrobar. 

El tribunal, un dia abans, va
voler contentar l’acusació particu-
lar i l’Ajuntament de Barcelona
amb una sentència condemnatòria
que donava per bona la versió ofi-
cial dels fets i fixava unes penes
d’entre un any i quatre anys i mig
de presó en el cas de Rodrigo.

El tribunal va
voler contentar

l’acusació
particular i

l’Ajuntament
amb una

condemna

Bassas no dimiteix de l’acte de
regidor tot i l’escàndol urbanístic

MATARÓ // EL POLÍTIC ANUNCIA QUE DEIXA LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DEL PATRIMONI HISTÒRIC

També obligava Rodrigo a pagar
una indemnització de més d’un
milió d’euros per al guàrdia urbà
ferit greu en aquells fets, uns
diners que evidentment no podrà
pagar. Els tres magistrats que con-
figuraven el tribunal, però, tot i
segellar una condemna, no van
voler que els condemnats esti-
guessin ni un sol dia més a la presó.
Fonts jurídiques consultades apun-

ten a que una absolució era pràcti-
cament impossible, ja que hauria
estat el reconeixement tàcit d’un
procés plagat d’irregularitats. L’a-
lliberament tan ràpid dels proces-
sats reflexa els dubtes que en el
tribunal han provocat les declara-
cions dels agents de la Guàrdia
Urbana i les manifestacions dels
metges forenses. Els seus com-
panys de periple carcerari, Juan i

Àlex, ja  van ser alliberats fa quinze
dies. Ara l’Ajuntament de Barcelo-
na ha manifestat la seva intenció
de presentar recurs davant la sen-
tència, ja que la considera massa
tova. L’advocat de Rodrigo Lanza
també preveu presentar un recurs.
El lletrat creu que “un sol dia de
presó pel jove ja hauria estat una
injustícia” i que el que volen “és
que se sàpiga la veritat”. 

Movent cel i terra
L’empresonament de Rodrigo, Álex
i Juan ha mobilitzat durant els úl-
tims dos anys centenars de perso-
nes a Catalunya, però també es-
pecialment a Argentina i Xile.
L’Assemblea de Suport als Presos
del 4F ha organitzat manifestaci-
ons, xerrades, accions i tota mena
d’activitats per recaptar fons eco-
nòmics per la causa. L’intent de fer
visible l’altra versió dels fets ha
estat sistemàticament ocultat pels
mass media. Les declaracions de
Joan Clos parlant del test que va
caure des del terrat de la casa del
carrer Sant Pere Més Baix també va
ser un dels arguments de la lluita
pel seu alliberament. La mare de
Rodrigo va protagonitzar una vaga
de fam de més de 30 dies a la seu
de la Casa de la Solidaritat de Bar-
celona durant l’estiu de l’any 2006.
El Casal Argentí de Barcelona, les
Madres de la Plaza de Mayo i
Amnistia Internacional van recla-
mar en múltiples ocasions que els
fets s’investiguessin de forma inde-
pendent i sense pressions políti-
ques. Durant el judici celebrat a
començaments del mes de gener
representants consulars i de la
Comissió de Drets Humans del
Senat xilè van assistir com a obser-
vadors. El 16 de febrer s’ha convo-
cat una manifestació a l’Arc de
Triomf de Barcelona per exigir la
total absolució. d

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

El regidor d’urbanisme de Ma-
taró, Ramon Bassas, va anun-
ciar, el 29 de gener, que deixa-

rà la presidència del Consell del
Patrimoni Històric. Aquest fet, un
més en el culebró de Can Fàbregas
i de Caralt, ha succeït després que
els socis minoritaris de govern (ICV-
EuiA i ERC) demanessin pública-
ment més transparència en l’actua-
ció i la gestió del darrer episodi del
cas: va sortir a la llum la relació de
parentiu existent entre el regidor
d’Urbanisme i president del Con-
sell del Patrimoni i dos expropieta-
ris dels terrenys on està previst
que s’instal·li El Corte Inglés. Però
el mètode que ha usat el PSC no ha
estat la dimissió pública, sinó que
ha proposat un canvi en la norma-
tiva del consell, que s’haurà d’apro-
var durant el proper ple municipal
del 7 de febrer. Entre d’altres as-
pectes, un dels punts que es modi-
ficarà fa referència a la presidència
i la vicepresidència del Consell.
Fins ara el reglament establia que
aquests càrrecs recaiguessin en els

regidors d’Urbanisme i de Cultura,
respectivament. Amb la modifica-
ció acordada aquests càrrecs re-
cauran directament sobre l’alcalde
o el conseller en qui aquest dele-
gui. Cal esmentar també que els
socis de govern en cap moment no
havien demanat públicament la
dimissió de Bassas. ICV només ha
arribat a demanar "un gest" per la
recuperació de la confiança en el
soci majoritari de govern. Per la
seva part, Joan Jubany, de la CUP,
ha dit que "els volen colar bou per
bèstia grossa" i assegura que el fet
que el regidor d’Urbanisme no pre-
sideixi el Consell de Patrimoni és
una decisió presa el mes de des-

embre, prèviament a l’escàndol
Bassas-Segura. Concretament, el 12
de desembre de 2007 l’encara regi-
dor d’Urbanisme Ramon Bassas i
Segura va signar el decret de modi-
ficació del Reglament del Consell
Municipal del Patrimoni. Jubany va
concloure que "el Consell el deixa-
rà de presidir el regidor d’Urbanis-
me perquè això era il·legal. No pas
per bona voluntat del senyor Bas-
sas ni per cap exigència d’ICV. El
deixarà de presidir perquè així ho
diu la llei".

Al seu torn, la Plataforma Sal-
vem Can Fàbregas i de Caralt no ha
volgut fer declaracions referents als
darrers esdeveniments.

Ramon Bassas va néixer a Ma-
taró el novembre de 1968.

Durant la seva joventut va ser
membre destacat de la JOC-
JOBAC a Mataró, un moviment
catòlic de base present als barris
obrers i amb plantejaments pro-
pers a l’esquerra política i en la
línia de la Teologia de l’Allibera-
ment. Actualment milita a l’Ac-
ció Catòlica Obrera. En l’àmbit
de la política va començar als
col·lectius independentistes lli-
gats als Grups de Defensa de la
Terra abans de militar al PSC. Ha
estat Secretari d’Organització
del PSC de Mataró i, actualment,
n’és el Primer Secretari. Des de
2004 és portaveu del Grup Muni-
cipal Socialista a l’Ajuntament.
És Conseller Nacional del PSC.
Col·labora en alguns mitjans de
comunicació i escriu al seu bloc
personal (ramonbassas.blogs-
pot.com). La seva formació aca-
dèmica és d’administratiu. Tèc-
nic en Protocol i Relacions
Institucionals, és regidor des de
1991 i des de 1997 és Tinent d’Al-

calde. Ha ocupat les carteres de
Joventut (1991-1995), adscrit a
l´Alcaldia (1995-1997), Serveis
Centrals (1997-2003) i Seguretat i
Prevenció (2003-2007). És el res-
ponsable de l’Ordenança Muni-
cipal de Civisme de Mataró, criti-
cada per associacions i partits
polítics, ja que la veuen com una
normativa extremadament san-
cionadora i que ha acumulat més
de 30.000 euros de les multes a
particulars i col·lectius de la ciu-
tat. Pertany, per via materna, a
una família adinerada mataroni-
na i el projecte d’un Corte Inglés
al solar de l’edifici protegit de
Can Fàbregas l’afecta directa-
ment, ja que dos dels seus oncles
materns eren accionistes de
l’empresa propietària dels ter-
renys quan el projecte es va
aprovar. Va ser nomenat regidor
d’Urbanisme de l´Ajuntament de
Mataró i president de l’empresa
municipal de promocions urba-
nístiques PUMSA el 2007, quan el
govern municipal ja coneixia
aquesta relació familiar.

El perfil del regidor d’El Corte Inglés

d
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La lesgislatura del ‘tot és ETA’
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“Aquests quatre anys han
estat la legislatura de
l’estafa i la repressió

contra Euskal Herria”. Aquest és el
balanç que feia el portaveu de
Batasuna, Pernando Barrena, el 16
de gener. Vint dies més tard, el
dilluns 4 de febrer, va ser detingut
juntament amb el membre de la
Mesa Nacional de la formació
abertzale, Patxi Urrutia, per ordre
del jutge Baltasar Garzón. Aquest
fet suposa l’empresonament dels
dos últims dirigents de la forma-
ció il·legalitzada que encara esta-
ven en llibertat –la majoria  van
ser detinguts l’octubre passat en
una assemblea– i eleven a dinou
la xifra de membres de la mesa
nacional de Batasuna entre reixes.
El primer, Arnaldo Otegi, va ser
condemnat a quinze mesos de
presó. Aquestes detencions, jun-
tament amb el procés d’il·legalit-
zació d’Acció Nacionalista Basca
(ANB) i del Partit Comunista de les
Terres Basques (EAHK), marquen el
punt final d’una legislatura que
acaba essent la d’un procès demo-
cràtic en el qual molts s’han sentit
enganyats.

En xifres, els quatre anys de
relació de José Luís Rodríguez
Zapatero amb el País Basc acaben
amb quatre persones mortes en
accions d’ETA, però també amb
145 denúncies de tortura, segons
dades de Torturaren Aurkako Tal-
dea (TAT), l’organització impulsada
per la desapareguda escriptora
Eva Forest.

Entre les més sonades les d’I-
gor Portu i Mattin Sarasola, dos
joves que, en 24 hores i després
que les tortures que van patir es
filtressin als mitjans, es van conver-
tir en els autors de l’acció d’ETA a
Barajas, tot plegat sense ser jutjats.
El testimoni dels fets, mentrestant,
va ser titllat ràpidament de “nebot
d’un terrorista”, per la qual cosa va
perdre la credibilitat automàtica-
ment. Una fotografia de Sarasola i
l’ingrés a l’hospital de Portu no
semblaven proves suficients o, en
tot cas, com va assegurar el minis-
tre de l’Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, els agents de la Guàrdia
Civil van haver “d’utilitzar la força
per reduir-los”. Segons l’informe
mèdic Igor Portu patia “pneumo-
tòrax i vessament pleural esque-
rre”, és a dir, tenia una costella tren-
cada i lesions en un pulmó, a més
de diverses contusions. Els dos

detinguts van assegurar que les
pallisses havien continuat a comis-
saria i fonts mèdiques van confir-
mar que, en el cas de l’hospitalit-
zat, calien moltes hores perquè
entrés tant d’aire al seu cos.

L’anunci d’alto el foc i el seu
trencament
El 22 de març de 2006 el rumor
que corria des de feia mesos es
va fer realitat. L’organització ar-
mada ETA declarava un alto el
foc permanent i s’obria la porta a
l’anomenat procés democràtic al
País Basc, que tothom anomena-
ria “procés de pau”.

Poc més d’un any abans, el 14 de
novembre de 2004, Batasuna va
organitzar un acte multitudinari a
Anoeta on es va presentar una pro-
posta per superar el conflicte. Esta-
va basada en dues meses de diàleg.
La primera entre el govern espan-
yol i ETA per tractar el cessament
de les activitats armades. La segona
englobava tots els partits polítics al
marge del parlament basc per
debatre els aspectes polítics.

Un any i mig més tard, el 5 de
juny de 2007, l’organització arma-
da va anunciar que trencava l’alto
el foc. El motiu esgimit era que no
es donaven les condicions míni-
mes per continuar un procés de
negociació. 

Abans, però, una acció d’ETA
va posar en entredit l’aturada de
l’activitat armada. El 30 de de-
sembre de 2006 un artefacte
col·locat a la T4 de l’aeroport de
Barajas va causar la mort a dues

persones. La societat basca, la
catalana i els moviments socials
d’arreu de l’Estat espanyol, però,
van demanar que no s’aturés el
procés de negociació. I, de fet,
encara que en aquell moment l’e-
xecutiu del govern espanyol no
ho va voler reconèixer, fa un mes
Zapatero va assegurar: “Els con-
tactes van continuar amb una
situació ja molt deteriorada. I va
ser a causa del desig d’instàncies
internacionals”.

L’acció de l’organització arma-
da va decebre molta gent, mentre
d’altres, lluny de justificar-la, re-
cordaven que el govern espanyol
no “estava de treva”, tal com  de-
mostrava el fet que durant tot el
2006 hi havia hagut 134 deten-
cions (58 incomunicades), 50 em-
presonaments, tres denúncies de
tortura, 22 extradicions, 64 cita-
cions i imputacions, 139 actes pro-
hibits, 75 locals escorcollats i qua-
tre tancats, 75 judicis amb 227
enjudiciats, 1.320 controls de car-
retera, 126 mobilitzacions reprimi-
des i 800 identificacions. A més,
s’havia allargat la condemna a 22
presos amb l’anomenada doctrina
Parot i 141 més continuaven i con-
tinuen empresonats després d’ha-
ver complert la condemna. De
Juana Chaos va ser condemnat per
escriure dos articles d’opinió i dos
presos polítics es van suïcidar.
Mentrestant, el PSOE va editar un
vídeo on acusava l’expresident
espanyol, José María Aznar, d’ha-
ver “cedit més” que ells.

Unes dades que avui poden
sonar ridícules, ja que durant l’any
2007 hi ha hagut gairebé 300
detencions i 42 denúncies de tor-
tura. I és que el País Basc, amb una
població de gairebé tres milions
d’habitants, té 750 persones em-
presonades per motius polítics.

Il·legalitzacions
En el moment de tancar aquesta
edició encara s’està pendent de
la declaració dels representants
d’ANB davant de jutge Baltasar
Garzón. El dilluns 4 de febrer el
Partit Comunista de les Terres
Basques (EHAK) va comparèixer
davant el magistrat de l’Audièn-
cia Nacional espanyola per evi-
tar que s’ordenés la suspensió de
les activitats de les dues forma-
cions abertzales, a les quals s’a-
cusa d’estar sotmeses als dictats
de Batasuna i d’ETA.

El maig passat, quan encara
es parlava de procés de negocia-
ció, la fiscalia espanyola va im-
pugnar totes les llistes electorals
independentistes presentades
per Abertzale Sozialisten Batasu-
na i la gran majoria de les de
l’històric partit ANB. S’havien de
celebrar les eleccions municipals
i la justícia espanyola considera-
va que les dues formacions eren
una continuació de la il·legalitza-
da Batasuna. Tot plegat es va in-
terpretar com el cop definitiu
que donava per tancat el procés
de pau per resoldre el conflicte
al País Basc. Des de diversos sec-
tors socials es va interpretar com
una aposta de l’executiu de Zapa-
tero per tornar a la via repressi-
va. Per altres, aquesta via mai s’ha
abandonat. 

Poc després ETA va trencar
l’alto el foc. La primera acció amb
víctimes mortals va arribar mig
any més tard, l’1 de desembre de
2007, a Capbreton (Estat francès),
on dos guàrdies civils van morir
després de rebre diversos trets de
presumptes membres de l’organit-
zació armada. Des d’aleshores una
trentena de persones han estat
detingudes. Gairebé una per cada
dia que portem d’any.

Els quatre anys
de legislatura 
de Zapatero
acaben amb 

145 denúncies 
de tortura al 

País Basc

ETA declara la treva l’any 2006
Arxiu

QUATRE ANYS DEL GOVERN ZAPATERO (III):  EL PROCÉS DE PAU A EUSKAL HERRIA

ESTAT ESPANYOL // BA

Després de
l’acció a la T4

l’executiu
espanyol va

seguir negociant
per “desig

d’instàncies
internacionals”

d

“El que pensàvem que co-
mençava a ser un judici sen-

se proves ha acabat esdevenint
un judici sense delictes”. Les
paraules de dos advocats ale-
manys que feien d’observadors
internacionals en l’anomenat
macroprocés 18/98 són, més que
mai, una realitat.

El judici, que va durar setze
mesos, ha acabat –el passat mes
de desembre– portant a la presó
gairebé una cinquantena de per-
sones. Les penes imposades su-
men gairebé 500 anys. 

Alguns dels acusats no van
poder sentir la sentència perquè
van morir mentre esperaven (set
anys) que comencés el judici. La
resta –periodistes, membres de
grups pacifistes o integrants
d’entitats de difusió internacio-
nal de la cultura basca– van
veure, entre greus denúncies de
tortura, com amb ells comença-
va una nova onada de repressió.
Sota la màxima de tot és ETA 250
persones imputades esperen
sentència. Els pròxims: els perio-
distes d’Egunkaria. Els acusats i acusades en el Macrojudici 18/98 Arxiu

18/98: la societat civil a la presó

Al maig de 2007
la fiscalia

espanyola va
impugnar totes

les llistes
electorals

independentistes
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Després d’anys de seguir els
diferents conflictes que han
travessat la història recent
afganesa, Marc Herold ha escrit
el llibre Afganistán como un
espacio vacío. El perfecto
estado neocolonial del siglo
XXI, que l’editorial Akal acaba
de publicar en castellà. Ell està
convençut que el que fa també
és comunicació alternativa i,
per això, va estar encantat de
parlar amb la DIRECTA.

✑ Guillem Sànchez Barrull
/Barcelona/

Què hi fan, exactament,
els Estats Units a l’Afga-
nistan?

L’Afganistan va ser el primer pas
per poder anar a l’Iraq, però no era
important per si sol. Després de
l’11 de setembre passa a un primer
pla internacional, però només era
una oportunitat d’avançar cap a l’I-
raq, que era l’objectiu. Ells volen
tenir un espai on no hi hagi Al-
Qaida, on no existeixi cap perill
pels EUA i, això, amb el mínim cost
possible. Per fer això no s’ha d’in-
vertir gens en la reconstrucció i
s’han de desplegar els mínims sol-
dats possibles. Però el que ha pas-
sat és que la resistència –els que
són talibans i els que no ho són–
continuen organitzant-se, es dis-
persen, es reconstitueixen i resis-
teixen exactament com van fer
contra la invasió soviètica el 1980.
Hi ha moltíssims paral·lelismes
entre el que va passar llavors i el
que està succeint ara!

I els nord-americans aguantaran
tant com els soviètics?
No ho crec. Ja he dit que l’Afganis-
tan no és important. Més d’hora
que tard faran el que van fer al
Vietnam: proclamaran que han
guanyat i marxaran. Com que te-
nen un gran control sobre la infor-
mació poden donar aquesta ver-
sió tranquil·lament.
De totes formes, aquesta capaci-
tat desinformativa és molt forta
a Occident, però ho és al món
àrab i islàmic?
No. Allà la gent pot comparar el
que diu Al-Qaida i el que diem
nosaltres. A més, les coses no els
acaben de quadrar. Elements
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ENTREVISTA // MARC HEROLD, PROFESSOR NORD-AMERICÀ EXPERT EN L’ORIENT MITJÀ

com el suport incondicional a
Israel, les bases americanes a l’A-
ràbia Saudita, els canvis a
governs correctes... La percepció
a l’Orient Mitjà és totalment
diferent. Els americans es poden
vendre al públic americà, però
ho poden fer a Egipte, Síria, l’Iran
o a l’Iraq? Això és impossible. Si
ni tan sols es poden vendre de la
mateixa manera a Espanya, Fran-
ça o Alemanya.

El govern Zapatero ens vol con-
vèncer que els americans són els
que fan la guerra i els europeus
la reconstrucció. Com es veu
sobre el terreny?
No es pot fer aquesta divisió. Als
camps afganesos els europeus són
vistos igual que els americans. Ens
volen fer creure que hi ha una
diferència, però ràpidament han
començat a fer la guerra i les dife-
rències s’han esfumat. És una ocu-

pació militar compartida per i-
gual. I els espanyols també en for-
men part amb les seves bases
d’Herat i Bagdís. És una guerra
contra una insurrecció, igual que
al Vietnam. Llavors també hi havia
dos braços: el combat militar i
l’actuació humanitària, tots dos
duts a terme per l’exèrcit americà.
Però això no és humanitari, és una
part més de la guerra. Fixa’t, si els
espanyols no fossin a Bagdís, els

americans ocuparien el seu lloc.
Estan complint el seu rol dins el
gran programa de l’Afganistan.
Poden dir que fan tasques dife-
rents, però no és cert.
Quin és el paper de les ONG en
el conflicte?
N’hi ha de dos tipus. Primer tro-
bem les que són realment huma-
nitàries, com Oxfam, CARE o
Emergency. Però després hem de
parlar de les que fan cooperació
amb les forces militars. Des del
punt de vista de les faccions que
combaten l’ocupació, aquestes
darreres són quasi militars i ene-
mics que s’han d’atacar. Es tracta
d’una guerra i els talibans són
molt clars amb aquest tema. Hi
ha un cas que es va donar el 2005
a Bagdís. Els representants de
l’ONG britànica CARE van rebre
una visita que els va dir: “No
tenim cap problema amb vosal-
tres mentre feu una tasca humani-
tària, però si descobrim que tre-
balleu amb el PRT espanyol
(programa de reconstrucció de
l’OTAN) esteu perduts”. No es pot
ser més clar.

Vostè prové del moviment anti-
guerra dels EUA. En quin mo-
ment es troba ara mateix?
El moviment massiu, com el de la
guerra del Vietnam, es preocupa
sobretot de les morts dels EUA.
Però quan les tropes tornen el
moviment s’acaba. I ara que no hi
ha soldats que morin, com a l’Af-
ganistan, no hi ha oposició. És
molt difícil crear un moviment
que perduri en el temps. Jo vaig
reflexionar sobre aquest punt i
em vaig adonar que la vulnerabili-
tat de la campanya militar eren
les baixes civils, així que em vaig
concentrar en això. Vaig demos-
trar que les bombes no maten
només els dolents, sinó que
també maten nens, dones i gent
innocent. Persones que presenta-
ven com a únic crim el fet de pas-
sar per allà o de viure allà. I aquest
discurs els vulnerabilitza, ja que
desmunta la seva retòrica, que
està basada en un discurs que diu
que només les persones dolentes
moren. És una fissura dins l’imperi
i jo l’exploto. d

/internacional@setmanaridirecta.info/

Quin és el paper de l’opi en el
conflicte afganès?

És una qüestió molt complexa. La
història de l’opi a l’Afganistan es
remunta al segle XVII i és un recurs
de supervivència per persones
pobres. Al camp és molt difícil el
cultiu, però la planta de l’opi no
precisa massa aigua, és fàcil de
cultivar i dóna beneficis perquè
nosaltres el paguem a preu d’or. Jo
sóc economista i és exactament el
que un economista els diria de fer.
Els pagesos afganesos veuen que
això és el millor recurs per a ells,
és exactament un  model d’èxit
capitalista. Això a un nivell... però
n’hi ha més. L’opi genera una sèrie
d’interessos compartits, es con-
verteix en una mena de cola social

que compacta la societat, ja que
necessita de moltes complicitats:
cultiu, transport, finançament,
transformació. Quan es parla de
reemplaçar l’opi per l’arròs o el
safrà es diu una cosa absurda. No
és seriós pensar que algú substitui-
rà un recurs rendible per un que
no ho és o ho és menys.
Els talibans utilitzen l’opi per a
finançar-se?
Aquesta idea està molt estesa,
però jo no ho crec. Amb tot el
temps que he estat a l’Afganistan
no he trobat cap evidència, no n’hi
ha proves. És una afirmació que
repeteixen els generals nord-ame-
ricans i la premsa, però ningú en té
proves. És una llegenda que es
crea quan algú –que no se sap ben

bé qui és– ho diu i algú altre ho
repeteix. Després d’aquesta cade-
na es comença a fer una bola de la
qual no se’n sap l’origen... i a la fi
aquesta afirmació, de sobte, ja és
la veritat. Una veritat que no és
empírica però que no li cal ser-ho.
Però algú finança els talibans.
Ells tenen bons amics al Pakistan, a
l’Aràbia Saudita o als Emirats
Àrabs, els quals tenen molts di-
ners. I la guerra que fan els tali-
bans no costa quasi res, és molt
barata. Tenen dues grans armes:
les mines (que les fan amb mate-
rial que ha quedat dispers després
de 25 anys de guerra, en concret
amb els explosius de l’època) i la
bomba suïcida (que no costa res,
“sols” la vida d’una persona). 

“És una
ocupació militar

compartida 
per igual. 

I els espanyols
també en

formen part”
“Més d’hora 
que tard els
americans

proclamaran
que han guanyat

i marxaran”

“La guerra que fan els talibans 
no costa quasi res, és molt barata”

“A l’Afganistan hi ha una guerra contra
una insurrecció, igual que al Vietnam”

Natalia Ramos



✑ Mónica Vargas • ODG
/Barcelona/

Buscar Bolívia a la pàgina web
de Telefónica no és una tasca
senzilla. El país tampoc figura

a l’informe de Responsabilitat So-
cial Corporativa 2006 de l’empresa.
No obstant, a través de la seva par-
ticipació del 10 per cent a Telecom
Itàlia, el gegant espanyol de les te-
lecomunicacions té inversions a
Bolívia. Aquests interessos queden
reflectits en una causa oberta des
del 12 d’octubre de 2007 contra el
tercer país més empobrit d’Amèri-
ca, a qui Telefónica acusa de voler-
la obligar a vendre accions de la
seva filial Entel. L’acusació s’ha pre-
sentat davant d’un dels òrgans més
controvertits del Banc Mundial: el
Centre Internacional d’Arranja-
ment de Diferències relatives a
Inversions (CIADI). Però des del 2
de maig de 2007 Bolívia ja no es
troba sota la jurisdicció del CIADI,
en haver-se’n retirat. 

Ja fa un temps que el govern de
Bolívia està iniciant reformes per

recuperar el control sobre algunes
empreses que temps enrera es van
privatitzar. Es tracta de tot un seguit
de reformes politicoeconòmiques
del govern per a reforçar la sobira-
nia de l’estat sobre els recursos
naturals i els sectors estratègics. 

El 1996 vàries empreses estatals
bolivianes es van semiprivatitzar,
permetent una entrada massiva del
capital transnacional. Una d’elles va
ser Entel, l’empresa nacional de
telecomunicacions. El 50 per cent
de les seves accions van ser adquiri-
des per la italiana STET, que les va
transferir posteriorment a la filial
holandesa de Telecom Itàlia, l’Euro
Telecom International NV (ETI).
L’administració d’ETI es va caracte-

ritzar per la irresponsabilitat social
corporativa, fins al punt que el
setembre passat la fiscalia boliviana
va denunciar l’empresa per un
deute tributari de 18,6 milions d’eu-
ros, a més d’uns altres 18,7 milions
més per deficiències del servei.

Al març, però, ja s’havia intentat
negociar amb ETI per tal de revertir
a l’estat les accions controlades per
les semiprivades (administradores
de fons de pensions), així com per

comprar les accions addicionals
necessàries perquè l’estat controli
un mínim del 51 per cent d’Entel. En
cap cas s’ha tractat d’una expropia-
ció i, per tant, resulta inexplicable la
sol·licitud d’arbitratge presentada
davant del CIADI.

La manca de legitimitat d’a-
questa mesura ja ha provocat una
campanya internacional de pressió i
denúncia des de la societat civil. El
2005 el consorci de gestió d’aigua

Bechtel-Abengoa-Edison va haver
de retirar una demanda similar con-
tra Bolívia degut a la pressió popu-
lar. En el cas de Telecom, les ONG
internacionals no acusen única-
ment Telefónica, sinó també el
BBVA i “la Caixa” (que en controlen
el 6,4 per cent i el 5,4 per cent res-
pectivament de l’empresa italiana).
Per tant, el duel Telefónica-Bolívia
podria acabar repetint el resultat de
la famosa guerra de l’aigua.

Amés de no ésser transparent,
perquè les seves audiències

són secretes, el CIADI ha demos-
trat en la majoria dels casos que
afavoreix els inversors estrangers.
Així, d’acord amb un estudi de la
Fundación Solón, en les 109 dispu-
tes ateses fins el febrer del 2007,
el 93 per cent dels països deman-
dants eren en via de desenvolupa-
ment. En un terç dels casos, el tri-
bunal va decidir a favor dels
inversors. Un altre 34 per cent van

ser resolts fora d’aquesta cort
amb compensació per a l’inversor.
Per altra banda, només el fet de
tenir una causa oberta allà implica
un cost superior al milió de dòlars
per al país.

El CIADI constitueix un
mecanisme a través del qual les
transnacionals exerceixen el seu
poder sobre els països del Sud.
Aquest tribunal privat suprana-
cional intervé quan existeix un
Tractat Bilateral d’Inversions

(TBI) entre el país seu de l’em-
presa i el receptor de la inversió.
Holanda ha signat aquests
acords amb la majoria dels paï-
sos llatinoamericans i moltes
empreses italianes, com Tele-
com, o nord-americanes, com
Bechtel, hi obren filials per llan-
çar des d’allà les seves inver-
sions a Amèrica Llatina. Aquest
és el cas de la demanda d’ETI-
Telecom-Telefònica, basada en
el TBI entre Holanda i Bolívia.
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✑ Óscar Chaves
/Madrid/

És la crònica d’un fracàs anun-
ciat. La tercera ronda de
negociacions entre el regne

del Marroc i el Front per l’Allibera-
ment de Saguia El Hamra i Riu de
l’Or (Front Polisario), celebrada del
7 al 9 de gener a Manhasset (Nova
York) va acabar de manera gairebé
idèntica a les dues sessions ante-
riors: sense acord entre les parts.
O, almenys, sense acords de fons.
Segons el portaveu de la delega-
ció sahrauí, Mohamed Jadad, en
declaracions al diari algerià El
Watan, les negociacions de Man-
hasset, a més de tancar-se amb el

compromís d’ambdós bàndols de
tornar a reunir-se pròximament,
han obert “la possibilitat d’una
visita de l’enviat personal del
secretari general de l’ONU a la
regió”. I poc més. El Govern marro-
quí continua sense voler sentir
parlar d’un referèndum d’autode-
terminació, una condició mínima
per al Polisario i els sahrauís, dins
el pla d’autonomia proposat per la
monarquia alauita, un projecte
que no qüestiona la sobirania de
Mohamed VI sobre el territori.

SÀHARA OCCIDENTAL // EL CONGRÉS DEL POLISARIO DÓNA UN ULTIMÀTUM AL MARROC

Telefónica pugna amb el govern
pel control de la telefonia

BOLÍVIA // A TRAVÉS DE TELECOM L’EMPRESA ESPANYOLA VEHICULA ELS SEUS INTERESSOS AL PAÍS

La direcció del moviment d’a-
lliberament, encara que volgués,
no podria abandonar ara una
reclamació que ha portat més de
100.000 persones a resistir durant
més de 32 anys als campaments
de refugiats del desert algerià de
Tinduf. Sobretot quan el Marroc, a
la part del Sàhara Occidental que
controla, no solament no rebaixa
la tensió, sinó que continua repri-
mint amb més duresa tota expres-
sió independentista, tal com
demostra l’existència de més de
50 presos polítics. Una xifra que
no ha deixat de créixer durant
aquests mesos.

Una decisió d’ampli suport
Els 1.725 delegats sahrauís que van
participar en el XII Congrés del
Polisario, celebrat a la localitat alli-
berada de Tifariti durant la segona
quinzena de desembre, van deixar
un missatge meridià, que recollia un
possible acord sempre que es tin-
guessin en compte aquests plante-
jaments: o s’avança cap a l’autode-
terminació en les negociacions o
en uns mesos es trenca l’alto el foc
que es manté des de 1991. Aquesta
vegada no es tractava d’una amena-
ça velada. Entre les conclusions
finals del congrés –l’encontre més
important del moviment indepen-

Commemoració del 30 aniversari de la República Saharauí als territoris alliberats del Sàhara occidental

S’acaba el temps de “pau” 

Bolívia ja no es
troba sota la
jurisdicció del
tribunal del

Banc Mundial

“O s’avança 
cap a

l’autodeterminació
o es trenca 

l’alto el foc”
dentista que se celebra cada tres o
quatre anys– es va acordar “donar
prioritat a l’Exèrcit Popular d’Allibe-
rament Sahrauí perquè se li submi-
nistri tot el que necessita –moral-
ment i materialment– i augmentar,
així, les seves capacitats combati-
ves”. Conseqüent amb aquest
mandat emergit de les bases, el
Polisario posa a punt en aquests
moments la seva maquinària militar
i prepara el contingent humà amb
un procés de reclutament de sol-
dats. Si les converses tornen a fra-
cassar “la tornada a les armes es
decidirà definitivament en un con-
grés extraordinari que tindrà lloc el

CIADI: el tribunal privat de les transnacionals

d

Jaysen

juny o el juliol”, va afirmar després
del Congrés el nou ministre delegat
d’Exteriors per a l’Àfrica de la
República Àrab Sahrauí Democràti-
ca (RASD), Mohamed Yeslem Beis-
sat. “Hem de reforçar el nostre
exèrcit perquè estigui preparat per
a qualsevol decisió que es prengui
finalment”, va sentenciar.

Els sahrauís, sobretot els mili-
tars i els joves –tant els refugiats
com els militants que lluiten a les
zones ocupades pel Marroc– no
estan disposats que el conflicte
segueixi en l’agònic punt mort d’a-
quests últims anys. Si Manhasset
fracassa “el Polisario té la legitimi-
tat de fer respectar els drets del seu
poble per la via de la lluita armada,
una decisió que compta amb el
suport de tots els seus militants i
de forma molt particular de la seva
joventut”, va afirmar Mohamed
Zrug, membre del Comitè Prepara-
tori del Congrés i de la Unió de
Juristes Sahrauís.

Les sessions de l’encontre sah-
rauí, del qual va sortir reelegit
Mohamed Abdelaziz com a secre-
tari general de l’organització, van
acabar amb l’aprovació d’un
Reglament Intern i d’un Programa
d’Acció Nacional per als pròxims
anys que, a més de reforçar el
paper de l’exèrcit, estableix com a
prioritats l’enfortiment de les
estructures polítiques i de les ins-
titucions de l’Estat sahrauí, l’acció
diplomàtica i informativa, el su-
port a la “intifada de la indepen-
dència” als territoris ocupats i el
desenvolupament econòmic i de-
mogràfic de les zones sahrauís so-
ta control del Polisario. d
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Àngelo Pineda

Els independentistes gallecs es van afe-
gir recentment als actes de rebuig a la
corona espanyola que van proliferar

arreu dels Països Catalans al final de l’any
passat. L’últim episodi de processament per
delictes contra la corona va ser protagonit-
zat, el dia 29 de gener, per quatre joves que
van haver de declarar a l’Audiència Nacional
acusats d’injúries greus per la crema d’una
figura que representava el rei d’Espanya a la
cloenda d’una manifestació autodetermi-
nista a Vigo, convocada el dia 6 de desem-
bre per la plataforma Causa Galiza. La cir-
cumstància que només un d’ells reconegués
ser l’autor dels fets no va evitar el manteni-
ment de les imputacions pels quatre mili-
tants de NÓS-Unidade Popular.

La sorpresa dels acusats, companys i
altres persones solidàries va arribar
quan la premsa del dia 30 de gener va
publicar que el jutge considerava intole-
rables unes suposades referències a la
sang reial i la possibilitat que aquesta
“transmetés la sida als propis fills” del
monarca. La incredulitat rau en què els
acusats en cap moment van fer servir
aquest tipus d’argumentació a les seves
declaracions. L’organització a la qual
pertanyen va haver de sortir al pas d’a-
questa manipulació i expressar “la seva
solidaritat amb la lluita per l’eradicació
d’aquesta malaltia i per la dignitat de les
persones afectades per la mateixa”.

D’on va treure aquesta informació la
premsa? L’Agència EFE va copiar mala-
ment l’aute d’imputacions i va provocar

una sèrie d’errors en cadena. En aquest
document el magistrat Grande-Marlaska
fa referència a precedents pel mateix
delicte. Les referències a la sida, docu-
mentades a la pàgina cinc de l’aute, for-
maven part de la declaració d’un ciutadà
basc, també imputat per injúries el 26
d’abril de 1991. L’Agència EFE no només
va errar en atribuir aquesta argumenta-
ció als quatre gallecs, sinó que va provo-
car que diversos mitjans digitals i l’edi-
ció impresa d’El País enregistressin
l’equívoc.

L’Agència EFE sembla que mostra dis-
posició per rectificar... però també ho
faran tots els mitjans que van distorsio-
nar les motivacions polítiques dels qua-
tre gallecs?

La sang del rei

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

Microsoft i Google es disputen el monopoli d’internet

✑ Joan G. Vallvé

Els articles de Salvador Sostres
garanteixen lectors a l’Avui. El pro-
vocador de classe alta no es pot

llegir amb els articles seriosos d’opinió,
sinó que se situa en una columna amaga-
da al final del diari, al costat de l’agenda
cultural. De fet, quan l’Avui va canviar de

disseny va pujar Sostres de categoria:
abans era amb els mots encreuats i els
còmics de les granotes, un espai que
–evidentment– esqueia més al provoca-
dor professional. Perquè a en Sostres el
llegeixen els qui el consideren un geni,
que no són gaires; els qui creuen que sap
escriure bé, que ja en són més, i –sobre-
tot– els qui busquen algú amb qui enfa-

dar-se o de qui riure’s. En Sostres és un
passatemps que, per exemple, aquesta
setmana es dedica a atacar el dret dels
homosexuals d’adoptar infants. Diu que
esfondren la família i que “sense famílies
no hi hauria societats, ni transmissió de
valors, ni recreació dels mites”. Però bé,
cada setmana cau un tema diferent: els
restaurants de luxe on engreixa la panxa,

les dones amb qui ha anat al llit, les
esquerres –que sempre són dolentes–,
els espanyols –éssers inferiors– i les
dretes catalanes. Però, més enllà de les
columnes que fa a l’Avui, les que feia a e-
notícies o els articles d’un dels blocs
més mal dissenyats de la catosfera, en
Sostres no és res més que un passatemps
que busca escandalitzar.

Salvador Sostres: el passatemps de l’’Avui’

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

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

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

Grow-shopLa Maria de Valls

Tot per el cultiu del cannabis

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

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

També pels matins!

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

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

Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN.

✑ Enric Borràs Abelló

L’oferta de Microsoft per comprar
Yahoo! per més de 30.000 mi-
lions d’euros no és una transacció

més dins el món de les tecnologies de la
informació. És un moviment de mercat
que pot afectar tots els usuaris d’inter-
net encara que no reïxi. Allò que hi ha en
joc és quina empresa domina la xarxa,
Microsoft o Google. Cap de les dues
opcions és gaire bona. 

La publicitat: el gran negoci d’internet
Actualment l’empresa més forta de la
xarxa és Google i no només pel cercador,
sinó també pels serveis que ofereix com el
correu electrònic, el programa lector
d’RSS, les estadístiques web, els blocs, la
cerca d’escriptori, la cartografia digital i,

sobretot, la publicitat a internet. Google,
doncs, es queda amb la major part del
pastís més suculent d’internet: la publici-
tat en línia, que el 2007 va generar prop de
40.000 milions de dòlars de beneficis i el
2010 es preveu que hagi duplicat aquesta
xifra. Però la carta que fa servir Google
per tal d’aconseguir aquests beneficis
milionaris és la publicitat personalitzada,
contextualitzada. Quan llegiu un correu
electrònic al Gmail la publicitat que hi
hagi al marge està relacionada amb el
correu que us han enviat. Amb els blocs i
les pàgines web passa el mateix. Els pro-
grames de Google analitzen la pàgina que
es mostra per tal de decidir, en funció d’ai-
xò, la publicitat que hi inclouran. Per això
Google té accés a milions de correus elec-
trònics i preferències de cerca personals
que ajuden a fer la publicitat més efectiva.

Doncs bé, Microsoft aspira a ampliar
el negoci de programari que l’ha fet mun-
dialment famosa i a competir amb Goo-
gle en el camp de la publicitat en línia,
per això ha comprat empreses especialit-
zades en aquest camp i, tot i l’èxit assolit
amb programes com l’MSN Messenger,
encara no pot arribar a ser un competi-
dor de nivell per a Google. En un intent
desesperat per tal d’entrar amb força en
aquest món, Microsoft ha fet una oferta
de compra a l’única empresa capaç de
jugar al mateix camp que Google, Ya-
hoo!, que últimament ha reforçat la re-
cerca en el camp de la publicitat en línia.
Però Yahoo! no passa pel seu millor
moment i els seus beneficis són inferiors
als que preveien els seus directius. Fins i
tot ha anunciat que aquest mes despat-
xarà 1.000 treballadors. És per això, pre-

cisament, que s’ha convertit en una presa
fàcil per a Microsoft.

Google ha sabut captar l’amenaça i
intenta, per la seva banda, posar-se Yahoo!
al seu favor i impedir que prosperi l’oferta
de Microsoft. Sigui com sigui, Yahoo! acaba-
rà sota l’òrbita d’una de les dues empreses i
els internautes hi perdrem: els diners que es
mouen a la xarxa es concentraran en menys
mans, s’afavoriran els monopolis i la privaci-
tat continuarà perdent terreny a favor de la
publicitat. Davant d’aquest panorama que-
den poques opcions de resistència que no
busquin negoci i benefici. Els promotors de
la Wikipedia, amb una filosofia molt dife-
rent, poden ser una opció amb el nou cerca-
dor Wikia Search, però caldrà veure si és
prou eficaç i, també, si conservaran la volun-
tat d’afavorir el coneixement lliure i l’ús
sense fronteres d’internet.
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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
RIPOLL
Bar l’Obrador c. Estació, 3
Llibreria La Tralla Plaça Anselm Clavé, 9
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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xement, per tant, que no va lligat al
benestar ni material ni psicològic
de gran part de la societat. En
aquest sentit, Jordi Pigem, profes-
sor de filosofia de la UB, sentencia:
“No hi ha hagut mai cap societat
que utilitzi un nombre tan gran de
recursos naturals per produir una
felicitat tan minsa”.

Com podem decréixer
Pel col·lectiu Temps de re-voltes
l’objectiu és anar més enllà, tant
de la crítica al model de desenvo-
lupament tal com l’entenem avui
dia i a la societat de consum, com
de la denúncia d’incompatibilitat
entre el creixement econòmic
indefinit i els fonaments ecolò-
gics: “Volem conèixer i debatre
propostes per decréixer i dur a
terme una transició cap a un altre
model de vida”–remarca la Laia– i
la Marxa pot “connectar diverses
alternatives que estan enfocades
cap al decreixement”. Durant més
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El decreixement es posa en marxa
El col·lectiu Temps de re-voltes impulsa una ruta en bicicleta per més de trenta comarques catalanes per promoure el decreixement

✑ Gemma García
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ivim immersos en un
model de vida impos-
sible de mantenir, in-
desitjable i injust. El

sistema actual, basat en el creixe-
ment exponencial i infinit que no té
en compte la lògica empírica de la
finitud de recursos del planeta, ens
està portant i ens portarà a viure en
un món inhabitable”. Amb aquestes
paraules arrenca el manifest del
col·lectiu nòmada Temps de re-vol-
tes, que el proper 10 de febrer con-
voca una bicicletada interurbana a
Barcelona per donar el tret de sor-
tida a una marxa pel decreixement
que recorrerà més d’una trentena
de comarques catalanes. A princi-
pis de juliol han previst organitzar
una trobada de moviments socials
per contribuir a crear xarxa.

Tant la pujada del preu del
petroli com els efectes del canvi
climàtic actualment són focus de
notícies als mitjans de comunica-
ció i protagonitzen discursos de la
classe política i econòmica del
país. Però, segons la Laia i el Gessa-
mí, del col·lectiu Temps de re-vol-
tes, “s’evita parlar de  crisi energè-
tica”, mentre diversos estudis –com
“El món davant el pic del petroli”
de l’Associació per l’Estudi dels
Recursos Energètics (AEREN)– aler-
ten de l’esgotament de “l’or negre”
en el qual es basa gran part del con-
sum d’energia occidental i dels
combustibles fòssils en general.
Aquest context condueix Temps de
re-voltes a considerar que l’actual
model de vida és “impossible de
mantenir” i que, per tant, la situa-
ció no només ens obliga a cercar
altres fonts d’energia, sinó a
“reduir-ne el consum”, assegura la
Laia. Per altra banda, el negoci del
petroli  està molt relacionat amb la
vulneració dels drets humans i la
depredació d’ecosistemes vitals
per les poblacions locals. Així
doncs, també consideren que es
tracta d’un model de vida “indesit-
jable i injust”, no només pel model
energètic imperant, sinó també pel
sistema econòmic i financer que
s’hi associa, el qual esdevé “incom-
patible amb el decreixement i la
justícia social”. Concretament,
aquesta dependència dels combus-
tibles fòssils condiciona tot un
model de vida, afecta la fabricació
de la major part de les coses que

Per contactar:

www.tempsdere-voltes.cat
re-voltes@tempsdere-voltes.cat
INFOESPAI: 932 170 623
Plaça del Sol 19-20 baixos, Barcelona

BICICLETADA INTERURBANA CAP A SANT FELIU
10 de febrer • 11h. Plaça Universitat

ens envolten i, sobretot, condicio-
na el transport –tant humà com de
mercaderies– que inclou gran part
de l’alimentació. Per aquesta raó,
segons el Gessamí, la producció i el
consum locals són instruments
bàsics per “evitar l’economia globa-
litzada que gasta molt petroli”, que
beneficia les grans empreses i que
perjudica a la pagesia.

Segons l’economista francès i
principal teòric del decreixement,
Serge Latouche, cal “tancar l’aixeta”
i posar fre al creixement sense
límits per fer habitable aquest món.
Un món basat en el creixement
econòmic que, segons l’estimació
del Banc d’Espanya, el 2007 ha
estat per sobre del 3 per cent. Des
de Temps de re-voltes qüestionen
que aquest creixement beneficiï la
ciutadania i denuncien la “precarie-
tat” i la necessitat que té el sistema
econòmic que “seguim consumint,
ceixent, demanant crèdits i pagant
els deutes” per funcionar. Un crei-

de dos mesos aquest grup de per-
sones pedalaran pel territori cata-
là acompanyades per una furgo-
neta que disposa de generació
d’energia amb plaques solars. Una
Marxa que “recorri, visiti, inter-
canviï i creï amb les organitza-
cions locals de cada territori”.

A cada població hi ha col·lec-
tius que s’encarreguen d’organitzar
les activitats, que generalment es
repartiran en dos dies. Per la prime-
ra jornada –però subjecte a les par-
ticularitats de cada població– s’han
previst xerrades sobre la crisi ener-
gètica i al voltant del sistema finan-
cer amb el suport d’un vídeo que,
de manera molt didàctica, explica
de quina manera les entitats bancà-
ries generen el diner com a deute i
“incentiven les desigualtats”. De
cara a la segona jornada la inten-
ció és passar a la pràctica a través
del taller “Decreixement a nivell
municipal”, que pren com a refe-
rència les Transition Towns (Muni-
cipis en transició), un moviment
de diverses poblacions de països
anglosaxons que han activat un pla
per aconseguir decréixer i arribar a
ser sostenibles. Totes aquestes

activitats tenen la seva primera
parada a Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat) i és el primer es-
deveniment que coordina la re-
cent creada Assemblea Popular.
L’objectiu d’aquesta nova Assem-
blea és “coordinar, difondre i de-
batre totes aquelles iniciatives lo-
cals, comarcals i d’altres àmbits
que vulguin tenir lloc a Sant Feliu i
necessitin recolzament”.

Les pràctiques decreixentistes
han de ser “transversals” a la nostra
vida, tal com apunta la Laia. “Pres-
cindir de l’avió” a l’hora de viatjar i
“utilitzar la bicicleta” sempre que
es pugui o “consumir i produir
localment”, segons el Gessamí, són
alguns exemples per posar en mar-
xa el decreixement, sumades a tan-
tes d’altres, com el reciclatge, l’es-
talvi energètic i –en general– la
reducció de qualsevol tipus de con-
sum. Justament pel caràcter trans-
versal del decreixement, gairebé 40
entitats de diversos àmbits però
amb el denominador comú de tre-
ballar per la transformació social
s’han adherit a la Marxa Temps de
re-voltes, posem en marxa el de-
creixement. d

Furgoneta amb plaques solars que acompanya la Marxa pel Decreixement. I a sota, fotograma del video de presentació
Anna Garcia

“V

Temps de 
re-voltes

considera que
l’actual model

de vida és
“impossible 

de mantenir”
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

àdio Nikosia, la primea
emissora de ràdio de
l’Estat espanyol conduï-
da per persones diag-

nosticades d’alguna problemàtica
mental, inicia una nova etapa.
Sense abandonar la seva essència
–“comunicació, intervenció, acció
i complicitat”– s’ha constituït en
l’Associació Cultural Ràdio Nikosia,
“el camí natural i necessari d’em-
poderament”, segons el col·lectiu.
La nova associació té una junta
directiva formada íntegrament per
les persones diagnosticades que
configuren l’equip de l’emissora.

El primer objectiu que es plan-
tegen per aquesta nova etapa és
generar un marc administratiu pel

funcionament de Ràdio Nikosia
que també pugui servir de model
per altres grups emergents.
“Sabem que el camí no serà sen-
zill” –admeten–, però tenen con-

fiança en la seva pròpia capacitat
d’autogestió després de cinc anys
d’emissions a l’esquena, fins ara
recolzades per l’Associació Joia de

Barcelona. Com a Associació Cul-
tural volen desenvolupar activi-
tats que afavoreixin l’anomenat
empoderament de les persones
diagnosticades de malalties men-
tals i deconstruir l’estigma social
que existeix al voltant de la pro-
blemàtica mental. Més enllà de les
emissions, amb seu a les ins-
tal·lacions de Contrabanda 91FM
de Barcelona, s’han proposat edi-
tar i difondre informes, docu-
ments, llibres i material educatiu
relatius al tema de la salut mental
des de diferents perspectives i,
alhora, crear espais alternatius de
socialització per contribuir al pro-
cés de rehabilitació de persones
amb transtorns severs. Per tant,
tots aquests objectius estant
encaminats a deconstruir els pre-
judicis existents i promoure la

conscienciació ciutadana en rela-
ció al tema de la salut mental.

Les nikosianes i els nikosians
no busquen “amagar la bogeria” i
tampoc estan segurs de voler “ser
normals”, ja que consideren que els
paràmetres de normalitat són
“difusos, esquius i ambigus”. El que
busquen és, per una banda, “qües-
tionar les bases sobre les quals
s’estructuren les nocions de boge-

ria i normalitat” i, per l’altra, em-
prendre accions perquè “la comu-
nitat i el nostre entorn aprenguin a
legitimar la diferència i a relacio-
nar-s’hi”. L’Associació Cultural Rà-
dio Nikosia és el resultat de “la
necessitat de seguir el rumb natu-
ral del projecte” –segons Martin
Correa. És ara quan comencen a
caminar amb “total independència
i llibertat”.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

emostrar amb una cade-
na humana a les dones
de la presó Was-Ras de
Barcelona que “no esta-

ven soles” va ser el primer acte rei-
vindicatiu de Dona i Presó. Era l’any
1987 i des d’aleshores aquest “grup
de dones per dones” sempre ha
volgut deixar clar, segons la Presi-
denta Elisa Soler, que no volen pre-
sons, però mentre n’hi hagi, desit-
gen “estar al costat de les dones
preses”. Enguany celebren vint anys
des de que van néixer en el marc
del moviment feminista i, des d’a-
leshores, la dona empresonada
segueix vivint un “doble càstig”:
per una banda haver “vulnerat la
llei penal” i per l’altra, “la llei social
i moral” d’un societat patriarcal.

Dona i Presó subratlla per so-
bre de tot que està al costat de les
dones que pateixen. Un patiment
que moltes vegades és “fruit d’in-
justícies”, de pobresa, de soletat o
de maltractaments, tant dins la
presó com quan han quedat en lli-
bertat. Paral·lelament, durant
aquests vint anys, no han desistit
de denunciar la situació dins les
presons i donar-la a conèixer a la
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cropresons d’homes com és el cas
de Can Brians, on a la “mala ubica-
ció” s’hi suma el fet de ser una
minoria i, per tant, el fet de dispo-
sar de menys quantitat d’activi-
tats per fer. Però les discrimina-
cions continuen a les presons
exclusivament de dones. En a-
questes hi ha més tallers, però
Almeda denuncia que l’enfoca-
ment és “sexista i domèstic”, pen-
sant en persones que han desen-
volupat un “rol tradicional” o
encaminades a  desenvolupar-lo.
La disciplina, l’abús de la medica-
lització i la situació de les dones
immigrants són d’altres realitats
que Almeda destaca.

Davant de tot això les dones
tenen les seves “pròpies resistèn-
cies”, es rebel·len constantment;
quan reclamen el seus drets, quan
fan els seus motins amb estratè-
gies femenines o amb la solidari-
tat per fer front a l’individualisme
que promou la presó. “Les dones
són protagonistes de lluites gru-
pals”, conclou Almeda.

Per enfortir aquesta lluita gru-
pal i autònoma de les dones preses
o expreses Dona i Presó porta  vint
anys fent visites i organitzant tot
tipus d’activitats a les presons de
dones i a Can Brians, donant suport
a dones preses amb un prisma que
exclou la discriminació.

D

Ràdio Nikosia decideix caminar amb autonomia

R

d

d

Per contactar:

DONA I PRESÓ
c. Casp, 38 pral. Barcelona
Tèlefons. 934 127 161 • 650 310 791
www.pangea.org/donaipreso

donaipreso@pangea.org

Per contactar:

ASSOCIACIÓ CULTURAL RÀDIO NIKOSIA
www.radionikosia.org
info@radionikosia.org 

ayudanikosia@gmail.com

Lapsus Espectacles
Sensibilització i crítica social

www.lapsusespectacles.com 
info@lapsusespectacles.com

93.310.60.95

L’Associació
Cultural Ràdio

Nikosia: “el 
camí natural 

i necessari
d’empoderament”

Esquerdant els murs de les presons de dones
Dona i Presó celebra 20 anys de suport a les dones preses i expreses i de denúnica de la realitat carcerària

Crisitna Gonzàlez

societat. Aquesta denúncia ha
estat constant i possible gràcies al
conjunt de dones que han passat
per Dona i Presó, que hi han
col·laborat o que ho contiuen
fent. Una d’elles és Elisabet Alme-
da, sociòloga i directora de Copo-
lis (Grup de Recerca, Formació i
Suport Tèncic sobre Benestar,
Comunitat i Control Social de la
UB). Per Almeda, convidada a l’ac-
te d’aniversari per a exposar el
tema “Presons de dones: Opres-
sions i Resistències, la “invisibili-
tat de les presons de dones” i de
les dones empresonades “conti-
nua essent una constant  al nostre
país i arreu del món”. Ja fa vint
anys, el 1987, que Dona i Presó va
fer-se realitat. Han passat dues
dècades, però “l’estructura penal i
l’estructura penitenciària segueix
oprimint i discriminant les dones”.

Hem tancat l’any 2007 amb
9.400 persones preses a Catalun-
ya, segons dades fetes públiques
per Montserrat Tura, Consellera
de Justícia. Enguany al Principat hi
ha 500 persones més a la presó
que fa un any. Aquesta augment
no s’atura, tot i saber que “la pri-
vació de llibertat no és la solució”,
explica Almeda. En el moment de
fer públiques aquestes xifres
Montserrat Tura va destacar l’en-
trada en funcionament del centre
de Brians-2 i va considerar que la
situació “aniria a millor” amb la
nova presó de Figueres i altres
centres penitenciaris en construc-
ció. Una manifestació més de la
“política estrella” –segons Ellisa-
bet Almeda–  que consisteix en
“lluitar contra la massificació
construint més presons”, o el que
és el mateix, “invertir en infraes-

tructura penitenciària en comp-
tes de lluitar per evitar l’entrada a
la presó”. 

Dobles murs i resistències
En aquest context Dona i Presó
lluita per donar a conèixer les dis-
criminacions que pateixen les
dones a les presons. Elisabet
Almeda destaca tot un “calaix de
disciminacions” que comencen
per les dones preses dins les ma-

La Carme, la Dolors, la Luisa, la Marta i l’Elisa reunides a Ca la Dona

No volen
presons, però

mentre n’hi hagi,
desitgen “estar
al costat de les
dones preses”
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Kieslowski: del documental a la poètica de l’atzar
ES REEDITEN EN UN ‘PACK’ ELS PRIMERS LLARGMETRATGES DE FICCIÓ DE L’AUTOR DE ‘LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA’ I LA TRILOGIA ‘TRES COLORES’

Cineasta de la Polònia comu-
nista on s’estava a punt de
produir la col·lisió entre el sindi-
cat Solidarnosc i l’estat de setge
militar, va ser una figura clau del
cinema del seu país sense
pretendre-ho. Home introspec-
tiu, va prendre un camí estilístic
que el va dur dels interessos
socials a la reflexió existencial,
amb diferents mirades intermè-
dies a la realitat política del seu
país.

✑ Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

Kieslowski va ser un artista
especialment marcat per la
seva biografia. Realitzador

de documentals, els seus primers
xocs amb la censura van fer que
s’encaminés cap a la ficció. Un cop
consolidat com a cineasta, va
tornar a tenir problemes amb les
autoritats a causa de les pel·lícu-
les El azar i Sin final. Poc amic dels
conflictes, aquestes dificultats i el
règim militar de Jaruzelski van fer
que aturés les seves produccions
fins a la caiguda del règim proso-
viètic del país. Un cop alliberat de
les tensions polítiques es va aban-
donar a la temàtica existencial i
sentimental pura.

Malgrat els conflictes amb les
autoritats, els films polonesos de
Kieslowski no tenen una interpre-
tació clarament anticomunista, ja
sigui per autocensura o pel posi-
cionament contra la demagògia i
la tendenciositat d’un artista
refractari a les simplificacions.
Personatges com Bernardz (La
cicatriz) o Dariusz (Sin final), un
comunista i l’altre apolític, més
aviat es posicionen entre l’immo-

vilisme i la revolució, tot defen-
sant una regeneració oberturista
del règim. L’assessor secretista i
maquiavèlic de l’esmentat
Bernardz, les oligarquies funcio-
narials mostrades a La cicatriz o
l’arbitrarietat i la hipocresia de la
justícia a Sin final, en canvi, sí que
mostren el pitjor de la Polònia
comunista, una situació criticada
amb llibertat –no exempta de
prudència– per un home que,
com el protagonista d’El azar,
sembla condemnat a haver d’es-
collir per un bàndol sense voler-
ho. La seva aposta per la llibertat
de pensament va tenir una lògica
continuació quan va rebutjar les
pretensions de centralitat de
l’Església Catòlica en la vida polí-
tica postcomunista: "El comu-
nisme no ha caigut perquè ara un
altre dirigisme el reemplaci", va
declarar.

Les ficcions
La cicatriz encara mostra solucions
visuals i narratives pròpies d’un
realitzador de documentals. Pocs
moments anticipen el Kieslowski
creador de realitats i saturador de
la imatge cinematogràfica amb
signes simbòlics: aquí encara
trobem el cineasta mirall que
intenta reflectir el món tal com és,
de la mateixa manera que ho
prova el protagonista Bernardz,
que és un fotògraf aficionat.
Tècnic comunista que ha de lide-
rar la construcció d’una fàbrica
que suposarà la destrucció d’un
bosc, Bernardz és retratat com un
bon comunista que creu en les
polítiques de progrés del
col·lectiu. Els seus intents de fer
una bona feina, però, col·lideixen
amb la poca solidesa d’un projecte

iniciat per interessos econòmics. A
més, el seu rebuig a les autoritats
suposarà la seva caiguda professio-
nal, després que la feina ja hagi
desestabilitzat la família.

La mateixa estructura dramà-
tica de col·lisió entre família,
professió i sistema es pot observar
a la magistral El aficionado,
destil·lació profunda i gens apres-
sada de l’aprenentatge vital i artís-
tic del seu autor. El protagonista és
Filip, un funcionari que, a punt de
tenir un fill, decideix comprar una
càmera per enregistrar vídeos
familiars. Des d’aquest moment se
li despertarà una vocació malal-
tissa per filmar, tot retratant i,
progressivament, creant i interpre-
tant la realitat. Una vegada més, la
lectura biografista ens dóna múlti-
ples pistes per la comprensió del
film: l’assumpció per part de
Kieslowski de la impossibilitat de
mimetitzar la realitat sense inter-
venir-hi i la distorsió en la creació
que exerceix la censura. En aquest
punt, el film acaba mostrant un
punt de vista força complex: qui
vol censurar Filip sembla un ogre
de l’stablishment, però la seva
postura acaba resultant molt més
justificada del que semblava. Aquí,
El aficionado manifesta una por
íntima de Kieslowski: la possibilitat
que els seus documentals perjudi-
quessin la vida dels retratats.

El malson del lliurepensador
Finalment, amb El azar apareixen
els temes més característics de
Kieslowski: la tensió entre el lliure
albir i la fatalitat, la representació
de les forces ocultes de l’atzar i el
pessimisme necessari perquè
aquest atzar sempre acabi
comportant un destí tràgic. Aquí
Kieslowski va iniciar un duet
d’obres que, tot i els seus
elements fantàstics i el seu enfo-
cament existencial, segueix xopat
de la situació política polonesa.
Per aquest motiu van ser prohi-
bits i estrenats molt tardanament.

El azar, de fet, és el malson
del lliurepensador. El seu prota-
gonista, Witek, és un jove estu-
diant de medicina que acaba de
perdre el pare. El trasbals el

condueix a viatjar i el film mostra
tres possibles futurs pel noi, en
funció de si aconsegueix agafar el
tren o el perd. A la primera histò-
ria Witek acaba formant part del
Partit Comunista. A la segona s’as-
socia amb la dissidència catòlica i
a la tercera intenta ser equidis-
tant. Però el destí sempre l’aboca
a escollir i, finalment, a la derrota.
El pessimisme de Kieslowski es
desboca en aquest film: tot i que
té tres oportunitats la vida del
protagonista sempre està desti-
nada al desencís i el desenllaç és
una mostra de fatalisme tan
irònica que gairebé resulta cínica.
Després de jugar al joc de les
possibilitats infinites de l’atzar,
l’autor acaba subratllant-nos que
només hi ha un final possible.

El darrer llarmetratge polonès
del director, Sin final, va

tornar a patir –com la precedent
El azar–problemes de censura,
malgrat l’articulació amb
elements fantàstics d’una trama
que, efectivament, retrata la polí-
tica contemporània del país.
Després d’una presentació
solemne,  la pel·lícula s’inicia amb
el monòleg d’Antek, un advocat
idealista que narra la seva pròpia
mort. És un esperit persistent que
apareix encapçalant una sèrie de
signes inquietants: gossos negres,
un interrogant que apareix miste-
riosament...

Sin final concilia la dimensió
personal i la col·lectiva amb la
presentació de diferents històries
en paral·lel que es ramifiquen a
partir de la figura de l’advocat i

que acaben confluint en un final
ple de desencís. És la història de
la caiguda de la vídua, envoltada
de símbols de mort: la del comiat
professional de Labrador, un
penalista escèptic que assumeix
el darrer cas d’Antek. És la histò-
ria d’un pres tossut. La defensa
del seu cas dibuixa una justícia
hipòcrita i un aparell repressiu
disposat a perdonar a canvi de la
retractació. Dariusz, el vaguista
encarcerat, és un individu apolític
que s’enroca i denuncia la injustí-
cia del seu empresonament, tot
negant-se a seguir els consells del
seu pragmàtic conseller legal.
Film veritablement angoixant,
representa la narració d’una
societat polaritzada on tots,
futurs vencedors i futurs vençuts,
sentiran l’amargor de la pèrdua.

‘Sin final’: el fosc comiat de la pàtria

FILMOGRAFIA:
KRZYSZTOF KIESLOWSKI

Pack Kieslowski (Vellavisión) 
INCLOU:
• ‘La cicatriz’ (1976)
• ‘El aficionado’ (1979)
• ‘El azar’ (1982)
• ‘Sin final’ (1984)
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La Jaima Art Comuna tanca les seves portes
✑ Anna Farrés
/cultura@setmanaridirecta.info/

El local de l’Associació cultu-
ral La Jaima Art Comuna de
Sabadell va tancar les seves

portes fa aproximadament una
setmana. La causa del tancament
és una denúncia anònima que va
derivar en una intervenció dels
Mossos d’Esquadra. Pocs dies
després que es clausurés els
responsables de La Jaima van
rebre una ordre judicial de la regi-
doria d’Urbanisme on se’ls avisava
que l’espai no disposava de la
llicència d’activitats necessària
per estar obert al públic. Els van
donar dues opcions: suspendre la
programació cultural establerta o
pagar una sanció econòmica
elevada i amb el perill d’entrar en
un procés judicial penal.
Immediatament, l’Associació va
demanar ajuda a l’Ajuntament,
que feia poc els havia concedit

una subvenció justament per
promoure les activitats culturals
que desenvolupaven. L’únic que
van aconseguir va ser que aquesta
qüestió entrés en un procés de
tramitació molt lent. No es van
aportar solucions efectives ni es
va proposar cap altre local muni-
cipal on poder-se traslladar.
Definitivament, la pressió policial
i de la regidoria d’Urbanisme han
fet tancar la paradeta.

Què és La Jaima Art Comuna?
La Jaima va nèixer a Sabadell l’any
1999 com un local d’assaig musi-
cal i, a partir de 2005, es va
convertir en un espai obert al
públic on es feien passis de
cinema, concerts de petit format,
teatre i una colla d’espectacles
inclassificables amb la intenció
que es convertís en un lloc de
trobada per gaudir de les arts i
acollir les diverses propostes de
les persones que hi assistien. Des

de La Jaima també s’han difós
cursos i tallers de centres cívics,
com per exemple un taller d’es-
tampació de seda, classes de
ioga, de guitarra i de dansa
contact. Ha estat un referent dels
passis de pel·lícules d’autor i
documentals interessants –acom-
panyats d’una degustació de tes i
amentizats pel Dj Zimmer– i
també dels concerts de nous
artistes i grups musicals de la
comarca.

L’Estat de la qüestió a Sabadell
El tancament de La Jaima suposa
un pas més en l’agreujament de la
situació de precarietat que viuen
les manifestacions culturals a la
ciutat de Sabadell. Dos exemples
són força aclaridors: l’ordenança
municipal que prohibeix els
concerts als bars del barri del
Centre i les traves constants que
posa el consistori a la celebració
de les festes populars.

EL LOCAL DE SABADELL

S’ACOMIADA ARREL DE LA PRESSIÓ

DELS MOSSOS I D’URBANISME

La Jaima Art Comuna
ASSOCIACIÓ CULTURAL

AL BARRI DE CAN FEU

LAJAIMA@GMAIL.COM

L’art i l’ofici de narrar
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

La Casa de los Cuentos fa
temps que corre per
Barcelona. Tot va començar

l’any 2000 per iniciativa de
Numancia Rojas, una narradora
oral de procedència xilena que
es va arremangar la samarreta i
va obrir un local per escoltar,
intercanviar i aprendre relats.
L’espai es va convertir en un
punt de referència dels contes
des de bon principi, ja que
actualment no hi ha cap altre
indret dedicat exclusivament a
l’art de narrar.

Després de cinc anys de
tallers, lectures i sessions de
contes, el local es va tancar i

Numancia va emprendre la
recerca d’un nou punt on tornar a
instal·lar el projecte. Ara, La Casa
de los Cuentos ha tornat a obrir,
aquesta vegada al barri de Gràcia.
Concretament al carrer Ramón i
Cajal número 35 on –per casuali-
tats del destí– hi havia hagut la
distribuïdora alternativa DIY Atac
fins l’any 2006.

Aprendre a narrar
“L’art de narrar contes” és el forn
pel qual han passat la majoria de
persones narradores que pugen a
l’escenari de Barcelona, rodalies i
segurament més enllà. El taller ha
estat i és un dels elements estre-
lla de La Casa de los Cuentos.
Impartit per Numancia, el curs
s’orienta a la formació en narració

de contes, a més d’estimular l’ex-
pressió oral i corporal.

El ritme de l’espai
L’agenda del local està atapeïda. Els
dimarts i els dijous es fan tallers
d’animació a la lectura, creativitat i
manipulació de titelles per canalla.
El dimecres al vespre és el torn de
les sessions destinades a joves de
divuit a 88 anys, un ritual de la
casa. El divendres a la tarda hi ha
sessions de contes per canalla i els
diumenges un taller de creació de
titelles per a persones adultes. I
entre tot això, La Casa de los
Cuentos encara troba forats per
encabir nits de cantautors, tallers
d’un sol dia de tota mena i qualse-
vol activitat que concordi amb l’art
de mostrar.

Pim-Pam-Pum

“El meu cognom pesa”
Martí Sales
ESCRIPTOR I MÚSIC
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Martí Sales és escriptor i
cantant d’UN grup de punk
ie-ié Els Surfing Sirles.
Familiar d’escriptors (el
poeta underground Pepe
Sales i l’autor d’Incerta
Glòria, Joan Sales), també
actua a l’obra Four
Movements for Survival, de
la companyia teatral
Amaranto. Ha publicat Dies
feliços a la presó (Empúries,
2007).

✑ Helena Morèn Alegret
/cultura@setmanaridirecta.info/

Literatura, música,
teatre... què et fa ser tan
actiu?

Tot acaba essent un mateix
impuls que és el de fer, el de
passar del pensament a l’acció.
Quan vam fer la revista objec-
tual Al buit, amb Gerard Altaió,
Josep Pedrals i molta altra gent,
vam començar amb 21 anys i
vam acabar amb 24 i la lliçó
principal que vàrem aprendre
va ser adonar-nos de la possibi-

litat i el poder que teníem de
fer les idees més boges que
se’ns poguessin acudir.
Com vau crear Els Surfing
Sirles?
A l’Institut Montserrat on estu-
diàvem. Era la típica anarquia
adolescent de muntar una
banda. La idea va nèixer d’una
nit de festa al Bolívar (també
anomenat Reina d’Àfrica o
Chamonix, un bar de darrere la
plaça Lesseps de Barcelona)
l’any 1998. I vam unir el que
sempre m’ha agradat molt, el
caló, els llibres de Juli
Vallmitjana i el tema sirlero, de
sirla (navallla, en caló), amb el
surf i el so garatge seixantero. I
al final li vam posar l’article
català i som Els Surfing Sirles.
Els Surfing Sirles feu una
versió del poema “Poble
d’stars”, escrit pel teu oncle
Pepe Sales (1954-1994). En què
t’ha influenciat tenir parents
com ell i el teu tiet-avi Joan
Sales (1912-1983)?
La veritat és que la del Pepe
molt poc, perquè ha estat un

personatge molt poc conegut
per mi fins fa tres anys. No
coneixia les seves cançons
perquè no es poden trobar, etc.
Després ha estat un reconèi-
xer-se. Ho porta la genètica i la
cosa cultural. I del meu tiet-avi
recordo el llibre Incerta glòria
a casa, que jo veia com un
totxo. Pensava: “Un altre llibre
sobre la Guerra Civil” i el vaig
tenir crucificat fins més enllà
dels vint anys. Llavors el vaig
llegir i vaig caure de genolls. És
un cognom que pesa perquè
tothom et circumscriu.
Un dels vostres lemes és ‘Fora
catalans dels Països Catalans’.
Més que un lema o manifest és
una arenga. Va néixer l’estiu
passat a les festes de Gràcia,
on vam tocar abans d’Obrint
Pas a l’escenari de les Festes
Populars. En aquell context jo
tenia alguna cosa a dir sobre el
catalanisme i volia proposar
una altra mena de catalanisme
que no fos la vanal, la martiro-
lògica i l’adotzenada, que és la
que està més estesa.

Juan Miguel Morales

Publicitat

wwwwww..aauullaammeeddiiaa..oorrgg
EEdduuccaacciióó  eenn  CCoommuunniiccaacciióó

Dij. 7 La Pegatina Sound System +
Dj Zancudo

Div. 8 Mama Milota + Dj rydoe 
Dis. 9 Flight 404 + Bono y the Crab

Diu. 10 LA RAPSISTENCIA
Dij. 14 Ritmo Cartel Orquesta

Div. 15 Movin on presenta: Txilum +
Irie Lions Sound 

Dis. 16  Nena Gandia
Diu. 17 LA RAPSISTENCIA

Dij. 21 Superamazoo
Div. 22 Brazuca Matraca + 

Dj Wagner Pa
Dis. 23 Nyahbihgi Crew presenta:

Apache 5 + Baba Sound
Diu. 24 LA RAPSISTENCIA

Dij. 28 Che Sudaka
Div. 29 Ass Trio + 

Funkongo 

tots els concerts a les 23h. entrada de 3 a 5 europs
c/rosalia de castro 92 <m> torrassa bus nit: n2
www.laresistencia-web-blogspot.com myspace/laresistenciabcn

CURS: ‘LA CASA DE LOS CUENTOS’

LA CASA DE LOS CUENTOS

C. RAMÓN I CAJAL, 35. <M> JOANIC

LACASADELOSCUENTOS.INFO

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

Chalart58, bateria i percus-
sionista de La Kinky Beat i
participant en d’altres

projectes de Radio Bemba, Jaleo
Real o al disc Euskal Herria
Jamaica Clash, va demostrar el
divendres 1 de febrer a la Sala
Salamandra que tot sol també
s’ho munta molt bé. Amb bases i
riddims d’autor, enllaçades amb
reggae, hip hop i drum and bass,
Chalart58 no va parar quiet
darrere les consoles i va comp-
tar amb l’ajuda de veus amigues
que el van acompanyar a l’esce-
nari durant tota l’actuació.

Dreadgar, La Matahary, Willy
fuego o el Brujo van ser els
encarregats d’ajudar-lo en un
directe potent i amb uns ritmes
més energètics que els que va
mesclar a Recording, el CD que
va treure a finals de l’any passat
amb Kasba Music.

Recording va començar el
2005 i, tal com s’explica a la
contraportada del CD, “s’ha anat
fent amb un portàtil aprofitant
les casualitats”. Autoproducció,
tretze temes i un estudi mòbil...
un combinat explosiu que no
només ens fa endinsar en una
atmosfera autènticament jamai-
cana, sinó que inclou els millors
rapejadors de cada casa.

L’equilibri amb Nour
Nour ja es descriu per si sol.
Trepitjant fort l’escenari i invo-
lucrant tot el públic, sense
exclusions, el grup va demostrar
la maduresa assolida després de
l’edició de Papier mullat.. Les
veusd’Olalla i Yacine, còmplices
en la barreja dels nous sons
occidentals amb els ritmes
magribins i orientals més tradi-
cionals, van dur el concert i el
públic per on van voler. Una
tasca fàcil amb en Rubio a la
guitarra, el Manolo al baix, en
Pablo a la bateria i l’Stéphane a
les màquines. Un conjunt i un
concert de luxe.

Les bases de Chalart58 distorsionen la Salamandra

La companyia artística i
professional Metromàtic

continua fent rodar La
Banyera de l’Ulisses, un
espectacle infantil que va
més enllà de les simples
narracions. El punt de partida
és el viatge de dos personat-
ges, dos mariners que s’endin-
sen a quatre països de la
Mediterrània. S’aturaran a
Menorca, amb El camí del Rei
Jaume, al Magrib amb El
carboner i l’ase, a Egipte amb
La tortuga i, finalment, a

Turquia amb la història d’en
Faruk i l’Ahmed.

A través dels contes i les
rondalles populars l’especta-
cle se submergeix en el món
de la plàstica, dels titelles i
de la pintura en directe.

Una proposta que no
només s’acosta al mestissatge
cultural més proper a casa
nostra, sinó també al mestis-
satge artístic. I tot plegat amb
un toc d’humor indispensa-
ble. ESTEL B.SERRA

KASBA MUSIC PRESENTA EL CONCERT ACOMPANYAT DE L’ENERGIA DE NOUR

‘Dragon Rapide’
(SUEVIA FILMS, 1986) DIRECTOR:
JAIME CAMINO | GUIONISTES: JAIME

CAMINO, ROMÁN GUBERN |
INTÈRPRETS: JUAN DIEGO, VICKY

PEÑA, MANUEL DE BLAS, MIGUEL

MOLINA | DURADA: 106 MINUTS |
IDIOMES: VO (CASTELLÀ) |
MATERIALS AFEGITS DESTACATS:
LLIBRET DE 32 PÀGINES AMB IMATGES

I TEXTOS SOBRE EL FILM, ENTREVISTA

A JAIME CAMINO I A JUAN DIEGO

Després de l’anomenada
Transició espanyola Jaime

Camino (Las largas vacaciones del
36) va narrar amb una considera-
ble distància irònica la conspira-
ció dels militars i dels oligarques
per preparar l’alzamiento nacio-
nal, usant com a tema principal el
lloguer d’un avió, el Dragon
Rapide, per transportar Franco
fins al Marroc. Se succeeixen les
escenes de passadissos i la coor-
dinació de moviments en una
obra que pot recordar al cinema
d’espies... però en una versió anti-
climàtica, tan grisa com l’Espanya
del moment i tan poc èpica com
acostuma a ser la realitat. Només
la inclusió del personatge d’un
jove periodista, una mena d’alte-
rego de l’espectador que va
deduint la trama, ofereix escenes
amb quelcom similar a la intriga.
El més curiós és l’interès del
director per dibuixar la intrahistò-
ria més íntima dels protagonistes,
especialment de Franco, tot
facturant algunes escenes de
certa comicitat que dinamiten les
declaracions solemnes fetes pels
colpistes. IGNASI FRANCH

121 DB ha protagonitzat un
episodi que, en la indústria de

la música actual, és un conte de
fades. Aquest jove grup de
València ha despuntat en diversos
concursos musicals i ara una
discogràfica basca, Gor, ha deci-
dit finançar l’enregistrament i
l’edició del seu disc de debut. El
resultat és aquest Equilàter, un
disc que, tot i tenir nom de trian-
gle, els ha sortit ben rodó. Al seu
bagatge de referències, el metal
de Berri Txarrak (amb qui

comparteixen segell), el punk-
rock accelerat de Blink-182 i l’in-
die de Nada Surf o The
Unfinished Sympathy. Directes i
sense fissures, Equilàter és un disc
que no conté experiments i que
va per feina: guitarres distorsio-
nades, puntejos de baix melòdic i
la paleta de sons i colors habitual
del punk-rock. Una prova que a
València no només sona l’ska i la
dolçaina... amb tots els respectes
pels mestres i cultivadors del
gènere. ROGER PALÀ

121 DB

‘EQUILÀTER’
(GOR DISKAK)
‘HARDCORE’ MELÒDIC

‘La Banyera de l’Ulisses’

cultura@setmanaridirecta.info

U_mä és un duet integrat per
Pau Vallvé (més conegut per

les seves aparicions com a
Estanislau Verdet, autor de la
mítica cançó “Per fer país insul-
tem en català” i Maria Coma (que,
per més inri, és la seva
companya). Junts han donat
forma al projecte U_mä, primer a
través de la web i ara amb un disc
ben palpable. Cultivadors d’un
gènere que anomenen "música
petita", les seves cançons –passa-
des pel filtre digital– són senzi-
lles i delicades, amb matisos

electrònics sense pretensions: el
revers delicat dels deliris lletgis-
tes d’en Verdet. Tenen molt a
veure amb Anímic (de qui versio-
nen "Hospital per animals"). La
cançó que obre el disc, “Efecte
dòmino”, ha estat seleccionada en
una campanya televisiva a favor
del reciclatge. En tot cas això seu
no sona reciclat, sinó nou. A més,
han optat per una llicència
Creative Commons per difondre
la seva proposta a través de la
net label Error! Lo fi.  ROGER
PALÂ

U_mä

‘U_MÄ’
(ERROR! LO FI)
POP ELECTRÒNIC
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9 DE FEBRER
MANIFESTACIÓ DE SUPORT ALS
CONDUCTORS/ES DE BUSOS DE TMB
18h. plaça Universitat. Barcelona
CONVOCA: CONDUCTORS/ES D’AUTOBUSOS DE TMB

9 FEBRER
MANIFESTACIÓ
17h. davant dels Jutjats de Terrassa.
Contra la pujada de preus, contra la dificultat en
l’accés a l’habitatge, contra la precarietat laboral,
contra la retirada de les pensions i contra la políti-
ca laboral d’empreses com Caprabo i Expoeiness
CONVOCA: CNT TERRASA

DIUMENGE 10 
BICICLETADA INTERURBANA
MARXA PEL DECREIXEMENT
11 h. plaça Universitat, Barcelona.
Fins el 26 d'abril, recorrerà una trentena de
comarques catalanes. A cada aturada volen
compartir reflexions sobre el context actual
de crisi energètica i la perversa relació entre el
sistema financer i la destrucció del planeta i
debatre al voltant del decreixement i de com
organitzar les alternatives. Perquè és hora que
ens dediquem a practicar el decreixement.
S’hi pot participar directament, adherir-se al
manifest o ajudar a fer-ne una difusió àmplia.
ORGANITZA: TEMPS DE RE-VOLTES • TEMPSDERE-VOLTES.CAT

DIUMENGE 10
MANIFESTACIÓ CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ QUE PROVOCA
CEMENTOS MOLINS
11h. Rbla. Cardós de Sant Vicenç dels Horts.
ORGANITZA: CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DISSABTE 9
CALÇOTADA POPULAR PER L'HARMONIA
PROJECTE D'ATENEU POPULAR I CULTURAL

A SANT ANDREU DE PALOMAR
12h. Jardins de Can Fabra. 
Sant Andreu de Palomar. Barcelona

A partir de les dotze del migdia i en aquest ordre: ani-
mació infantil, xaranga, taula informativa, dinar popu-
lar i musiqueta en viu amb “Salsa de Pastor” (versions
de cantautors). Menú: amanida variada + escalivada +
puré de patates + calçots amb salsa romesco + una
peça de fruita + pa + vi + aigua + un got de ratafia
(molts dels productes són d'agricultura ecològica).
Tiquets a la venda, 10 euros, al Bar Patapalo, al Bar de
La Lira, al local de l'AVV de Tramuntana i al local de
Diables de Sant Andreu.

Organitza: L’Harmonia

Festa (anti)monàrquica
23:00h. Casal Popular Panxampla. 
C. Gil de Frederoch, 6. Tortosa.
Actuació de Josep Maria Cantimplora i
l'Orquestra Cloratita (alterego de Titot) i festa
de carnestoltes amb punxa discos! Hi haurà un
xarrup de ratafia (i alguna cosa més...) per les
persones que vagin disfressades de reis, reines,
prínceps, princeses, bufons,...
Organitza. Casal popular Panxamla

Xerrada: La inviabilitat social
del model actual
19h. SCI Catalunya. C.Carme, 95 baixos. Barcelona
Ponent: Miren Etxezarreta, catedràtica d’econo-
mia de la Universitat Autònoma de Barcelona i
coordinadora del Seminari Taifa.
Organitza: Servei Civil Internacional-Catalunya

DISSABTE 9 

Xerrada sota el títol ‘Història 
de l’independentisme combatiu’
19h. Casal Popular la Turba. C. Nou, 12. Valls
Amb Carles Sastre Benlliure, militant històric de
l’independentisme. La seva lluita als anys 80 el
va dur a les presons espanyoles.
Organitza: Assemblea de Joves de Valls (AJV-CAJEI)

Comparsa (anti)monàrquica
17:30h. a la Plaça de l'Ajuntament de Tortosa
I en acabar festa al Casal Popular Panxampla!
Organitza: Casal Popular Panxampla

Jornada ‘Ciutat, participació
política i nous drets socials’
9h a 19:30h Escola de polítiques socials i
urbanes. Pg. Urrutia, 17, baixos. Barcelona.
Es pretén reflexionar sobre les respostes que han
articulat diferents moviments socials (de movi-
ments de barri a moviments pel dret a l'habi-
tatge) per donar resposta als impactes negatius
de les recents transformacions urbanes.
Organitza: Institut de Govern i Polítiques
Públiques i Promoció d'habitatge realment públic.
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DIJOUS 7 

Presentació del documental de Ràbia
Positiva: Sentiment, compromís i acció!
19:30h. Biblioteca Vapor Vell.
Ptge. Vapor Vell, 1 baixos. Barcelona
Organitza: Ràbia Positiva

Presentació de la tercera obra finalista
del vuitè Premi Joaquim Amat-Piniella
20h. Llibreria Petit Parcir. 
C. Carrasco i Formiguera, 16. Manresa
Temps Indòcils d'Agustí Pons (Angle Editorial)
Organitza: Òmnium Cultural Bages

DIVENDRES 8 

Setenes ‘Jornades sobre Educació:
immigració i escola’.
Divendres 8 i dissabte 9 de febrer.
Auditori de l'Edifidi de la Rambla de la Universitat
Pompeu Fabra. Rambla, 30-32. Barcelona.
Quins són els principals reptes que té plante-
jada l’educació per jugar el seu paper de cohe-
sió social i de compensadora de les desigual-
tats? Uns dels reptes principals són els que
sorgeixen arran del fenomen migratori. Ens
encararem amb els temes següents: Equitat i
diversitat a l’escola i La llengua com a vehicle
de cohesió social.
Organitza: Fundació Pere Ardiaca

VI Jornades de comerç just
Centre Cívic del Convent de Sant Agustí
C. Comerç, 36.  Barcelona.
Organitza la Xarxa de Consum Solidari, Espacio
por un comercio justo i Plataforma Rural.

25 Aniversari del Comitè de
Solidaritat amb Amèrica Central
del Prat de Llobregat
20h. Kasal Okupat del Prat. 
C. Dr Soler i Torrens, 36. El Prat de Llobregat.    
Passi del documental rodat a Bolívia Akulliku i
presentació a càrrec d’un dels seus realitzadors,
el pratenc Sergi Sandúa.
Organitza: Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central

DIVENDRES 8
ACTE DE PRESENTACIÓ DE FARGA, FORUM ANTICAPITALISTA

DE REFLEXIÓ I GENERACIÓ D’ALTERNATIVES
19h. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB. c. Montalegre, 5. Barcelona.

Amb la participació de: Josep Mª Antentas, Mariano Aragon, Luis Blanco, Jaume Botey, 
Miquel Candel, Rosa Cañadell, Ramon Franquesa, Gemma Galdón, Antoni Lucchetti, Maria

Maffioli, Lluis Rabell, Miquel Riera, Diosdado Toledano, Pere Serrad, Iñaki Vazquez, Ester Vivas.
Un reduït nombre de persones procedents de diferents tradicions

hem considerat necessari intentar construir un discurs comú i alternatiu 
entre tots i totes, sense prejudicis ni jerarquies. Aquest és el propòsit del FARGA.

Organitza: FARGA • www.farga.cat
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Radio Infierno. 17 anys a l’onda
22h. Sala Infierno. C. Diputació, 7. Barcelona
Concert amb Black Pig Matanzas, Mal de
amores, Prados Censurados x motomomias,
Nous Espectres. Després punxamenta variada
amb, Maquina de Turing & Proletaricratz, Mad
Mat 16hz, Djs ContraPanda. Karaoke, dos ambi-
ents i barra en benefeci del mal i l'autogestió
de la ràdio. Imprescindible venir disfressada de
personatges que cremin a l'infiern etern si és
que voleu rebre l'enverinat regal sorpresa.
La asamblea de majaras: diumenge de 19h. a 21h. En
diferit: dijous de 10h. a 12h. a Contrabanda 91.4 FM
Organitza: Radio Infierno

Inauguració del casal
popular La Torxa d'Horta
11h Casal popular La Torxa d’Horta. 
C. Porto, 12 bis. Barcelona 
Durant tot el dia
Organitza: Assemblea de Joves d'Horta-Guinardó

Presentació del llibre
‘COMéspossible? Un tomb pels
límits de la democràcia mediàtica’
18h. Espai gastronòmic i cultural Terra Dolça.
C. Enric Granados, 8. Sant Cugat.
Organitza: Comunicant
www.comunicant.info

DIUMENGE 10 

Debat ‘El problema de l’habitatge té
solucions i els politics no les volen’
16.30h.  Casal popular Sageta de Foc. 
C. Trinquet Vell, 15. Tarragona.
Organitza: Coordinadora d'Assemblees 
per l'Habitatge de Catalunya

8 I 9 DE FEBRER
1 ANY DESPRÉS, NÚRIA LLIURE! ARXIU JA!

DIVENDRES 8
19:30H. CASA DE CULTURA BISBE LORENZANA DE GIRONA (AULA B)
Xerrada sota el títol: Mes de 30 anys i no ha canviat
res, parlem-ne. Passi del documental “SILENCI, aquí es
tortura”. Tot seguit, debat a partir d’aquest cas per
fer-lo extensiu a d’altres casos i reflexionar i analitzar
fins on sigui possible les lògiques reals d’aquest tipus
d’actuacions. Els ponents seran: Arcadi Oliveres, econ-
omista; David Fernández, periodista del setmanari
DIRECTA; Jaume Asens, advocat, i un membre de
l’Assemblea de Suport a Núria Pórtulas

DISSABTE, 9 
19H SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A GIRONA.
Concentració per denunciar novament tot aquest procés
i recordar la situació un any després.
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Adelina Escandell (Barcelona,
1954) és mestra i psicòloga. Ja
porta 32 anys, segons ella “tota
la vida”, treballant com a
professora de primària al CEIP
Barrufet, al barri de Sants de
Barcelona. A més, forma part
del Consell Nacional de la
Federació d’Ensenyament del
sindicat CCOO i és la responsa-
ble de la Dona d’EUiA. És la
coordinadora de les setenes
Jornades sobre Educació: immi-
gració i escola, que organitza els
dies 8 i 9 de febrer a la Fundació
Pere Ardiaca.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Portes trenta anys fent de
mestra. El canvi a les aules
és tant fort com diuen els

mitjans de comunicació?
Sí. Però no només per la immigra-
ció, sinó que també ha canviat la
mentalitat i la manera de conce-
bre el món dels nens d’avui dia. Es
nota en tot: en el tipus de litera-
tura, de pel·lícules i de jocs que
ara agraden a la canalla. Hi ha un
canvi: ni millor ni pitjor, diferent!
Hi ha molts infants de pares i
mares immigrats?
No és tant la quantitat, sinó el
temps i la velocitat. No tenim el
mateix percentatge que Aleman-
ya o França, però la qüestió és que
han arribat molts nens d’altres
països en pocs anys. A més, la seva
presència està molt concentrada
en alguns barris de Barcelona
–com Ciutat Vella o Sants-Mont-
juïc– i en algunes zones com Giro-
na, Vic, Banyoles i Olot. El proble-
ma és que les escoles d’aquí no
estaven preparades per treballar
en diversitat. El model de classe a
Catalunya ha igualat sempre tota
la canalla com si fos igual...

Abans de la immigració l’alum-
nat tampoc era homogeni.
Sempre hi hagut diversitat. Sem-
pre he tingut nens i nenes, uns
que llegien a casa seva i uns altres
que no, alguns tenien conflictes
familiars i d'altres tenien proble-
mes econòmics... El que passa és
que abans no la volíem veure i la
ignoràvem, però amb l’alumnat
nouvingut la diversitat és molt
evident. No obstant això, el pro-
blema de fons no és el lloc d’on
véns, sinó la classe social a la qual
pertanys. La pobresa sempre és

un problema més greu que ser del
Marroc o de l’Equador. Un nen o
una nena, vingui d’on vingui, no
tindrà problemes d’escolaritat si
té una família que l’atén adequa-
dament. En canvi, els problemes
apareixen si el nen immigrat està
sol a casa perquè els pares treba-
llen tot el dia o si té problemes
de salut per falta de recursos
econòmics. Diuen “igualtat per
viure, diversitat per conviure”.
Hem posat molt l’accent en la
diversitat, però això és molt fàcil
i, en canvi, quan parlem d’igualtat
tenim un problema. Jo defenso la
igualtat d’oportunitats per a tots
els alumnes.
La diversitat com afecta el pro-
fessorat i la manera de fer classe?
No estàvem preparats ni menta-
litzats per una diversitat tan gran.
En lloc de preveure la situació
–veient el que passava als països
del voltant– l’anterior govern de
la Generalitat va amagar el cap
sota l’ala i, és clar, la realitat és
tossuda i va acabar explotant. Cal
una nova forma d’organitzar l’es-
cola i una nova didàctica per
atendre un alumnat multicultu-
ral. Necessitem més recursos,
més mitjans i més professors. A
més, al professorat li ha costat
molt posar-se les piles i canviar el
xip. Tots els mestres hem de pen-
sar que som mestres d’acollida.
Però el professorat tampoc és un
bloc homogeni: hi ha gent de dre-
tes i gent d’esquerres.
L’alumnat nouvingut pot fer ba-
ixar, com diuen alguns, el nivell
educatiu?
Quan parlem de criatures petites
no té absolutament cap impor-
tància d’on vinguis o quina llen-
gua parlin els teus pares. Tots els
infants, els d’aquí i els de fora,
han d’adquirir la parla i una mane-
ra de relacionar-se en societat. A
mesura que creix l’edat pot sorgir
algun problema. Això depèn de si

l’alumne arriba escolaritzat, si
prové d’una àrea rural o d’una
gran ciutat, si sap parlar castellà...
Moltes criatures arriben amb un
gran dol a causa de la separació
traumàtica dels seus pares, amics
i familiars. Tot això pesa molt
sobre un infant o un adolescent
acabat d’arribar a Catalunya.
Com se senten aquests nens?
Depèn de les edats. Els petits s’in-
tegren i es barregen sense cap
problema. Quan són més grans la
cosa canvia i, generalment, fan
grups separats segons la naciona-
litat d’origen. Això no passa dins
de la classe, però sí al pati o fora
de l’escola. Imagina’t el cas: si
tens quinze anys i acabes d’arri-
bar a una escola de Barcelona,
buscaràs un grup d’amics que par-
lin, vesteixin i tinguin experièn-
cies semblants a la teva. Hi ha
criatures que, durant tot el dia,
des de les nou del matí fins a les
cinc de la tarda, no es poden
comunicar amb ningú perquè
encara no tenen un bon domini
de la llengua. És d’una duresa ex-
trema! Durant tot el dia, tret d’al-
gun gest, no han pogut expressar
què pensen ni com se senten. Jo
crec que necessiten temps, han
de viure el seu dol i han de situar-
se en un món nou.
El conseller d’Educació, Ernest
Maragall, ha proposat la creació
de nous centres especials per aco-
llir els alumnes acabats d’arribar
durant un temps. Què en penses?
No és viable! Sembla una cosa di-
ta sense pensar. Si els posem a
part, no aprendran la llengua ni
res. No volem separar els alum-
nes. Els infants nouvinguts neces-
siten anar a una escola amb gent
de la seva edat. Fa un temps vam
crear un sistema d’acollida a tra-
vés  d’unes aules especials dins
dels centres escolars. Aquest mè-
tode necessita més recursos eco-
nòmics i més professors especia-

litzats, però és una bona manera.
L’alumne necessita les aules d’a-
collida per aprendre uns mínims
de català. Només passen unes
estones del dia a l’aula d’acollida i
després conviuen amb els altres a
les classes de gimnàstica, música i
altres similars. Per aprendre una
llengua cal que convisquin i parlin
amb els seus companys. Pels cen-
tres representa una gran dificultat
d’organització, però aquesta és la
nova realitat de Catalunya. Ho
hem de fer així.
Aleshores, com milloraries l’a-
tenció als nouvinguts?
Necessitem mediadors intercul-
turals. Quan alguns pares arriben
a l’escola, de vegades no els ente-
nem i ells tampoc no ens entenen
a nosaltres. Els ajuntaments po-
drien contractar persones per fer
una primera rebuda a aquestes
famílies nouvingudes: necessitem
persones que parlin aquestes
llengües i que els puguin explicar
el funcionament del centre.
Com podem transformar una
cosa que pot arribar a ser con-
flictiva en un factor d’enriqui-
ment pels alumnes?
La cultura, el menjar o el beure no
són cap problema. Tota aquesta
diversitat s’ha d’incorporar a les
classes i, evidentment, és un fac-
tor positiu i enriquidor per a tot-
hom. Cal incorporar-ho d’una ma-
nera transversal a les classes de
llengua, d’història o de naturals.
Per fer una classe sobre els països
del món és ideal tenir una classe
amb nens i nenes arribats d’arreu.
Quin rol té avui l’escola en l’àm-
bit de la immigració?
La millor acollida per un nen o
una nena acabats d’arribar de fora
és l’escola. És el lloc on troba una
calidesa i uns amics per sempre.
Aquest espai és, avui, un dels
pocs on pot oblidar-se del rebuig
i la xenofòbia que rep d’una part
de la societat.

“Tots els mestres hem de pensar
que som mestres d’acollida”

Can Vies resisteix
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Què tenen en comú dos sin-
dicats llibertaris, un casal
independentista, organit-

zacions comunistes, activistes per
la llengua, dues associacions de
veïns i veïnes, un col·lectiu per l’alli-
berament gai, associacions cultu-
rals, entitats solidàries, una disco-
gràfica i persones a títol individual?
Des del dia 1 de febrer de 2008 els
uneix una victòria: la sentència
judicial que –des de fa escassos
minuts– tinc a les mans i que nega
a TMB la possibilitat de desallotjar
Can Vies per la via civil. La jutges-
sa ens dóna la raó i admet que la
demanda també s'hauria d’haver
adreçat contra els companys i
companyes de la CNT, que no van
ser demandats tot i tenir una ces-
sió d’ús sindical de l’espai a favor
seu des de l'any 1984.

Can Vies ha demostrat que és
molt més que un centre social, ha
estat i és una oportunitat per llui-
tar totes en la mateixa direcció en
lloc de lluitar –com ha passat mas-
sa sovint i estèrilment– entre no-
saltres. Can Vies és la demostració
que la unitat dóna els seus fruits.
S’ha de dir que si avui hi ha una sen-
tència que atura el desallotjament
és gràcies a la intervenció i el tre-
ball colze a colze de la CNT amb la
CGT, aquesta amb els col·lectius
independentistes, aquests amb les
entitats de Sants, aquestes amb
els projectes de comunicació i agi-
tació cultural, aquests amb el
front d’alliberament gai, aquest
amb els joves comunistes, aquests
amb la CAL, aquesta amb les AAVV
i aquestes amb persones i col·lec-
tius que heu donat el nom o la cara
per Can Vies. Des d’aquestes línies
em permeto felicitar-nos a totes
plegades i apel·lar a la consciència
de tots els moviments socials per-
què no hagi de ser una sentència la
que ens ensenyi allò que de tant
que ho sabem se’ns oblida: la unió
fa la força.

d

De tant que 
ho sabem se’ns
oblida: la unió

fa la forçaArnau Bach
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“La pobresa
sempre és un

problema més
greu que ser del

Marroc o de
l’Equador”
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