
Ampli suport social a la mobilització pels dos dies
>> Així està el pati //   Pàgina 9

Salvador
Seguí, ‘el Noi
del Sucre’

>> Expressions //   Pàgina 24

E scola de Rebel·lia. Historia d’un
sindicalista, és el nom del llibre
publicat fa poques setmanes

per l’editorial Jonc que recull, a més
d’una petita novel·la de l’escriptor i
sindicalista lleidatà, un compendi de
conferències i entrevistes fetes per
Seguí entre els anys 1918 i 1919. Cone-
gut també com “el Noi del Sucre”, les
seves reflexions com a escriptor i com
a activista militant de la CNT se’ns
mostren a través d’aquesta obra, que
ens apropa el seu pensament socio-
polític. Seguí va ser assassinat per un
sicari de la patronal catalana Foment
del Treball. Escola de rebel·lia omple
un buit que va començar a ser incom-
prensible després que totes les obres
que parlen de Slavador Seguí passes-
sin a ser material quasi exclusiu de les
llibreries de vell.

La Generalitat ha aprovat una
partida pressupostària extraor-
dinària que serà gestionada per

l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD). La mesura,
però, es perfila enganyosa, ja que els
diners es concediran com una ajuda
reemborsable, és a dir, com un prés-
tec a retornar. Les organitzacions i
persones adherides a la campanya
Qui ajuda a qui s’han mostrat indigna-
des amb l’anunci, ja que consideren
que ofega precisament aquells a qui
es diu que “s’’ajuda”.

Denuncien un ‘cuartito’ de
les tortures a Can Brians

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

>> Així està el pati // Pàgina 12

SIS PRESOS DESCRIUEN AMB EXACTITUD EL MATEIX ESCENARI REPRESSIU

Els conductors d’autobús i els seus familiars i amics van marxar junts el 9 de febrer per defensar unes condicions laborals dignes
Edu Bayer

setmanari de comunicació 
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La periodista, que des de fa sis tempo-
rades condueix l’informatiu nocturn
de TV3 La nit al dia, conversa amb la
DIRECTA sobre els pros i contres de la
informació alternativa.

L’Observatori d’Abusos Policials del
Vallès Occidental analitza els nous
paradigmes de la por, la seguretat i la
retallades de llibertats i proposa un ob-
servatori de la gestió de la seguretat.

Les obres de l’alta velocitat han arribat
al País Basc. Els opositors a aquesta in-
fraestructura estàn essent erròniament
associats a “l’entorn d’ETA”, per culpa de
la pressió política i judicial espanyola. 

>> Així està el pati //   Pàgina 9

Les informacions per detenir la cèl·lula
del Raval provenen del Pentàgon

Préstecs
enganyosos
contra
la fam



Bogeria il·legalitzadora

Les últimes setmanes el govern de Zapatero i el seu ministre de l’in-
terior han apretat fort l’accelerador. Volen deixar tota l’esquerra
abertzale en la clandestinitat. Aquells que fins fa sis mesos esta-

ven asseguts a la taula de negociació amb Otegui, Barrena i la direcció
d’ETA ara han decidit tancar-los a tots a la presó. No volen deixar cap
escletxa. La màxima de “Tot és ETA” ara és la que regeix la política elec-
toral del PSOE. El govern central actua a la deriva de les pressions de la
dreta madrilenya personalitzada en la cadena COPE i el lobby falangis-
ta que es mou com un peix dins l’aigua al Partit Popular. És una parado-
xa que els hereus d’aquells socialistes que van lluitar durant la Guerra
Civil al costat d’Acció Nacionalista Basca –partit que ja era legal ales-
hores– ara els il·legalitzin. Es tracta de pur electoralisme, però un elec-
toralisme molt perillós. Als carrers de moltes poblacions d’Euskadi es
viu la situació actual com un autèntic estat d’excepció. La tortura és
absolutament impune i l’activitat política als carrers i a les institucions
es fa del tot impossible. Els tribunals d’excepció envien les forces poli-
cials des de Madrid o ordenen que el govern del PNV executi a través
de l’Ertzaintza resolucions que vulneren els drets més fonamentals.
Però també són greus els silencis i els avals. Partits polítics com Izquier-
da Unida han donat un txec en blanc al govern, no han aixecat pràctica-
ment la veu contra aquesta situació i això els passarà factura. Tot ple-
gat és fruit de la por. Aquell que s’atreveixi a questionar la política
antiterrorista serà considerat terrorista i tractat com a tal. És una de les
màximes que les formacions polítiques institucionals estan complint al
peu de la lletra. Qui serà el primer a plantar cara? Ja seria hora. 

El racó il·lustrat

✑ Mariona Rius
/directa@setmanaridirecta.info/

Hi ha caps de setmana dels
quals costa recuperar-se.
D’alguns ho fas de mala

gana, tot recordant la fantàstica
sensació d’un diumenge de pel·li i
sofà contraposada amb la setma-
neta que t’espera. D’altres, però,
amb alegria. I d’això es tracta...

Aquesta ha estat una setmana
mogudeta: un examen desastrós;
una discussió amb un inspector
d’ensenyament al qual potser con-
vindria fer un curs de reciclatge en
relacions humanes; quatre hores en
un tren per arribar a casa en un tra-
jecte que, en cotxe, es fa en una
hora i mitja; un revisor aconsellant
que no reclamem l’import del tra-
jecte i, com a colofó, encara una
altra... I aquesta sí que és impor-
tant! Han detingut en Jacó, un
membre actiu d’Anaram au Patac
de Pau –un col·lectiu de referència

de l’esquerra occitana–, locutor de
Ràdio País –un dels pocs mitjans
que emet pràcticament en la seva
totalitat en occità– i col·laborador
del periòdic La Setmana. Parlo amb
un company. Els fets es remunten a
l’any 2004 amb la detenció de

diverses persones a Salis de Béarn
presumptament relacionades amb
l’organització ETA. Llavors ja va ser
detingut en Robert, també d’Ana-
ram au Patac, que es va passar un
any a la presó a centenars de quilò-
metres de casa seva acusat de faci-
litar allotjament (libertat.ta.rob-
ert.free.fr). M’explica que, com a

mínim, saben que en Jacó es troba a
Baiona, a diferència del que va pas-
sar amb en Robert, que van tardar
tretze dies a saber que era en una
presó a Tours, al centre de l’Estat
francès. Finalment, divendres a la
nit arriba la noticia esperada: lliber-
tat sense càrrecs! Un mal tràngol
només per demostrar-nos que la
solidaritat i l’enfrontament contra
els estats per reclamar la nostra lli-
bertat com a persones i pobles no
serà gratuïta.

Però el divendres també arri-
ben més coses bones: una quinzena
de persones de les que fan possible
que cada dimecres aparegui la
DIRECTA acaben d’aterrar a la capital
de ponent. Des de la corresponsa-
lia estem encantades! Assemblea
descentralitzada, un cap de setma-
na de treball, però també de tracte
humà i molt bon ambient.

Parafrasejant un company: “I
que no és maco!”. Continuem
construint. Alegria família.

Alegria

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquest cap de setmana hem viatjat a les terres de Ponent. La corres-
ponsalia de Lleida ens ha acollit meravellosament i hem fet una

assemblea general força profitosa, tot i les absències. D’altra banda, la
redacció de Barcelona ha pogut sortir durant unes hores de la selva d’as-
falt i conèixer la nit que s’amaga sota la boira de Ponent. Tornarem.

Fe d’errates:
1. A l’article sobre l’alliberament dels presos del 4F de la setmana passa-
da es feia referència a les entitats que havien exigit la llibertat dels tres
joves des d’un inici. Erròniament es parlava del Casal Argentí de Barce-
lona, quan en realitat va ser la Central de Treballadors Argentins. 
2. A l’article sobre l’Escola Agrària de Manresa de la setmana passada cal
especificar que l’equip docent actual no està treballant sense cobrar i
que els cursos d’energies que es duen a terme compten amb l’aprovació
del Departament. Els que no es van acceptar no es faran. 
3. A l’article d’opinió de Joan Garralda era, en realitat, de Jorja Garralda.

Editorial

Han detingut 
en Jacó, un

membre actiu
d’Anaram au
Patac de Pau
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Núvols i pluja

Per fi comença a dibuixar-se una
situació atmosfèrica procliu a

les pluges generals i generoses.
L’entrada de vents del nord-est
comportarà la formació d’una ba-
ixa pressió a les capes altes prop
del golf de Gibraltar. Entre dijous i
divendres provocarà molts núvols,
però una pluja dèbil. Sembla que
entre diumenge i dilluns les preci-
pitacions s’intensificaran i s’esten-
dran des de la costa fins a les co-
marques interiors i pirinenques. El dimarts 19 serà un dia plujós arreu de Catalunya El dijous 14 les pluges seran minses, amb quatre gotes a punts de la costa
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>> El 90 per cent de les queixes i
denúncies que rep l’Observatori
del Sistema Penal i dels Drets
Humans (OSPDH) provenen de
reclusos de Can Brians_

Justícia fa callar les veus que
denuncien tortures a Can Brians

dibuixar el mateix croquis. A més,
donaven noms de funcionaris i
coincidien en aspectes com, per
exemple, que els feien despullar,
que els funcionaris anaven amb
guants negres per no deixar mar-
ques, que utilitzaven tovalloles i
que, normalment , els agressors
eren tres o quatre i n’hi havia un
que manava”.

Pocs dies després l’Observa-
tori del Sistema Penal i dels Drets
Humans va fer un informe sobre
les explicacions dels sis denun-
ciants i el va enviar a la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, a la di-
rectora de Can Brians i al Síndic
de Greuges. La resposta de les
diferents parts implicades va ser
que es faria una investigació, però
no n’han tornat a saber res més. A
més, han continuat demanant au-
toritzacions per entrar al centre,
les quals no han estat aprovades.
De fet, “dos mesos més tard con-
tinuaven arribant cartes en què
s’explicaven més agressions i els
mateixos presos que feien les
denúncies asseguraven que ningú
els havia anat a veure, ni el jutge
de vigilància penitenciària ni els
serveis d’inspecció”. 

La bona notícia, segons l’Ob-
servatori, és que sembla que a
Europa es comencen a  escoltar
les denúncies de tortures que es
fan des de l’Estat espanyol. Els
informes de l’OSPDH també es
van enviar al Comitè per la Pre-
venció de la Tortura del Consell
d’Europa i els seus responsables
van viatjar a Madrid i a Catalunya.
L’informe sobre el que van veure i
el resultat de les entrevistes amb
els responsables de les diferents
administracions, entre els quals
hi havia Albert Batlle, ja s’ha
enviat al govern central, que té
fins al mes de març per respon-
dre. S’espera que aleshores es
podran conèixer tot els detalls
del document.

L’esbroncada d’Albert Batlle
La polèmica per la utilització de
l’anomenat kubotan (un punxó
d’autodefensa) pels Mossos d’Es-
quadra va portar la Coordinadora
per la Prevenció de la Tortura a
fer una roda de premsa el maig de
2007. Un acte organitzat per
denunciar l’ús d’aquesta arma en-
tre la policia de la Generalitat,
però que, sense saber-ho, els tan-
cava encara més les portes de
Can Brians.

Durant la roda de premsa, es
va parlar breument sobre les
presumptes tortures a la presó.
Pocs dies després l’OSPDH va
rebre una trucada de la Secreta-
ria de Serveis Penitenciaris, Re-
habilitació i Justícia Juvenil en
què se’ls deia que l’autorització
que tenien per entrar a Can Bri-
ans estava denegada. 

Fonts de l’Observatori expli-
quen: “La nostra reacció va ser de-
manar una entrevista amb el res-
ponsable de la Secretaria, Albert
Batlle. Fins que la trobada no es va
produir se’ns va continuar negant
l’accés a la presó sota l’excusa que
ja hi havia prou mecanismes i trans-
parència per vetllar perquè no es
produïssin agressions”. Tot i això,
se’ls va dir que es tramitarien els ex-
pedients com es feia habitualment.

Poc abans de l’estiu alguns res-
ponsables de l’Observatori –en-
capçalats pel seu director Iñaki
Rivera– es van entrevistar amb el
secretari de Serveis Penitenciaris
en una trobada que qualifiquen de
molt tensa i en què se’ls va dir que
només tornarien a entrar a Can
Brians amb una ordre judicial,
alhora que reconeixien les pres-
sions dels funcionaris, especial-
ment a través de la UGT-presons.
Batlle també va deixar clar que la
Coordinadora no era l’organisme
que havia de vetllar perquè no hi
haguessin agressions, ja que ja hi
havia un protocol.

La contraofensiva de la UGT
Les pressions de determinats sin-
dicats són evidents per l’Observa-
tori del Sistema Penal i dels Drets
Humans, que ha recollit tots els
comentaris i insults que els han
dedicat els afiliats a FSP-UGT
Catalunya a través de la xarxa i
que, en algun cas, han suposat la
presentació d’una denúncia.

De fet, una circular interna de
la Secretaria on es deia que s’havia
de fer un expedient d’informació
reservada de totes les denúncies
que arribaven des de l’Observator i
una altra en la qual es deia que s’a-
cabessin els escorcolls continuats a
les presos van encendre encara més
els ànims. A la pàgina web del sindi-
cat parlen d’un pacte entre els anti-
sistema i la consellera de Justícia,
Montserrat Tura. Fins i tot vinculen
presumptes agressions a funciona-
ris amb els que anomenen “advo-
cats antisitema” i parlen dels “grups
d’extorsió de l’Iñaki (Rivera) que
controlen el tràfic de drogues”. 
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Els ‘motius’ de les agressions

Sis reclusos
coincidien 
a l’hora de

descriure l’espai
on eren

torturats

Després de fer
un informe

sobre la tortura,
l’OSPDH no ha
pogut tornar 

a entrar a 
Can Brians

Posar mala cara, no fer bé la fi-
la o ser sospitós de tenir dro-

ga són prou motius a Can Brians
per rebre una pallissa. Si més no
aquestes conclusions són les que
s’extreuen dels relats dels presos
que han fet arribar les seves
queixes a l’OSPDH.

Relats força concrets que par-
len de cops a la cara, dues clatella-
des acompanyades d’un comenta-
ri sota les paraules “por el cariño
que nos tenemos”, cops de puny,
puntades de peu o burles del tipus
“no seas maricón y levántate”
quan el reclús és al terra després

d’haver rebut diverses puntades
de peu. Les conseqüències? Braços
trencats i despreniments de retina
i amenaces, entre d’altres. Tot
això passa al cuartito.

I quan algú té prou valor i de-
cideix posar una denúncia després
de sentir “hay droga en el patio, o
me la traes o te mato”, l’obliguen
a trencar-la i, si s’hi nega, l’amena-
cen de trencar-li el braç.

Tot plegat són fragments
dels relats dels reclusos que
s’han atrevit a denunciar el que
els passa. Uns presos socials que
rarament són escoltats.

El 13 de març de 2007 va ser l’úl-
tima vegada que les persones
que treballen a  l’Observatori
del Sistema Penal i dels Drets
Humans van poder posar els
peu a la presó de Can Brians. El
darrer cop que van poder parlar
amb els reclusos que denuncia-
ven haver estat víctimes
d’agressions. Des d’aleshores, la
resposta que reben de la
Secretaria de Serveis
Penitenciaris quan els fan arri-
bar les denúncies dels presos és
la mateixa: que s’obrirà un expe-
dient d’investigació. Però les
visites s’han acabat, tot i que
han continuat arribant cartes. I
és que, tal com coincideixen a
remarcar les diferents entitats
que treballen per l’eradicació
de la tortura, els anomenats
presos socials són un dels
col·lectius més desvalguts,
perquè no tenen tant suport a
fora com els presos polítics.

✑ Laia Alsina Garrido
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“És l’oficina de funciona-
ris, entrant per la porta
del mòdul… la porta de

la dreta abans d’arribar a la sala de
dia. És una oficina que sobresurt
de forma rodona, amb els lavabos
tintats. Gairebé tot passava als lava-
bos”. Així va començar. Sis cartes de
sis presos del mòdul 3 de la presó
de Can Brians, que no es coneixien,
descrivien amb la mateixa exacti-
tud el lloc on asseguraven haver
estat greument agredits per funcio-
naris d’aquest centre penitenciari.
Les cartes, a través d’una entitat
de la Coordinadora per la Preven-
ció de la Tortura, van arribar el
mes de març a l’Observatori del
Sistema Penal i dels Drets Humans
(OSPDH) i membres d’aquest ob-
servatori van anar a visitar els de-

nunciants. Des d’aleshores, cap
membre de l’Observatori no ha
pogut tornar a entrar a la presó de
Can Brians. 

Una visita atípica
La darrera estada de membres de
l’OSPDH a la presó va començar
d’una manera poc habitual. “Com
fem sempre que rebem una de-
núncia, enviem una còpia al Síndic
de Greuges i a la Secretaria de Ser-
veis Penitenciaris i, en aquella oca-
sió, quan vam arribar, la directora
del centre i el subdirector de Trac-
tament ens van dir que anéssim a
parlar amb ells abans de veure els
reclusos i que hi tornéssim abans
de marxar”. Segons expliquen
fonts de l’Observatori, quan van
parlar amb els sis nois  “tots ens
van parlar del que anomenaven el
cuartito, el lloc on explicaven que
els havien apallissat... fins i tot van

>> Legalment es diferencia entre tracte
vexatori, maltractament i tortura, però
cada vegades són més els col·lectius
que adverteixen que no es poden fer
distincions_

>> L’OSPDH, creat el 2001, pretén, entre d’altres objectius, observar i inspec-
cionar les institucions del sistema penal necessitades d’un “ull” extern que les
observi i que s’hi endinsi i les traspassi per informar la societat civil i aconse-
guir la màxima transparència i la legalitat estricta que ha de presidir les seves
actuacions_
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En el mecanisme pervers que
permet la tortura al segle XXI hi
ha diversos agents implicats.
Des del policia o funcionari de
presons que l’infringeix fins al
forense, el jutge, el polític, els
mitjans de comunicació o la
societat que l’emparen. La justí-
cia hi juga un paper molt impor-
tant i els indults en són una
bona prova.

✑ LAG
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des dels anys 90 més d’una
trentena d’agents de les
forces de l’ordre condem-

nats en ferm per tortures han
estat indultats. Molts altres mai
no han arribat a entrar a la presó.
A més, quan hi ha un judici per
aquest motiu, acostumen a passar
una mitjana de dotze anys des del
moment que es van produir els
fets fins a la primera sentència.

Segons un estudi d’Amnistia
Internacional, entre l’any 1980 i el
2004 es van fer prop de 450 sen-
tències sobre tortura. D’aquestes,
gairebé un centenar van acabar
amb condemna i implicaven més
de 200 agents dels diversos cossos
policials. En més d’un cas es va
comprovar que no van arribar a
complir la condemna i alguns fins i
tot van ser ascendits. En algunes
ocasions s’han arribat a indultar
dues vegades, com en el cas de dos
guàrdies civils l’any 1995. El motiu
al·legat per l’aleshores ministre de

La major part dels condemnats
per tortura són indultats

Justícia i Interior, Juan Alberto
Belloch, va ser el següent: “Han
demostrat, en els últims onze anys
de servei en tasques d’investigació
del terrorisme, que estan efectiva-
ment reinserits”. I és que els fets
pels quals havien estat condem-
nats es remuntaven a l’any 1983.

El cas més sonat es va produir
l’any 2000, quan el govern de José
Maria Aznar va “perdonar el càs-
tig” a quinze membre de les forces
de seguretat de l’Estat espanyol.
En aquesta ocasió el titular de Jus-

tícia, Ángel Acebes, va dir que les
persones havien estat condemna-
des per casos d’“escassa gravetat”.
Al relat de les persones tortura-
des hi figurava l’ús d’elèctrodes al
penis, als testicles i al cap, ofega-
ments, cops continuats i simula-
cres d’execució amb pistoles.

Però potser el cas que ha tin-
gut més repercussió pública ha
estat el del general Rodríguez
Galindo, condemnat a 75 anys de
presó pel cas del segrest i assassi-
nat de dos independentistes bas-

cos, Joxean Lasa i Joxi Zabala. El
gener de 2005, en plena legislatu-
ra de José Luís Rodríguez Zapate-
ro, va sortir al carrer després de
complir només cinc anys de presó.
El seu alliberament es va donar per
motius mèdics. Diferents partits
polítics com Izquierda Unida o el
PNB van posar en dubte aquests
arguments. Actualment gaudeix
del tercer grau i viu a Saragossa.

Amnistia Internacional i el
Comitè conta la Tortura de les
Nacions Unides han denunciat en

repetides ocasions aquesta manera
d’actuar dels diferents executius
espanyols i, en algun cas, han consi-
derat que això suposa “atorgar
impunitat a la tortura i encoratjar
que es repeteixi”. Unes afirmacions
a les quals el magistrat de l’Audièn-
cia de Barcelona, Santiago Vidal,
afegeix: “El principi del dret de grà-
cia és comprensible i lògic en un
estat autoritari perquè representa
que el poder executiu pot deixar
sense efecte decisions del poder
judicial”. Vidal recorda, a més, que
“hi ha una llei que és la llei precons-
titucional més antiga que hi ha
actualment a l’Estat espanyol, una
llei de 1870”. És la llei de l’indult.

Lentitud en la condemna
Només cal mirar cadascun dels
casos de tortures que han acabat
en condemna per veure que la mit-
jana de temps que transcorre des
que es produeixen els fets fins que
hi ha una primera sentència és de
prop de dotze anys. Això en el cas
que s’accepti la denúncia, ja que
normalment s’arxiva o s’ignora des
d’un primer moment. En casos com
els dels catalans torturats l’any
1992, cap tribunal espanyol els va
escoltar fins que van arribar a les
instàncies europees més altes.
Dotze anys més tard, el 2004, el
Tribunal Europeu dels Drets
Humans d’Estrasburg va condem-
nar l’Estat espanyol per no haver
investigat els fets. Una sentència
amb valor simbòlic que va trigar
més d’una dècada a arribar.

TORTURES // A L’ESTAT ESPANYOL, ENTRE EL 1980 I EL 2004, S’HAN FET 450 SENTÈNCIES

Jornades per la Prevenció de la Tortura al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 4 de febrer Nitgard
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>> Les primeres dades de la Coordinadora
per la Prevenció de la Tortura assenyalen
que s’han presentat més de 720 denún-
cies per tortura a l’Estat espanyol al llarg
de 2007. Les queixes per presumptes
agressions dels Mossos d’Esquadra van
augmentar un 132 per cent_

>> El general Rodríguez
Galindo, un dels condem-
nats pel cas GAL, només ha
complert cinc anys de presó
d’una condemna de 75 pel
segrest i assassinat de dos
independentistes bascos_

Eradicar la pràctica de la
tortura és l’objectiu de cada
vegada més entitats i col·lectius.
Els Països Catalans no en són
una excepció. Per això durant
tres dies diversos experts de tot
el món, entre els quals l’exrela-
tor de les Nacions Unides contra
la tortura, han tornat a posar
sobre la taula que els governs,
siguin del color que siguin,
continuen sense moure un dit.

✑ Gemma Ubasart i LAG
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Acabar amb la tortura és
possible si desapareix la
figura de la incomunica-

ció, si s’implementa el Protocol
Facultatiu per la Prevenció de la
Tortura de les Nacions Unides, si
es garanteix la independència, la

promptitud i l’eficàcia en la in-
vestigació de les denúncies de
tortura i si no prescriuen els
delictes de tortura o la reparació
de les víctimes.

Aquestes són algunes de les
recomanacions que es van plante-
jar els dies 3 i 4 de febrer de 2006
a Barcelona en unes jornades
organitzades per la Coordinadora
per la Prevenció de la Tortura
(CPT) al Col·legi d’Advocats, en les
quals van participar experts inter-
nacionals en drets humans, pro-
fessionals de l’advocacia, la medi-
cina o la psiquiatria, víctimes de la
tortura i diverses entitats que llui-
ten contra aquest tipus de violèn-
cia estatal. Com a conclusions de
les jornades es van elaborar les
Recomanacions de Barcelona.

Dos anys més tard la situació
no és gens positiva. La realitat és

tossuda i, malauradament, du-
rant el 2006 la Coordinadora ha
registrat 610 casos de tortures i
maltractaments a l’Estat espan-
yol. Els Països Catalans –concre-
tament Catalunya– es trobaven
llavors en el primer lloc del ràn-
quing numèric d’aquests casos.
L’informe que s’està preparant
sobre l’any 2007 preveu que se
superarà aquesta xifra. Les dades
provisionals no són gens enco-
ratjadores: 720 denúncies forma-
litzades al llarg de l’any passat i
Catalunya, de nou, al capdavant.
Els Mossos també s’apunten un
punt negatiu en aquest sentit, ja
que les denúncies per tortures
contra ells han augmentat un 132
per cent i han passat d’una cin-
quantena a gairebé 130.

Una altra dada negativa és
que el govern espanyol no ha po-

sat en marxa el Protocol Faculta-
tiu de les Nacions Unides que ha-
uria d’haver posat en funciona-
ment el 22 de juny de 2007. A
més, el president de la Comissió
per la Prevenció de la Tortura del
Consell d’Europa, Mauro Palma,
ha confirmat que l’Estat espanyol
ha demanat una moratòria que
podria ser de fins a tres anys.

Tot plegat es va posar de ma-
nifest la setmana passada durant
el balanç de la situació que va fer
la Coordinadora entre els dies 4 i 6
de febrer. Les 41 associacions i
entitats de professionals, universi-
tàries i ciutadanes que formen
part de la CPT van organitzar tres
dies de debat. Durant la jornada
del dia 5, amb motiu de la presen-
tació del llibre Privació de lliber-
tat i drets humans. La tortura i
altres formes de violència institu-

cional a l’Estat espanyol, coordi-
nat per l’Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans de la UB,
es van poder escoltar els punts de
vista de diversos experts interna-
cionals. Tots ells van coincidir a fer
una anàlisi poc optimista al vol-
tant de la persistència de la pràc-
tica de la tortura i els maltracta-
ments a casa nostra i van apuntar
la necessitat imperiosa d’establir
mecanismes de prevenció d’a-
questa pràctica.

Encara dins el marc de les
jornades, es va fer una taula ro-
dona amb un portaveu de cada
partit polític català amb repre-
sentació al Congrés de Diputats
per parlar d’aquestes qüestions.
Totes les representacions políti-
ques hi van ser convidades, però
el Partit Popular no va respondre
a la invitació.

2007: Més de 700 denúncies fetes 

d
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>> José Maria Aznar, expresident del govern
espanyol va dir el 1994:  “Os voy a presentar a
un amigo, un vasco íntegro, de una pieza,
honrado, que me ha dado prueba de amistad
personal”, en referència a Ricardo García
Damborenea, condemnat a set anys de presó
pel segrest de l’indutrial Segundo Marey a
mans del GAL._

>> Juan Carlos
Rodríguez Ibarra,
expresident
d’Extremadura el 2004:
“Haré todo lo posible
para que Rafael Vera no
pise la cárcel”_
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L’organització de drets humans
Amnistia Internacional va publi-
car el novembre de 2007 un nou
informe sobre la tortura i els
maltractaments a l’Estat espan-
yol, La Sal en la Herida. Hem
parlat amb la coautora de l’in-
forme, Rachel Taylor, a la seu
del Secretariat Internacional
d’Amnistia Internacional a
Londres.

✑ Mònica Bergós
/Londres/

Quines són les principals
conclusions de l’informe
La Sal en la Herida?

Amb aquest informe hem pogut
comprovar que la realitat de la
tortura i els maltractaments a
Espanya està molt més estesa
del que les autoritats reconeixen
públicament. I que la principal
causa és la impunitat de la qual
gaudeixen els agents dels cossos
policials.
Per què es produeix la impunitat?
Principalment per la falta d’investi-
gacions independents i eficaces.
Quan una persona posa una
denúncia per un cas de tortura no
se la prenen seriosament ni les
autoritats ni els tribunals ni les
autoritats policials. Normalment
no s’obren investigacions i, si s’o-
bren, el cas queda arxivat ràpida-
ment des d’un començament, sen-
se investigar-lo amb detall. A més,
hem observat que els jutges tenen
molt en compte les declaracions
dels policies, els guàrdies civils o
els mossos, però no valoren el tes-
timoni de la víctima o d’altres tes-
timonis. Tampoc no s’esforcen per
buscar proves –com informes mè-
dics– que podrien servir per de-
mostrar què ha passat. Tot això
crea un clima d’impunitat que fa
que altres agents puguin continuar
perpetrant la tortura.

Parli’m dels casos particulars en
què s’han produït aquests fets.
A l’informe hem recollit quinze
casos particulars, però n’hi ha
molts més. Un cas bastant flagrant

“El govern espanyol no vol fer
front al problema de la tortura”

és el dels tres nois sud-americans
que van ser detinguts a Barcelona
l’any 2006. Van dir que havien patit
forts maltractaments, que fins i tot
tenien ossos trencats i, paral·lela-
ment, van ser acusats d’atacar un
agent de policia. El jutjat que estu-
diava tots dos casos va investigar
ràpidament i eficaçment les acusa-
cions contra ells, però no va fer res
per estudiar les denúncies de mal-
tractaments fins molt més tard.
Quan va arribar el torn de fer
aquesta investigació la jutgessa
que portava el cas es va negar a
buscar proves significatives. El cas
es va arxivar per falta de proves,
bàsicament perquè no hi va haver
cap investigació. En aquests mo-
ments els denunciants estan reco-
rrent el cas perquè dubten de la
imparcialitat de la jutgessa.
Com reben l’informe les autoritats?
Quan es va publicar l’informe, el
novembre passat, vam tenir dife-
rents entrevistes amb el Ministeri
d’Interior, el fiscal General del
Poder Judicial i el fiscal General de
l’Estat, entre d’altres. Van conti-
nuar sense reconèixer que el pro-

blema està molt estès. Diuen que
es tracta de casos aïllats. Amnistia
Internacional no creu que la tortu-
ra sigui sistemàtica a Espanya,
però hi ha una gran diferència
entre un cas aïllat que pot passar
cada molts anys i el que podem
constatar, ja que el fenomen està
molt estès. Ens preocupa molt que
continuïn negant l’existència d’un
problema tan greu com aquest. És
clar que sempre poden haver-hi
casos de denúncies falses, això pot
passar a tot arreu, però la manera
de combatre aquestes denúncies
no és deixar els casos sense inves-
tigar. Ben al contrari, ja que hau-
rien d’estudiar-los a fons i demos-
trar realment què va passar perquè
les víctimes obtinguin justícia i per
netejar la reputació dels agents
que puguin haver estat falsament
acusats.
Per què es produeix aquesta ne-
gació sistemàtica dels casos de
tortura?
No ho sé, la veritat. No té sentit.
Hauríem de preguntar-ho al go-
vern. Veiem que les autoritats mos-
tren una reiterada falta de voluntat,

“Hi ha una gran
diferència entre

un cas aïllat i 
el que podem

constatar, ja que
el fenomen està

molt estès”

de no voler fer front al problema ni
d’emprendre les mesures necessà-
ries per eradicar-lo, tot i que han
signat tractats internacionals im-
portants contra la tortura. S’han
negat sistemàticament a adoptar
les recomanacions formulades des
dels organismes internacionals de
drets humans, com el Comitè Con-
tra la Tortura de l’ONU.
La situació política actual i, en
particular, la relació del govern
espanyol amb el conflicte al País
Basc influeix en aquesta actitud?
No puc respondre a aquesta pre-
gunta perquè a Amnistia Interna-
cional no prenem posicions polí-
tiques. A l’informe ens hem
concentrat en casos que no estan
relacionats amb el País Basc per
demostrar que tot tipus de perso-
nes poden ser víctimes de la tor-
tura. Gent normal i corrent, sense
cap tipus de relació amb el terro-
risme. Les tortures i els maltracta-
ments passen a tot arreu de l’Estat
i trobem casos a tots els cossos de
seguretat: Policia Nacional, Mos-
sos d’Esquadra, Ertzaintza i Guàr-
dia Civil.

Funciona la independència de
poders a l’Estat espanyol?
De nou es tracta d’una qüestió
política sobre la qual Amnistia
Internacional no es pot posicio-
nar. Però sí que hem vist casos
preocupants, com el de la deten-
ció recent d’Igor Portu al País
Basc. Al gener un jutjat va co-
mençar a investigar la possibili-
tat que s’haguessin produït mal-
tractaments i, justament, durant
aquells dies el govern –a través
d’unes declaracions del ministre
d’Interior– va negar rotunda-
ment els fets i va assumir com a
vàlida la versió de la Guàrdia
Civil, sense esperar que conclo-
gui la investigació.
Quines són les recomanacions
d’Amnistia Internacional per
erradicar la tortura a l’Estat
espanyol?
Hi ha tres recomanacions princi-
pals. La primera és la instal·lació
de càmeres de vídeo i àudio a
totes les comissaries i a tots els
seus recintes –fins i tot a les
cel·les– amb l’única excepció
dels casos en què això pugui vio-
lar el dret d’un pres de parlar
amb un advocat en privat. La
segona és que cal elaborar pro-
tocols sobre l’ús de la força molt
més detallats. Aquest tema va
sorgir a les reunions que vam
tenir amb els sindicats de poli-
cia. Deien que se sentien perduts
en aquest tema, necessitaven
normes escrites més clares sobre
les accions que estan permeses i
les que no ho estan. La tercera
recomanació és la creació d’un
mecanisme completament inde-
pendent d’investigació de les
denúncies de tortura i maltrac-
taments.

És optimista de cara al compli-
ment de les recomanacions?
S’ha de ser optimista, sempre ho
som. El Ministeri d’Interior i les
autoritats a Catalunya i el País
Basc ens han promès que ins-
tal·laran les càmeres. Amb els al-
tres temes hem de continuar fent
seguiment, a veure si finalment
aconseguim que es compleixi.
Tant de bo que sí.

ENTREVISTA // RACHEL TAYLOR, D’AMNISTIA INTERNACIONAL

Rocio Carneros
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>> Molts dels casos de tortura que
utilitza Amnistia Internacional a La sal
en la herida s’han produït als Països
Catalans, especialment a Barcelona_

>> L’informe exposa com a cas de tortura el de Joxe Arregi,
mort el 13 de febrer de 1981 després de passar nou dies
incomunicat. Des d’aleshores aquesta data s’ha instaurat
com el Dia Nacional Contra la Tortura al País Basc_

d

>> Alguns dels aspectes que destaca l’informe
d’Amnistia Internacional són els obstacles per
presentar denúncies, els indults als policies o la falta
de garanties de l’examen mèdic que es fa als detinguts_

“Les autoritats
mostren una

reiterada
voluntat de no
voler fer front 
al problema”
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Segons fonts oficials, durant el
mes de gener l’exèrcit d’Israel ha
assassinat 77 palestins a la franja
de Gaza i 293 han resultat ferits.
Els atacs s’han produït amb trets
des dels tancs i atacs de míssils
Hellfire llençats des d’avions F-16.
L’estat d’Israel argumenta que
aquestes morts s’han produït en
resposta al llançament de míssils
Qassam per part de la resistència
palestina i que formen part de
les operacions de defensa de la
seva població que viu als pobles
pròxims al mur.

La Unió Europea, en un text
de conclusions editat durant els
últims dies, afirma que “mostra
una preocupació especial per la
recent escalada de violència a la
franja de Gaza i condemna el llan-
çament continuat de míssils al sud
del territori israelià i altres activi-
tats contràries al dret internacio-
nal que posen en perill la vida de
civils”. També diu que “reconeix el
dret legítim d’Israel de defensar-
se i que el Consell demana que es
posi fi a tots els actes de violèn-
cia”. Per altra banda, mostra una
profunda preocupació per la
situació sanitària de Gaza i
demana “que no s’interrompi el
subministrament de béns i serveis
bàsics, inclòs el flux de combusti-
ble i d’electricitat.”

Marta Pi. Xarxa d’Enllaç amb Palestina

El problema 
que tampoc
s’esmenta és

l’oblit en què ha
caigut aquest
petit territori

/opinio@setmanaridirecta.info/

L’any 2000, durant la campanya
electoral que va enfrontar G.W.
Bush i Al Gore als EUA, un estu-
diant nord-americà va crear una
web per “unir la democràcia i el
capitalisme” a través de la qual
els ciutadans podien posar lliure-
ment el seu vot a subhasta i
vendre’l al millor postor (vote-
auction.com). La comercialització
de vots va escandalitzar l’establis-
hment i les denúncies i la inter-
venció de l’FBI van acabar tancant
el domini web. Evidentment, per
a les ments benpensants –inclo-
ses les progres– vendre el vot és
una aberració.

A mi també m’ho sembla. En
un món ideal, la participació en la
vida política no hauria de poder-
se comercialitzar. El que em passa

quan faig aquest raonament és
que resulta que, llavors, penso
que en aquest món ideal tampoc
no s’hauria de poder comercialit-
zar la salut de les persones ni la
seva educació ni els drets socials
bàsics. I aquí és quan les neurones
que em queden comencen a
treure fum. On són els límits? Per
què el vot és sagrat i el dret, no
només als serveis socials sinó a
unes condiciones mínimes de
benestar col·lectiu, no ho és?

O, anant una mica més lluny:
per què es inacceptable que jo
vengui el meu vot al millor
postor de forma privada però, en
canvi, forma part del joc demo-
cràtic que els candidats a les
eleccions me l’intentin comprar?
Perquè a mi, fins ara, el Zapatero

m’ha ofert 400 euros i el Rajoy
treure’m l’IRPF i sembla que de
forma legal. Però, si ve en Perico
de los Palotes i em dóna un
maletí ple de bitllets, això ja és
il·legal i terrible i suposa una
amenaça a les normes de la
democràcia i l’estat de dret... i on
anirem a parar. Arribats a aquest
punt, les neurones ja s’han decla-
rat formalment en vaga per
sobreexplotació de les seves
capacitats lògiques.

Aquest joc d’ofertes és nefast
no només pel que suposa de
corporativització de l’activitat
política –com comentava fa poc
en Josep Ramoneda a El País–
sinó perquè, efectivament, fa
desaparèixer la mateixa política.
En lloc d’intentar superar la crisi

de la democràcia representativa,
en recull els fruits tot comercia-
litzant la relació entre el polític i
el ciutadà i gaudint del fet que, a
partir d’ara, ja no caldrà tenir
bases actives ni discutir progra-
mes ni replantejar cosmovisions.

N’hi haurà prou d’ajustar
l’oferta pel vot a la demanda i
mobilitzar els quatre gats que
caldran per guanyar eleccions en
un panorama d’abstenció cada
cop més massiva.

Tal com està el pati, doncs, jo
he decidit posar el meu vot en
venda i barato, barato: només
demano a canvi que algú em
retorni la il·lusió per la participa-
ció política. Creieu-me, és fàcil,
que jo m’il·lusiono per qualsevol
cosa... Però no per 400 euros.

Gemma Galdon Clavell. Investigadora /opinio@setmanaridirecta.info/

Aquest joc
d’ofertes és
nefast, no

només pel que
suposa de

‘corporativització’
de l’activitat
política sinó

perquè fa
desaparèixer 

la política

El que no es diu en cap
d’aquestes dues fonts és que els
llançaments de míssils per part
de la resistència palestina
–formada per grups armats de
Hamàs, del Front Popular, de la
Yihad Islàmica i dels Comitès de
Resistència Popular– han produït
tan sols dues morts de civils
israelians en dos anys. I que
aquesta defensa sí que és legi-
tima davant els 60 anys d’ocupa-
ció, morts, destrucció i neteja
ètnica israeliana.

Tampoc diuen que, amb dos
mesos, han mort més de 100
persones als hospitals per falta
de medicaments. A l’hospital Al
Shifa, el més important de Gaza,
no tenen anestèsia per operar i
els falten més de 150 medica-
ments bàsics a causa del
bloqueig. Les màquines estan
totalment aturades i les habita-
cions buides: “ La gent prefereix
morir a casa amb els seus que no
pas morir a l’hospital”.
Actualment hi ha 1.572 persones
esperant el permís per poder
sortir de Gaza i ser ateses en
altres hospitals exteriors, ja que a
Gaza no tenen els mitjans sufi-
cients i, si no ho fan, la majoria
moriran. Israel els priva la sortida
al·legant motius de seguretat. La
situació als hospitals és especial-
ment greu, és la cara més visible
del desastre humanitari que
estan patint el mig milió de
persones residents a la franja de
Gaza.

Tampoc diuen que la situació
prové de l’any 2006, quan Hamàs
va guanyar unes eleccions total-
ment democràtiques però la
comunitat internacional no va
acceptar els resultats i va bloque-
jar les ajudes econòmiques a la
zona (única font d’ingressos).
Aquest fet va provocar tota una

sèrie d’enfrontaments interns
entre Al-Fatah i Hamàs que van
desembocar en la presa del
poder per part de Hamàs a Gaza i
d’Al-Fatah a Cisjordània, amb la
consegüent expulsió dels seus
dirigents.

A partir d’aquest moment el
bloqueig a la franja de Gaza ha
esta total, la producció econò-
mica s’ha tallat en sec. Israel ha

dut a terme atacs constants
contra l’economia  gazaui, ja
sigui bombardejant les indús-
tries, tallant la llum, destruint
les terres productives o impe-
dint l’exportació de flors,
maduixes i peix, base de la seva
economia. Per altra banda, els
preus dels productes bàsics
s’han disparat. Només entren
productes israelians i ho fan

Lluís Ràfols

Gaza: la franja desconeguda

amb comptagotes. S’ha de tenir
en compte que un 80 per cent
de la població està condem-
nada a viure de l’ajuda humani-
tària i que, per tant, si es talla
l’entrada d’aquests aliments, la
gent no té res per menjar.

La part de la població que
s’ha vist més afectada ha estat la
dels treballadors. Un 50 per cent
dels palestins de Gaza treballava
a l’Estat d’Israel abans de l’any
2000 i 2005, però a causa del
tancament de les fronteres no
poden sortir i l’atur s’ha disparat
fins al 70 per cent. El 30 per cent
restant treballa a ONGs, fent de
taxista (últimament en davallada
per la manca de combustible pels
cotxes) o bé al govern de Hamàs,
però sense cobrar cap sou des de
fa mesos. Les que sí que cobren
són les funcionàries del Govern
de Ramallah, però aquestes no
assisteixen als seus llocs de
treball.

El problema de la franja de
Gaza no és només la falta de
combustible per fer funcionar els
generadors elèctrics i evitar el
desbordament de les aigües resi-
duals, per poder fer engegar les
màquines dels hospitals, per
poder tenir llum per estudiar o
per tenir aigua potable... El
problema que tampoc s’esmenta
és l’oblit en què ha caigut aquest
minúscul territori on habiten un
milió i mig de persones merave-
lloses que l’única cosa que dema-
nen és poder viure amb una mica
de dignitat.

La suma de totes aquestes
situacions tan miserables és el
que ha provocat l’enderroca-
ment d’una part del mur a
Rafah, que no ha estat res més
que una explosió de desespera-
ció barrejada amb ànsies de
llibertat.

Venc el meu vot



“El fragor d’un gran nombre de
tambors servirà, durant la nit,
tant per espantar els teus
enemics com per reanimar el
coratge dels teus soldats: l’es-
clat d’un gran nombre d’esten-
dards, la multitud de les seves
evolucions, la seva diversitat de
colors (...) llançaran la inquietud
i la perplexitat en el cor dels
teus enemics. Així, a més de
l’avantatge que tindràs de fer
saber promptament totes les
teves voluntats al teu exèrcit,
(...) tindràs també el de cansar
el teu enemic fent-lo saber
estar atent a tot el que cregui
que vols emprendre, el de fer-li
néixer dubtes continus sobre la
conducta que has de seguir i el
d’inspirar-li espants eterns”.

Aquest fragment pertany al
llibre mil·lenari de Sun Tzu L’art
de la guerra, actualment una
obra de culte a les escoles de
negocis. L’ús d’una estratègia de
confusió per conquerir nous
espais i minar l’esperit de resis-
tència dels defensors representa
un seguit de recursos psicolò-
gics per assolir objectius inver-
sors. Sembla que els assessors
del Departament d’Educació
han llegit Sun Tzu i, probable-
ment, han assistit als cursos dels
economistes més radicals de
l’escola de Chicago per tal d’as-
solir un nou objectiu a colonit-
zar. Com ja ha succeït en altres
països, d’aquest nou espai per
ocupar se’n diu escola pública.

És evident que durant els
darrers mesos s’ha sentit un
gran nombre de tambors: infor-
mes que qüestionen la qualitat
del sistema educatiu, organitza-
cions formalment independents
que fan de cobertura ideològica
als objectius privatitzadors,
intel·lectuals que desacrediten
els defensors de la plaça a
conquerir, iniciatives polítiques
que serveixen com a maniobres
de distracció i una guerra psico-
lògica que cerca objectivament
erosionar els ànims d’aquells
que consideren que l’escola no
ha de gestionar-se com una
empresa... perquè l’educació no
ha de ser mai un negoci.

Anem a pams. Aquests
darrers mesos s’han intentat
oferir –tant des de l’administra-
ció com des d’àmbits propers al
món empresarial– un seguit de
missatges que ens alerten sobre
el presumpte mal estat de
l’educació. Tothom convindrà
que les nostes escoles i instituts
són millorables. Tanmateix, més
enllà dels titulars dels diaris i
fent anàlisis detallades dels
estudis rigorosos elaborats per
experts, resulta que fins i tot en
el cas dels informes PISA les
diferències numèriques –fetes
en base 500– maximitzen les
diferències. Si convertim les
xifres en base 100, que és més
entenedora, resulta que
Catalunya –respecte a la UE– es
troba a una mitjana de 99 i que
els estats més encimbellats no
solen ultrapassar els 104,
mentre que el grup dels més

mal qualificats oscil·la entre el
95 o 96. És evident que la pluja
planificada de males notícies a
intervals regulars obeeix a
objectius més concrets: el
descrèdit de l’escola permet
manipular l’opinió pública per
tal de –com considera l’expert
britànic Richard Hatcher– fer
de l’escola pública una empresa.

De fet, la intoxicació medià-
tica dels darrers mesos respon a
aquest darrer objectiu: procedir
a una autèntica revolució
educativa, l’instrument de la
qual es diu Llei d’Educació de
Catalunya. Un enunciat pompós
que amaga un conjunt de mesu-
res legislatives, ja aplicades a
altres països, de conseqüències
greus per a la cohesió interna
de les societats, antidemocràti-
ques i clarament involutives.
Potser no és casual que entre
els entusiastes de la llei trobem
membres destacats d’escoles de
negocis o aquells que hi veuen
grans oportunitats empresa-
rials. És un camp verge que els
inversors podrien colonitzar i

on ensenyants, famílies i alum-
nat esdevindran els nous indíge-
nes a civilitzar.

En primer lloc –i a diferèn-
cia de qualsevol llei ordinària–
el Departament ha ocultat l’ar-
ticulat. No és estrany que un
govern presumptament demo-
cràtic faci de l’opacitat el seu
principi de política educativa?
Tanmateix, les bases de la llei ja
anuncien allò que va esdevenir-
se sobretot a l’Anglaterra de
Tony Blair. Una autonomia que
implica una administració
desentesa de la gestió, la reduc-
ció dels alumnes a la categoria
de capital humà, la pràctica
expulsió de les famílies de la
participació democràtica a les
escoles i instituts, la possibilitat
que els centres públics puguin
ser gestionats per entitats
privades, que el capital privat
pugui determinar aspectes de
gestió o curricular o que les
diferències entre escoles es
puguin multiplicar.

L’estratègia de tambors i
estendards mediàtics tendeix a
centrar el pes del debat sobre
els professionals de l’educació.
És una bona fórmula per aixecar
cortines de fum que impedeixin
veure a l’opinió pública l’essèn-
cia de la llei i els objectius
profunds que persegueix.
Durant les darreres setmanes
han anat apareixent notícies
que, utilitzant la manipulació
d’informes rigorosos, presenten
dades sobre les presumptes
condicions salarials i laborals
del professorat català. Es tracta
del recurs suat de desautoritzar
un col·lectiu vocacional i pilar
bàsic de l’estat del benestar
amb la intenció de minar la seva
autoestima i la seva capacitat
de resistència. Una lectura més

detallada fa que qualsevol
semblança entre els informes
reals i la nota de premsa resulti
pura coincidència.

Tanmateix, hi ha algunes
idees que mostren clarament
les intencions d’aquells que
pretenen fer la revolució capi-
talista a les escoles i sotmetre-
les directament a la lògica del
sector productiu. Una de les
conclusions tracta sobre la
presumpta manca d’expectativa
professional dels docents. En la
pròpia experiència, la majoria
d’ensenyants obté la seva satis-
facció no en la possibilitat de
competir en salaris o posicions
jeràrquiques, sinó en un fet que
desconcerta uns responsables
polítics amb mirades d’econo-
mistes: la feina ben feta, el dia a
dia, la constatació que l’alumnat
progressa, es fa ciutadà i,
malgrat tots els tambors, van
construint un país que, pel que
es constata dia a dia, no està
tant malament.

Zygmunt Bauman va presen-
tar, l’any 2005, un petit assaig a
la London School of Economics
sota el títol La utopia en l’època
de la incertesa. El text plante-
java una metàfora que reflecteix
el procés històric actual.
Explicava l’autorepresentació
social en tres períodes històrics.
Per a la humanitat premoderna
evocava la imatge del guarda-
bosc, preservador de l’ordre
natural i hostil a qualsevol
element que l’alterés. La moder-
nitat s’associava a la figura del
jardiner. Cada individu tenia una
utopia, una representació ideal
de com havia d’ésser el món:
una harmonia generada artici-
cialment, tot tractant d’adminis-
trar les plantes per tal que
aquestes poguéssin créixer
cercant la bellesa. En el món de
la globalització sembla imposar-
se el model del caçador. Una
humanitat que busca en la caça
una lluita incessant per conque-
rir i explotar qualsevol paisatge
–natural o artificial– o àmbit
–privat o públic. Molts
intel·lectuals ens retreuen que
restem ancorats en la nostra
imatge de jardiners. La major
part de docents no poden evitar
identificar-se amb la pala i el
rasclet i això fa que els retreguin
l’escàs entusiasme per l’esco-
peta. Molts voldrien que les
nostres escoles fossin reconver-
tides en clubs cinegètics, tot
ensenyant al nostre capital
humà les tècniques bàsiques per
esdevenir un bon caçador, sota
el perill d’esdevenir presa. La
ciutadania faria bé de conside-
rar quin model d’educació vol. I
sobretot, d’informar-se bé i de
fer-se una pregunta en llatí. Qui
prodest? A qui beneficien
aquests canvis?
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La major part 
de docents no
poden evitar
identificar-se
amb la pala i

el rasclet i això
fa que els 

retreguin l’escàs
entusiasme per

l’escopeta

/opinio@setmanaridirecta.info/Xavi Diez. Historiador i escriptor

La pluja
planificada de
males notícies 

a intervals
regulars obeeix
a objectius més
concrets: fer de
l’escola pública

una empresa

Annató

De jardiners a caçadors
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Salut companys:
Les hores encartellant, fent assem-

blees o reunions, preparant accions,
xerrades o actes i lligant caps i grups no
han estat en va.

Als buseros i buseres incombustibles, a
les treballadores del metro, als ateneus
populars i centres socials okupats, a les
assemblees de joves, als col·lectius d’im-
migrants, als comitès d’empresa i sindicats
que no es venen al capital, a les associa-
cions de veïns i veïnes, a les cooperatives
del barri i a les de més enllà, als col·lectius
que lluiten per l’alliberament sexual, als i
les que no varen anar a treballar el dijous
24 de gener al matí i a totes aquelles
persones que a nivell individual, d’una
manera o un altra, han ajudat a fer que es
desestimi la demanda…

Des de l’assemblea de Can Vies,
mitjançant aquesta carta, volem mostrar
tot el nostre afecte a totes aquelles
persones que han fet possible que el
futur de Can Vies passi per la continuïtat
en el temps com a Centre Social
Autogestionat.

Des dels seus inicis Can Vies ha estat
un punt de trobada i confluència de
persones, maneres de fer i ideologies dife-

rents, o no tant. Tenim molt clar que la
mobilització aconseguida abans i durant
el judici és fruit d’aquests deu anys de
feina. Alhora, també sabem que ho hem
aconseguit precisament gràcies a la
potenciació d’aquesta confluència. La
nostra raó de ser és fer de Can Vies la casa
de totes aquelles persones que busquen
transformar d’arrel la societat per sobre
de sigles o personalismes i intentar supe-
rar els conflictes atàvics que han llastrat
el camí dels moviments socials de base al
llarg de la història. I creiem que en aquest
cas ho hem aconseguit.

Depèn de tota la gent que ha sentit
com a pròpia l’alegria que la demanda
hagi estat desestimada que tot plegat
quedi en un fet puntual o sigui un pas
més en la unió, cada cop més sòlida, de
les que ens rebel·lem contra aquest
sistema que ofega la potencialitat de les
nostres vides.

Ens sentim orgulloses d’haver partici-
pat amb totes vosaltres en aquesta petita
però important victòria.

Amunt la gent que lluita.
Lluitar, crear, assemblees populars.
Ara sí, Can Vies és del barri i es queda

al barri!

O tots
moros o tots
cristians

Josep Maria Forcadell

Com deveu saber, la presèn-
cia de mestres valencians a

les nostres escoles s’ha
convertit en un fet habitual,
afavorit per una legislació que
els dóna totes les facilitats per
exercir a Catalunya. No em
vull posar, però, amb la pecu-
liar discriminació que suposa
que, mentre el seu idioma és
considerat per l’administració
catalana com a idèntic al
català (ves per on!), no succe-
eix el mateix en cas que un
mestre català vulgui exercir a
València, on el nostre idioma
és considerat d’una altra galà-
xia. Amb aquest singular bene-
plàcit –i aprofitant l’enorme
demanda existent a
Catalunya– el professorat
valencià s’ha convertit en un
autèntic tapaforats del conse-
ller Maragall. Aquest, en
efecte, a pesar de l’evident
manca de mestres catalans, no
ha dubtat a promocionar una
autèntica fugida endavant amb
l’aplicació generalitzada de la
sisena hora, cosa que ha reque-
rit una contractació massiva
de professionals, en gran part
valencians. Això ha produït
una greu inestabilitat a les
nostres escoles pels efectes
nocius d’una picaresca admi-
nistrativa inadmissible: apun-
tar-se alhora a les llistes
d’espera de llocs de treball de
les dues comunitats autòno-
mes. Vet ací les conseqüències:
el curs passat, a l’escola d’un
petit poble va venir un mestre
de música valencià –en substi-
tució d’una mestra en exce-
dència– que havia de dur
durant tot el que restava de
curs la seva especialitat i la
tutoria dels infants de set
anys. Amb tota la bona volun-
tat, ens hi vam reunir hores i
dies per aclarir-li tots els
entrellats curriculars i organit-
zatius. Feina en va: dues setma-
nes més tard, el bon valencià
se’ns acomiadava a la valenta,
tot al·legant que li havien ator-
gat plaça a la seva província i
que (evidentment) preferia ser
a vint quilòmetres del seu
domicili que no pas a 200. El
seu substitut va ser un altre
músic valencià –però profes-
sor d’institut!!!–, que va haver
de compaginar la flauta amb la
lectoescriptura de la canalla
de set anys, a l’espera d’una
trucada salvadora des de les
terres alacantines. Aquest curs,
un altre cop, una mestra valen-
ciana va ocupar la plaça d’inte-
rinatge: arriba el mes de gener
i –adéu i moltes gràcies– ens
comunica que ens tornem a
quedar penjats perquè la recla-
men de les llistes de València.
Quantes vegades més es repe-
tirà aquesta situació?

No faig aquesta carta per
lamentar la professionalitat
dels mestres valencians (que
és formidable), sinó per criti-
car una peculiaritat adminis-

trativa injusta que permet que
els treballadors del País
Valencià obtinguin tots els
beneficis de la nostra oferta
educativa (des de mestres d’es-
cola a alumnes d’Universitat!),
amb una evident discriminació
per als nostres estudiants i
treballadors i amb clars perju-
dicis per l’estabilitat dels
nostres centres educatius.

Queixa al
síndic de
greuges
Joanjo Aguar Matoses
Sueca

Vull mostrar el meu rebuig a
l’actuació del govern

valencià del Partit Popular,
perquè està empobrint el
panorama audiovisual del
nostre país i perquè, a sobre,
em vulnera (retallant-lo) un
dret fonamental: el de la

llibertat d’informació, és a dir,
el d’escollir i accedir als
mitjans de comunicació que jo
considere més oportuns en
cada moment.

Francesc Camps, el
President de la Generalitat
Valenciana, ha impedit que es
puguen veure a Alacant els
canals de televisió catalans:
TV3, K3/Canal 33, 300 i 3-24,
des que –fa vàries setmanes–
va clausurar el repetidor de la
Carrasqueta, al costat de
Xixona. A més, pretén repro-
duir la mateixa gesta amb el
repetidor del Bartolo (a
Castelló de la Plana), el del
Montdúver (a Gandia) i els de
Perenxisa, Alginet i Llosa de
Ranes (que abasteixen les
zones de València i Xàtiva) i
privar d’una valuosa cobertura
mediàtica el conjunt del País
Valencià.

Per favor, feu prevaldre el
meu dret com a ciutadà per
continuar rebent TV3,
K3/Canal 33, 300 i 3-24 a tota
la geografia valenciana. Són

canals que m’estime molt, així
com el nostre PUNT 2. Primer,
perquè emeten íntegrament
en la meua llengua, el català (o
valencià, que és el mateix),
cosa que no podem dir de
Canal 9. I segon –i quasi igual
d’important– perquè mante-
nen un nivell de qualitat més
que respectable. Per la mateixa
primera raó, també demane
que arribe al meu país el
senyal d’IB3, la ràdio i la televi-
sió de les Illes Balears i
Pitiüses. M’interessa molt
conèixer la realitat que es viu
als territoris marítims dels
nostres germans de llengua i
de cultura.

Moltes gràcies per aten-
dre’m. Espere que l’executiu
valencià tinga en compte el
meu parer, perquè no es tracta
d’un sentiment aïllat, sinó que
el compartim milers de perso-
nes i seria un greuge compara-
tiu tractar-nos com si no
existíssem (malgrat que ja
duem dècades patint semblant
discriminació).

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

Noves respostes 
a noves situacions

✑ Abel Caldera
CUP Berga

La infectació està de moda. Però no
es tracta d’una moda passatgera,
sinó de l’expressió d’una realitat

concreta i que cada dia creix més. Sense
referir-s’hi amb el nom d’infectació, des
de molts col·lectius es parla i es practica
aquesta dinàmica d’interrelació més
enllà dels esquemes rígids, heretats no
tant de les ideologies del segle XIX com
de la història del segle XX. Tot i així,
moltes vegades hi ha una tendència
massa acusada a parlar-ne en termes de
bon rotllo i no d’anàlisi concreta d’allò
que ha canviat. I, que consti, el bon rotllo
sempre és molt important, però poc es
pot construir si només hi ha bon rotllo i
manca la reflexió.

Quan em pregunten com em defi-
neixo ideològicament acostumo a dir
que sóc marxista. Crec poc apropiat dir-
me comunista perquè és un terme poc
precís. Comunista o socialista són
conceptes que permetien posicionar-se
davant d’unes realitats concretes de fa
molts i molts anys, però avui dia és
important tornar als orígens ideològics
per fer-ne una relectura crítica. Parlo de
marxisme perquè és la ideologia amb la
qual més m’ubico i, per tant, en puc
parlar amb més coneixement. Però
aquesta reflexió segurament també és
aplicable a l’anarquisme. L’edifici polític
institucional de finals del segle XIX té
poca cosa a veure amb l’actual, per tant,
és obvi que cal replantejar posiciona-
ments sobre la participació en la lluita
institucional o perspectives com la
dictadura del proletariat, fetes per donar
resposta a una conjuntura que ja no exis-
teix. I això és el que anem fent, d’una
forma més o menys reflexionada o
instintiva.

A banda, hi ha tota la qüestió de les
tradicions ideològiques. No hi ha res de
dolent en tenir una pròpia tradició ideo-
lògica, ni és incompatible amb treballar
colze a colze amb gent que en té una de
diferent, ja que el que cal és analitzar el
present, presentar propostes de futur i
no entrar en el debat sobre el passat. Si
bé sempre és útil per treure’n ensenya-
ments, quan es posa en primer terme no
deixa de ser un element objectivament
reaccionari.

Baixant a allò concret, segurament,
quan fa molts anys els del casal indepen-
dentista de Berga ens imaginàvem la
futura CUP teníem una perspectiva força
diferent de com ha acabat essent. Se’m
faria difícil definir el que ha acabat
essent la CUP de Berga, però una cosa sí
que és evident: no ha esdevingut la
cobertura legal per muntar una candida-
tura del casal. El fet de posar-nos a
treballar gent diversa del casal indepen-
dentista i de l’ateneu llibertari, junta-
ment amb molta altra gent amb
inquietuds a priori més sectorialitzades,
ens ha enriquit moltíssim, especialment
en dos aspectes. El primer és que, com
que no hem donat res per sabut, ens hem
acostumat a fer el saludable exercici
d’explicar i analitzar les coses netejant-
les al màxim d’apriorisme. El segon és
que allò que ha aportat tothom ens ha
permès ampliar la manera de veure les
coses. En definitiva, una forma sana d’in-
fecció.
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Els Mossos agredeixen tres
conductors en un nou dia de vaga
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Tres conductors d’autobusos
ferits, un d’ells hospitalitzat.
D’aquesta manera va acabar

l’assemblea que les persones que
treballen a Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) van fer el
12 de febrer al migdia. Tot i la mala
notícia de les agressions per part
dels Mossos d’Esquadra, la reunió,
a la qual van assistir 1.200 perso-
nes segons fonts sindicals i 400
segons la Guàrdia Urbana, va aca-
bar amb una nova convocatòria
de vaga. El motiu: continuar exi-
gint dos dies de descans a la set-
mana. La protesta es farà coincidir
amb les eleccions al Parlament
espanyol.

Previsions superades
El local del carrer Mercaders on
s’havia de fer l’assembla el 12 de
febrer –que coincidia amb l’atura-
da del servei d’autobusos durant
cinc hores, la qual va tenir un segui-
ment d’entre el 80 i el 90 per cent–
va quedar petit. Davant l’elevat
nombre de persones que hi va assi-
tir, la discussió es va traslladar al
carrer, concretament a la Via Laie-
tana de Barcelona, davant l’edifici
dels sindicats. Allà centenars de
vaguistes van decidir no acceptar
la proposta que els feia TMB, que

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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Pedreres contra el medi
> Pàgina 13
Les pedreres han proliferat al
Baix Empordà i les comarques
gironines, en vint anys, han
experimentat un fort aug-
ment de la construcció.

Acusació de xenofòbia
> Pàgina 11
L’Ajuntament del Masnou es
presentarà com a acusació
particular contra el militant
del PP que repartia propa-
ganda xenòfoba.

Pòrtulas, ara fa un any
> Pàgina 16
Un any després del seu
empresonament no hi ha cap
prova que incrimini Núria
Pòrtulas. Va ser detinguda
per defensar un anarquista.

BARCELONA // LES TREBALLADORES DE TMB CONTINUEN EXIGINT ELS DOS DIES DE DESCANS

seguia sense recollir els dos dies de
descans setmanal exigits. Aquest
fet els ha portat a convocar una
nova tanda d’aturades. La primera
es farà la setmana del 9 de març
–concretament del 3 al 7– i es farà
coincidir amb el final de la cam-
panya electoral. A partir d’alesho-
res cada dijous s’aturarà el servei
d’autobusos indefinidament.

‘Alcalde mentider’
Un cop acabada l’assemblea la
plantilla d’autobusos de TMB es va
dirigir  a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona i va intentar entrar a l’A-
juntament, ja que, coincidint amb
la festivitat de Santa Eulàlia, hi
havia jornada de portes obertes.
Els agents de la Guàrdia Urbana els
van impedir l’accés a l’edifici i els
vaguistes van començar a cridar
“Alcalde mentider!” mentre es diri-
gien cap a la Ronda Litoral de la
capital catalana. I és que el cartell
que anunciava que tothom podia
entrar a l’Ajuntament “no estava
dirigit a tota la ciutadania”, segons
ha matisat un dels conductors.

La sorpresa va ser que, quan
els manifestants van arribar a la
ronda, els esperaven les furgone-
tes d’antidisturbis dels Mossos
d’Esquadra, que van carregar con-
tra la plantilla d’autobusos de
TMB. Tres conductors van quedar
ferits a conseqüència de l’acció

dels agents i un d’ells va ser tras-
lladat a l’Hospital del Mar. 

La jornada assembleària d’a-
quest dimarts arriba després de la
manifetsació del 9 de febrer, que
va fer sortir milers de persones al
carrer per donar suport a la plan-
tilla de TMB.

5.000 suports als ‘dos dies’ 
“Gràcies de tot cor pel vostre
suport. Per totes les hores utilitza-
des per enganxar cartells, fer pinta-
des, muntar xerrades i repartir
octavetes, per parlar d’aquesta llui-
ta amb els amics i amigues, fami-
liars, companys de feina o estudis,
etc. Els conductors i conductores
d’autobusos de TMB i, en especial,
el Comitè de Descansos estarem
eternament agraïts per aquesta
mostra de solidaritat activa amb
nosaltres. Aquest serà un dia que
nosaltres particularment recorda-
rem durant molt de temps”. Parau-
les com aquestes són les que van
arribar a través del correu electrò-
nic a molts col·lectius i persones
que el dissabte 9 de febrer van sor-

Assemblea de conductors d’autobusos al bell mig de la Via Laietana. Edu Bayer

Manifestacio del 9 de febrer Edu Bayer

Un conductor podria ser Català de l’Any

Va ser després d’una entrevista
a TV3, al programa de Josep

Cuní. El presentador va recordar
que aviat es decidiria qui és el
Català de l’Any. Aleshores va sor-
gir la idea: proposar Saturnino
Mercader, president del Comitè
d’Empresa de TMB i membre del
Comitè de Descansos com a un
dels candidats. Aquest concurs,
organitzat conjuntament per TV3 i
El Periódico, té diverses fases, el
control de les quals no acaba de

concretar-se. Si més no això és el
que s’ha pogut comprovar des d’a-
quest setmanari. La DIRECTA ha par-
lat amb un dels responsables del
Català de l’Any de la televisió cata-
lana que ha assegurat que tot el
procés informàtic el controlen des
d’Interactiva SA, una empresa de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. La mateixa font afegeix
que si detecten moltes votacions
des d’una mateixa IP aturen el can-
didat i el treuen de la llista per fer

comprovacions. Interactiva, en
canvi, en unes declaracions fetes al
setmanari, ha assegurat que no en
sabien res, que no tenen  cap con-
trol sobre les dades i que tot es fa
des de TV3.

El triomf de Saturnino Mer-
cader tindria un valor afegit, ja
que va ser un dels mitjans que
organitza el concurs, concreta-
ment El Periódico de Catalunya,
qui el va titllar de “líder sindical
enxampat punxant rodes”.

El suport i la reivindicació de SEAT

El 9 de febrer hi havia molts
altres col·lectius en lluita,

però un va destacar especial-
ment: el dels treballadors de
SEAT en vaga de fam. Asseguts
en una cadira de rodes després
de sis dies sense menjar, els tres
vaguistes van seguir tot el recor-
regut de la manifestació, impul-
sant una campanya en suport als
conductors i en la qual també
denunciaven la seva situació. Tot
i que les forces els comencen a

minvar, van ser capaços de pujar
a l’escenari de la plaça de Sant
Jaume per denunciar la seva
situació.

Els tres treballadors protes-
ten perquè l’empresa automobi-
lística ha incomplert el compro-
mís signat per escrit l’any 2005
de readmetre part de la plantilla
acomiadada. I és que, mentre
encara queden 60 persones per
reincorporar-se, SEAT fa nous
contractes.

tir al carrer per solidaritzar-se amb
la plantilla d’autobusos de Barcelo-
na. Una manifestació de més de
dues hores on l’emoció dels convo-
cants va ser la protagonista, junta-
ment amb les banderes roges i

negres, comunistes, independentis-
tes o, simplement, pancartes de
tots els colors, lemes i ideologies
que caminaven plegades amb un
objectiu comú: deixar clar a Trans-
ports Metropolitans de Barcelona
(TMB) i a l’Ajuntament de la capital
catalana que les persones que con-
dueixen els autobusos de la ciutat
mereixen dos dies de descans a la
setmana. La solidaritat també va
arribar d’altres punts de Catalunya i
de més enllà, com demostraven les
banderes d’un grup de treballadors
dels autobusos d’Iruñea. 

Durant tot el recorregut fins a
la plaça de Sant Jaume es van repe-
tir els crits de “Dos dies, dos dies!”
o “Menys policia i més dies”. Amb
els megàfons –emocionats – els
treballadors donaven les gràcies i
recordaven: “Ens hem unit per
demanar treballar en condicions
dignes”, mentre increpaven els
agents dels Mossos d’Esquadra que
custodiaven la marxa amb furgone-
tes antiavalots per haver torturat
un conductor d’autobús: “Heu
tocat al Teo i ens heu tocat a tots!”. 

Al mateix temps, entre cançó i
cançó, un speaker improvisat ani-
mava a pujar a una de les furgone-
tes a qualsevol persona que vol-
gués llegir un comunicat, anunciar
una protesta o fer una reivindica-
ció. Ell mateix repetia “Som aquí
per protestar contra la repressió
policial, per demanar els dos dies
de descans setmanal i per denun-
ciar l’especulació de TMB”. Poc des-
prés un conductor d’autobús s’a-
costava per comentar-li: “Això és
una passada, has vist quanta gent?
És una lliçó per aprendre”. d

La solidaritat
també va arribar
d’altres punts de

Catalunya
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El govern català vol donar préstecs
com a ajuda al desenvolupament
✑ Manuel Torres
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Generalitat ha introduït una
partida de més de catorze mi-
lions d’euros en concepte d’a-

juda reemborsable –és a dir, prés-
tecs– al pressupost català d’Ajuda
Oficial al Desenvolupament (AOD),
gestionat per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
(ACCD). Aquest fet ha provocat la
reacció immediata de les organit-
zacions i persones que formen part
de la campanya Qui deu a Qui, que
lluita per l’abolició del deute
extern dels països empobrits. Per
ells els crèdits no tenen cabuda en
el marc de la cooperació al desen-
volupament perquè no es poden
considerar ajudes reals als països
que, precisament, pateixen proble-
mes greus per l’ofegament que
suposa el retorn amb interessos de
l’anomenada ajuda.

El Consell de Cooperació al
Desenvolupament també s’ha posi-
cionat en contra d’aquest instru-
ment i manifesta que, per primer
cop i de forma inesperada, es pre-
veu l’ús d’aquest instrument sense
un debat previ en el si del Consell o
amb els actors de la cooperació
catalana sobre la conveniència, la
forma o els criteris per al seu ús. Per
tant, es mostra contrari a “l’even-
tual consolidació d’aquest instru-
ment durant els propers anys d’una
forma que modifiqués de forma

CATALUNYA // S’HA AUTORITZAT L’AUGMENT DEL PRESSUPOST DESTINAT A AQUESTA FINALITAT

significativa –i al marge de la volun-
tat dels actors de la cooperació
catalana– el model de cooperació
de la Generalitat de Catalunya, tot
allunyant-lo dels estàndards inter-
nacionals de qualitat de l’ajut, cosa
que a la llarga fins i tot podria dete-
riorar-ne la coherència i la qualitat”.
La Taula Catalana d’ONG també
recolza la denúncia, ja que conside-
ra que la decisió s’ha pres de forma
sobtada i unilateral, tot disminuint
la participació de la societat civil
en la gestió dels fons públics.

Qui fa què a Europa
A Europa existeixen precedents
de la no concessió de l’AOD en
forma de préstec. És a dir, l’ajuda
es considera totalment una dona-
ció. A Àustria, Grècia, Irlanda, els
Països Baixos i Bèlgica, per exem-

Aquesta decisió
s’ha pres de

forma sobtada i
al marge de la
societat civil

ple, segueixen aquest criteri. Hi ha
països que, tot i que donen crè-
dits lligats a la compra de béns o
serveis al país, no segueixen a-
quest criteri amb els països menys
desenvolupats (PMD). Dos dels
països europeus que donen crè-
dits dient que és ajuda amb l’obli-
gació de gastar-ne una part a l’es-
tat d’origen del crèdit i que fins i
tot ho fan amb PMD són Itàlia i
l’Estat espanyol.

Des de l’any 2001 no treure
profit d’aquesta manera, fins i
tot, és una recomanació feta per
organismes com el Comitè d’Aju-
da al Desenvolupament (CAD)
de l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE). Aquest tipus
de comportament poc ètic ha
fet que el CAD cridi l’atenció a

l’Estat espanyol per l’ús que fa
dels crèdits perquè compatibi-
litzin com a AOD i, d’aquesta
manera,  aconseguir apropar-se
al 0,7 per cent del PIB.

Els pressupost de 
la cooperació
L’ACCD té pressupostats gairebé
68 milions d’euros per aquest any,
un increment superior al 25 per
cent respecte l’any anterior. Més
de 46 milions estan predestinats a
diferents entitats privades i públi-
ques com ONG o universitats que
desenvolupen projectes al Sud o
campanyes de sensibilització al
Nord. Per tant, la part que es des-
tinaria a concedir préstecs –més
de catorze milions d’euros– re-
presenta més del vint per cent del
pressupost total de l’Agència.

Dels 15,3 milions d’euros d’incre-
ment promesos en el pressupost
de l’AOD catalana entre 2007 i
2008, el 93,8 per cent es pretén
assolir amb aquesta nova partida
de crèdits que no tenen res a
veure amb l’ajuda.

Mesura electoralista
La decisió de la Generalitat de
Catalunya de generar més deute
extern als països empobrits va en
sentit contrari al corrent general
internacional d’abolir aquest de-
ute. Per posar un exemple: el des-
embre passat el Parlament Basc
va decidir, gràcies a una iniciativa
legislativa del poble, assumir el
compromís de promoure l’adop-
ció de les mesures necessàries
per abolir totalment el deute
extern que el conjunt de països

empobrits té contret amb els paï-
sos enriquits, la banca internacio-
nal i les institucions financeres
internacionals. Segons Qui deu a
Qui, amb aquesta partida, el go-
vern de la Generalitat adopta una
mesura clarament electoralista
per fer creure a la ciutadania –en
època de recollida de vots– que
els polítics compleixen les seves
promeses.

Manifestació contra els crèdits al desenvolupament davant la seu del PSC de Barcelona el 2005
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Els treballadors i les treballadores de Nissan tallen la Ronda Litoral de
Barcelona tot i la gran presència d’unitats antiavalots dels Mossos

Edu Bayer

Mobilització contra la
deslocalització a Nissan

BARCELONA // LLUITA LABORAL

✑ Ramon Vila
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El juliol passat es va conèixer la
intenció del fabricant d’auto-

mòbils Nissan d’acomiadar 450
persones de la fàbrica de la Zona
Franca de Barcelona, més unes 700
que hi treballen de forma eventual.
Amb aquesta mesura Nissan treu
del calaix el manual de la desloca-
lització i el posa en pràctica: anun-
cis d’acomiadaments i reduccions
de plantilla, (ja fa quatre anys es va
anunciar l’acomiadament de 800
persones), necessitats de reduir
despeses (al juliol passat l’empresa
deia que la viabilitat de la fàbrica
passava per aconseguir retallar els
seus costos un dotze per cent en
tres anys), demanar ajudes a l’admi-
nistració (el fabricant nipó va pro-
posar a l’Ajuntament de Barcelona

la reducció dels impostos) i parlar
de fàbriques més barates a altres
llocs del món (s’ha fet referència al
trasllat de  part de la seva produc-
ció a Tailàndia i ara ja es té clar que
la nova furgoneta de Nissan es
fabricarà a Tànger, al Marroc ). 

450 acomiadaments
Després de tot això, i és el punt
on es troba ara la plantilla de
Nissan, la direcció preveu pre-
sentar un Expedient de Regulació
de l’Ocupació (ERO) de 450 tre-
balladors, en una fàbrica on hi
treballen prop de 4.400 perso-
nes. Davant aquest fet s’han ini-
ciat mobilitzacions laborals, com
el tall de la Ronda Litoral el 8 de
febrer o la campanya per evitar
la presentació de l’ERO i aconse-
guir les millores laborals que fa
temps que la plantilla reclama.

d

Més del 90 
per cent de

l’augment del
pressupost de

l’Agència
Catalana de

Cooperació va
cap als préstecs
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✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

El govern de la capital del
Maresme ha proposat que
l’Ajuntament de la ciutat es

presenti com a acusació popular
en el procés penal que s’ha obert
a un home acusat de fotocopiar i
distribuir material propagandís-
tic de caràcter xenòfob. L’acusat
era membre de la junta del Casal
d’Avis del barri de Cerdanyola i
un històric militant del PP a la
ciutat. El Partit Popular de Mata-
ró ha sortit en defensa del mili-
tant acusat i assegura que es
tracta d’una informació manipu-
lada pel govern. El portaveu dels
populars, Paulí Mojedano, ha tret
ferro a l’assumpte i ha afirmat
que l’home només va fotocopiar
aquest material per notificar al
seu partit les octavilles que havia
trobat al barri.

L’enèsim capítol xenòfob de
la ciutat, el d’aquest home veí del
barri de Cerdanyola, es remunta a
l’octubre de 2007 quan la policia
local va detenir el militant del PP
com a presumpte responsable de
la distribució de diverses octavi-
lles amb consignes racistes vers
l’Islam. Segons denuncia el go-
vern de la ciutat de Mataró, que
es presentarà com a acusació po-
pular en el procés judicial en-
gegat, el veí va fotocopiar aquest
material en un centre cívic del
qual era membre. Els grups de
govern afirmen que l’home va fer
valer el seu càrrec dins la junta
del casal d’avis per accedir a la
fotocopiadora i reproduir els es-
lògans. El “successor” de  Ramon
Bassas i actual regidor de Segure-
tat i Prevenció, Oriol Batista, ma-

nté que en l’interrogatori poste-
rior a la detenció, l’home va reco-
nèixer haver fotocopiat i distri-
buït els papers amb contingut
xenòfob. Batista també ha expli-
cat que la detenció es va poder
dur a terme després que la direc-
tora del centre cívic denunciés
els fets a la policia local.

Al seu torn, el president del
Casal d’Avis del barri de Cerdan-
yola, Emilio López, ha assegurat
que la junta va expulsar l’acusat
del seu càrrec (tresorer) en el
mateix moment que les persones
que formen part d’aquest col·lec-
tiu en van tenir coneixement.
Segons el president del casal d’a-
vis el presumpte autor dels fets
no va elaborar el material origi-
nal, però sí que va demanar al
conserge del centre cívic que li
fes unes còpies que, després
–afirma López– “va repartir
entre els seus amics”.

Davant aquests fets el Partit
Popular de Mataró ha sortit al
pas i, mitjançant el seu portaveu
municipal, Paulí Mojedano, ha
intentat treure ferro a l’assumpte
tot argumentant que l’home va
fotocopiar el material per donar-
lo a conèixer al seu partit. Moje-
dano ha afegit que la tasca d’in-
formar sobre el que succeeix al
barri és una ordre del partit i ha

intentat justificar la conducta de
l’acusat d’aquesta manera. Però
aquesta versió es contradiu amb
la del també integrant del Partit
Popular i regidor de l’oposició,
José Manuel López, que ha con-
demnat que l’home utilitzés ins-
tal·lacions públiques per fotoco-
piar el material, així com el
contingut dels fulletons. Ha asse-
gurat que l’home “no es va dedi-
car a repartir-les de manera dis-
crecional i per tot arreu perquè
aquestes octavilles no hi eren”.

Es repeteixen els fets
L’octubre de 2003 es va fer efec-
tiva la primera condemna penal
de l’Estat espanyol contra delic-
tes d’aquest tipus. En aquell cas
els fets també van succeir a la
capital del Maresme, on Andrés
Palomares Denia, veí de la ciutat,
va ser acusat en diverses ocasions
de fer pintades i distribuir pam-
flets racistes i d’haver cremat
prop de divuit cotxes de veïns del
barri, tots ells immigrats.

En aquell moment Andrés
Palomares va ser jutjat –junta-
ment amb cinc persones més de
Barcelona, l’Hospitalet i Mollet
del Vallès– per fer apologia del
genocidi i actuar contra l’exerci-
ci dels drets fonamentals i les
llibertats públiques. Finalment

Andrés Palomares va ser con-
demnat a un any i quatre mesos
de presó i a pagar una multa de
1.440 euros.

Els sis detinguts, entre ells
Palomares, eren integrants del
consell de redacció de la revista
Intemperie, que s’editava des del
gener de 1999 i tenia la seu social
al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat.

Els processats també eren
dirigents del partit polític Estado
Nacional Europero (ENE). L’activi-
tat d’aquest personatge, però, no
va acabar aquí i el 7 d’abril de
2004 va tornar a ser detingut per
la policia i acusat de fer pintades
i enganxar propaganda racista,
aquesta vegada referent als a-
temptats de l’11-M. En aquella
ocasió Palomares es va dedicar a
reproduir frases com 11-M Moros
o Moros Asesinos. L’autor dels
pamflets racistes va ser posat en
llibertat amb càrrecs.

Paradoxalment i gaudint
d’una impunitat total, Palomares
va poder presentar-se a les elec-
cions generals de 2004 com a
número sis de la llista d’Estado
Nacional Europeo per Barcelona
al Congrés. Aquesta formació
d’extrema dreta, xenòfoba i racis-
ta va aconseguir més de 400 vots
en els comicis de 2004.

MATARÓ // EL PP DEFENSA L’ACUSAT I DIU QUE ES TRACTA D’UNA MANIPULACIÓ

Segons el PP,
l’home només
va fotocopiar

aquest material
per notificar al
seu partit les
octavilles que
havia trobat

Despatx on va ser enxampat fent fotocòpies el militant del PP de Mataró 

Lectura de textos durant la jornada que es va fer 
a la plaça de la Vila de Gramenet del Besòs

S.B

Homenatge als antifeixistes
GRAMENET // DENUNCIEN EL TOTALITARISME

✑ Ramon Vila
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Comissió Antifeixista 27 de
Gener de Gramenet del Besòs

va organitzar un acte el 10 de fe-
brer per recordar l’entrada dels
franquistes a Barcelona, com fan
des de 2001 arrel de l’intent de
celebració d’una manifestació del
grup d’extrema dreta Acción Ju-
venil Española. Una mostra de
cartells de la Guerra Civil i l’expo-
sició del Grup d’Historiadors José
Berruezo, titulada Santa Coloma

sota el franquisme, van preparar
el terreny per la celebració de la
concentració d’un centenar de
persones que van homenatjar
diversos lluitadors i lluitadores
antifeixistes explicant el motiu
de les seves morts. Gabriel An-
drés, membre del moviment veï-
nal de Gramenet, va recitar poe-
sies. En el manifest de l’acte es va
denunciar la llei del memorial de-
mocràtic (considerada  “insufici-
ent”) i la presència habitual a Gra-
menet de grups d’extrema dreta
que actuen amb total impunitat.

d

✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La Direcció General de Trànsit
(DGT) ha expedientat Luís
Antonio García Martín, dele-

gat sindical a Lleida per la Confe-
deració General del Treball (CGT),
a deu mesos i mig de suspensió de
sou i feina. El sindicat CGT afirma
que es tracta d’una persecució
laboral arrel d’un informe que criti-
cava les deficiències del servei.
Aquest escrit va ser elaborat per
Luís Antonio García l’any 2005 des-
prés de ser escollit com a delegat
sindical. El text reflectia la manca
de serveis a les persones –atenció
deficient, cues d’hores, pocs fun-
cionaris i tràmits lents– i l’incom-
pliment de la llei de seguretat
laboral –no tenir lavabos, no poder
fer fotocòpies, manca de material
per complir amb les tasques d’a-
tenció al públic o deficiències en
el programa informàtic, entre d’al-
tres. A més, el sindicat també
denuncia que durant aquests dos
anys Luís Antonio García ha estat
sotmès a tot tipus de pressions
–canvis de departaments, la dene-
gació de la conciliació, la forta fis-
calització de les tasques o l’assetja-
ment constant–, que han acabat
amb l’obertura d’un expedient per
onze càrrecs. La sanció es va fer
efectiva el mes de setembre, tot i
que la CGT ha fet pública la seva
intenció de recórrer-la davant el
contenciós administratiu.

Des d’aquest sindicat afirmen
que “la DGT, amb la persecució
sindical, vol ocultar la incompe-
tència i el nyap diari del seu fun-
cionament”. Segons Luís Antonio
García: “L’objectiu final és la
millora de l’atenció al públic i les
condicions laborals. Volem de-
nunciar la precarietat i la privatit-
zació encoberta de l’administra-
ció. Constantment ens canvien les
instruccions i qui rep les queixes
és el de la finestreta. Des de l’ad-
ministració volen que la gent, amb
el temps d’espera que hi ha, vingui
menys i s’adreci a les gestories. És
un despropòsit constant”.

Per denunciar aquesta situació
el sindicat CGT ha convocat diver-
ses concentracions davant la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de Llei-
da, la darrera va ser el dimecres 6
de febrer. També ha organitzat una
campanya d’enviament de faxos i
correus electrònics, el reparti-
ment d’octavilles i les concentra-
cions a altres seus de la DGT.

La DGT
sanciona un
delegat sindical
per denunciar
les deficiències
del servei

El text reflectia
la manca de
serveis a les
persones i

l’incompliment
de la llei de
seguretat

LLEIDA // TREBALL
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Un militant del PP és acusat de
distribuir propaganda xenòfoba

Directa Maresme
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Les informacions sobre la cèl·lula
del Raval provenen del Pentàgon
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ni França ni el Regne Unit.
Les primeres informaci-
ons que apuntaven la im-

minent cadena d’atemptats a Eu-
ropa amb punt d’arrencada al
metro de Barcelona provenien
dels serveis secrets dels Estats
Units. S’havia arribat a batejar
com a Operació Pantata, un nom
que finalment no va ser utilitzat
per part del CNI i del servei de
premsa del Ministeri de l’Interior.
Així ho van demanar des de l’ad-
ministració Bush. 

Amb el nom de Pantata pos-
siblement es delatava l’origen
ianqui de les informacions d’in-
tel·ligència i això no interessava
al Departament de Defensa diri-
git per Robert Gates. L’apelatiu
pantata s’utilitzava antigament
per anomenar col·loquialment
l’emperador austro-hongarès
Francesc Josep, però a finals del
segle XIX es va adoptar per refe-
rir-se al capità de la policia de
Nova York. El seu origen etimo-
lògic respon a un sinònim de la
paraula afany (esforç treballós,
desig viu d’aconseguir alguna
cosa). En argot policial es fa
referència a pantata quan es
parla d’informacions provinents
dels Estats Units. 

Quan Rubalcaba va compa-
rèixer el 19 de gener per tal d’a-
nunciar els detalls de les deten-
cions no va especificar quins
serveis secrets havien aportat  la
informació per  detenir els cator-
ze sospitosos. L’endemà es va fil-
trar que les dades rellevants pro-
venien dels serveis secrets
francesos. L’operació no va ser
batejada, contràriament al que
havia succeït amb totes les ope-
racions de desarticulació de
cèl·lules islamistes efectuades
fins aleshores. 

Advertència de Robert Gates
El secretari de Defensa dels
Estats Units, Robert Gates, va
fer una advertència molt clarifi-
cadora als representants mili-
tars dels estats europeus durant
la seva intervenció a la Confe-
rència de Política de Seguretat
de l’OTAN celebrada a Munich
el cap de setmana. “Si l’OTAN

no és capaç de donar una res-
posta conjunta a la situació de
l’Afganistan hi haurà una fractu-
ra”, va asseverar Gates. Segons el
secretari de Defensa i màxim
responsable del Pentàgon, la
pressió de l’opinió pública euro-
pea impedeix que els governs
d’alguns estats s’impliquin més
en l’enviament de tropes sobre
el terreny per tal d’aturar l’ofen-
siva talibana. En paraules seves:
“Cal que es modifiqui la percep-
ció de la ciutadania sobre l’ame-
naça terrorista, els europeus
han d’entendre que les bases
talibanes a l’Afganistan i  al
Pakistan són la llavor de les
futures cèl·lules que, després,
atemptaran a Europa, com va
succeir amb la cèl·lula del
Raval”. Gates vol que les baixes
militars a l’Afganistan siguin de
múltiples nacionalitats per evi-
tar el desgast de l’opinió pública
dels Estats Units. 

Meres especulacions 
segons la policia portuguesa
El cap de l’Oficina de Coordina-
ció de la Seguretat de Portugal,
Leonel de Carvalho, s’ha afegit a
les veus crítiques amb l’opera-
ció antiterrorista de Barcelona.
Segons Carvalho, les informa-
cions que apuntaven a un possi-
ble atemptat en cadena a Portu-
gal coordinat amb la cèl·lula de
Barcelona són “meres especula-
cions”. El 9 de febrer, el diari bri-
tànic The Guardian reproduïa
gran part de les dades que la
DIRECTA ja apuntava en l’anterior
edició del setmanari. A l’article,
signat per Declan Walsh, el
corresponsal a la ciutat pakista-
nesa de Lahore, s’afirmava que
segons el Foreign Office brità-
nic les informacions relaciona-
des amb la trama integrista pro-
vinents del CNI i dels serveis
secrets francesos eren literal-
ment falses.

BARCELONA // LA VERSIÓ OFICIAL DIU QUE HAN SORGIT DE FRANÇA

S’havia arribat 
a batejar com 
a ‘Operació

Pantata’, nom
que finalment

no va ser
utilitzat per 
part del CNI

espanyol

✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El desdoblament de la C-16 a
l’alçada de Cercs (Berguedà)
finalment es farà per un tra-

çat alternatiu al que havia projec-
tat el departament de Política
Territorial i Obres Públiques. En
aquesta decisió hi ha tingut un
paper clau l’associació Vila Viva,
que des del primer moment ha
defensat un segon traçat, igual-
ment viable i amb un impacte
ambiental més baix per les zones
habitades.

Vila Viva es va constituir fa més
d’un any com una associació con-
trària a la proposta de traçat plan-
tejada pel govern. El col·lectiu
qüestionava la funció de la via no
només per l’impacte ecològic i
social desproporcionat que supo-
saria pel territori, sinó també “per
la manca d’arguments tècnics i eco-
nòmics que justifiquessin l’elecció
d’aquest traçat i no d’un altre”. L’A-
juntament de Cercs i d’alguns muni-
cipis que quedaven afectats pel tra-
çat com la Rodonella o Sant Jordi
de seguida van secundar els argu-
ments de l’associació. I la pressió
exercida per tots ells ha donat els
seus fruits, tot i que el col·lectiu es
mostra prudent a l’hora d’adjudi-
car-se el mèrit del canvi de criteri
de l’administració: “Sigui quin sigui
el motiu que finalment ha fet des-
estimar el projecte de les valls,
sembla que ens donen la raó.(...) A
dia d’avui, tot el que tenim són
només unes declaracions del con-
seller d’Obres Públiques, però això
sol ja ens fa estar esperançats”.

La Generalitat ha rectificat i és
probable que aprovi un traçat alter-
natiu –el que proposava Vila Viva–
que evita Cercs i el seu entorn i
passa per l’altra riba del pantà de La
Baells, tot vorejant les costes del
municipi de la Nou. El procés ha
estat llarg i val a dir que, durant
aquest temps, els tècnics del
DPTOP no només han examinat el
terreny que quedava afectat pel
desdoblament, sinó també el del
traçat alternatiu. I tot a petició d’a-
quest petit lobby de pressió consti-
tuït a Cercs que ha aconseguit,
entre d’altres, 1.600 firmes de
recolzament al seu manifest (una
xifra que supera els 1.300 habitants
de Cercs). No obstant això, tot i que
el Departament es va comprome-
tre abans de l’estiu a “estudiar el cas
més a fons”, la resposta s’ha dilatat
bastant i la resolució del conflicte
semblava estancada fins que, fa tres
setmanes, el conseller Joaquim
Nadal va declarar que finalment no
es faria l’autovia per les valls.

Cercs guanya 
la batalla a
l’autovia i 
salva les valls

La pressió
exercida ha

donat els seus
fruits, però el
col·lectiu es

mostra prudent 

BERGUEDÀ // MEDI AMBIENT

Manifestació contra el trasllat
de 300 alumnes a uns barracots
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Prop de 500 persones van
protestar el dijous 7 de
febrer al Prat de Llobregat

contra la supressió de les línies
de Batxillerat i ESO a l’IES Illa
dels Banyols i contra el seu tras-
llat a uns barracots, convocats
per l’anomenada Comissió Mixta
de pares, mares, professors i
alumnes de l’institut. La marxa va
recórrer el trajecte entre l’insti-
tut i la Plaça de la Vila en un
ambient festiu tot reclamant la
supressió del trasllat del centre i
la dimissió de la regidora d’Edu-

cació Margarida Garcia. L’únic
moment de tensió es va produir
quan el gruix dels manifestants
van tallar el trànsit durant un
quart d’hora i un grup va accedir
a l’interior del consistori. Van ser
desallotjats sense que es pro-
duïssin incidents. Els membres
de la comissió expliquen que fa
poques setmanes els Serveis
Territorials d’Educació de la
Generalitat els van informar que
les línies de Batxillerat i ESO des-
apareixerien del centre en un
termini de dos anys, com a part
d’un pla de foment de la FP al
Prat de Llobregat elaborat per
l’Ajuntament i la Generalitat. Se-

gons aquest projecte l’institut
passaria a ser un centre exclusiu
de cicles formatius industrials i
les dues línies serien traslladades
a l’IES Estany de la Ricarda de la
mateixa població. 

Projecte precipitat
La Comissió Mixta considera que
el projecte és precipitat, ja que
aquest institut no té espai sufi-
cient per acollir els 360 alumnes
afectats i això comportaria que
aquests fessin les classes en ba-
rracots. Al mateix temps, es quei-
xaven dels anys d’esforç que
havia suposat aconseguir les con-
dicions i les instal·lacions actuals

de l’institut i lamentaven que, tot
i tenir un funcionament satisfac-
tori, en lloc de ser potenciades es
destruïssin. Per últim van fer una
crida per la millora de les condi-
cions de tot l’ensenyament pú-
blic pratenc. Aquesta no és la pri-
mera protesta de la comunitat
educativa d’aquest centre. El 28
de gener, durant l’acte de presen-
tació de la Llei d’Educació de la
Generalitat al teatre Modern del
Prat de Llobregat, una cinquante-
na de membres de la comissió va
interrompre la seva presentació
sota el lema No volem marxar de
l’Illa i contra la pròpia llei d’edu-
cació.

EL PRAT DE LLOBREGAT // EXIGEIXEN UNA MILLORA A LES CONDICIONS DE L’ENSENYAMENT
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Robert Gates, acompanyat de John McCain i Joe Lieberman, abans d’intervenir a Munich
Cherie A.

Thurlby
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L’extracció d’àrids és un dels atacs
al medi que pateix la comarca
✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una de les agressions al me-
di natural més importants
que pateix el Baix Empordà

són les pedreres. Es tracta d’una
comarca on aquest tipus d’explo-
tacions estan molt esteses, ja que
en un total de 36 municipis hi fun-
cionen 23 pedreres.

Una pedrera al Parc Natural
Una de les ferides més visibles a la
comarca és la protagonitzada per
la pedrera de Mas Blanc, explota-
da per l’empresa PREBESEC SA i
situada al municipi d’Ullà, al mas-
sís del Montgrí. L’activitat de la
pedrera d’Ullà ha provocat un
gran forat a la muntanya que ha
malmès el Parc Natural del massís
del Montgrí.

La pedrera d’Ullà es dedica a
extreure i matxucar àrids, compta
amb un abocador controlat de
runes i amb plantes de formigó i
de morter sec. Les seves ins-
tal·lacions es troben en una zona
catalogada per les normes subsi-
diàries del municipi com a sòl
afectat pel Parc Natural. Una de
les entitats que impulsa la lluita
contra aquesta pedrera és el Grup
de Defensa del Montgrí (GDM),
que l’any 2005 ja va interposar un
recurs contenciós administratiu
contra un informe de l’Ajuntament
d’Ullà que permetia que PREBESEC
continués les extraccions d’àrids.
El GDM va dir que l’informe muni-
cipal era “erroni” i va denunciar
que als terrenys on se situa la
pedrera d’Ullà, segons el planteja-
ment urbanístic, “només s’hi po-
den fer actuacions dirigides a pre-
servar aquest espai natural”.

L’any passat l’Ajuntament d’U-
llà va informar el GDM que estava
a punt de concedir la Llicència
Ambiental a la pedrera i, d’aques-
ta manera, legalitzar les seves
activitats. Davant d’això el GDM
va defensar que l’Ajuntament es
basava en un informe “fals” per
atorgar-la, ja que el text diu que
les instal·lacions de la pedrera es
troben en terrenys rústics, si bé
“una part estan protegits com a
espai natural”. Un altre dels argu-
ments esgrimits pel GDM per
denunciar la concesió de la llicèn-
cia és que l’empresa “no està
duent a terme la restauració de
l’espai malmès”.

El GDM ha destacat que, a
més dels danys al medi ambient,
la pedrera d’Ullà ha fet desapa-
rèixer restes arqueològiques i ha
tallat el camí vell d’Empúries. Els
ecologistes també s’han solida-
ritzat durant tots aquests anys
amb la família de Mas Blanc, que
viu en una casa de turisme rural

situada a 80 metres de la pedre-
ra. El GDM ha denunciat que a-
questes persones han de patir “la
tortura dels sorolls i de les vibra-
cions” i que l’activitat extractiva
“ja ha provocat greus esquerdes
al mas”.

De tres… dues
Un dels municipis del Baix Em-
pordà que té una forta presència
de pedreres és el petit poble de
Begur, on fins el 2006 n’hi funcio-
naven tres. El setembre de 2006
el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques (PTOP) va
ordenar el tancament de la pe-
drera Miramar, situada al paratge

Cap d’es Forn, que està classificat
com a sòl no urbanitzable i com a
zona de protecció forestal. L’em-
presa Salvador Brea i Fills SC ex-
treia àrids de la pedrera Miramar
sense la corresponent llicència
municipal ni l’aprovació de la
Comissió d’Urbanisme de Girona.

La història d’aquesta pedrera
va començar el 1993, quan el
PTOP, el Departament de Medi
Ambient i l’Ajuntament de Begur
van concedir una llicència provi-
sional d’explotació a  l’empresa
per un període de cinc anys, amb
la condició que, passat aquest
temps, Salvador Brea i Fills hauria
d’abandonar l’explotació extrac-
tiva i restaurar l’espai natural
alterat. Però l’empresa va conti-
nuar amb la seva activitat i va
sobrepassar la data límit esta-
blerta pel govern català, que era
l’any 1998, de manera que va tre-
ballar fins a l’octubre de 2006.
Per aquest motiu la Direcció
General d’Urbanisme de la Gene-

ralitat va obrir un expedient a
l’empresa per cometre una “in-
fracció urbanística molt greu”.

Les dues pedreres que fun-
cionen actualment a Begur són
Àrids Bofill i la Cantera Áridos
Puig Brocà SA, situada a la carre-
tera de Regencós-Begur. Puig
Brocà compta amb un volum de
facturació anual d’entre dos i
cinc milions d’euros. Aquesta pe-
drera és una de les explotacions
d’extracció més importants de
les comarques gironines i el seu
propietari és Sebastián Alegre

Rosselló, vicepresident primer
de la Asociación Nacional Espa-
ñola de Fabricantes de Hormigón
Preparado (ANEFHOP). Cal desta-
car que l’octubre de 2007 Juan
Carlos I va rebre la junta directiva
de l’ANEFHOP al palau de la Zar-
zuela. Els fabricants de formigó
de l’Estat espanyol s’han conver-
tit en un lobby força poderós, ja
que actualment compten amb
436 empreses com a membres
actius, 86 més com a membres
adherits i amb una producció
anual de 25 milions de metres
cúbics de formigó.

BAIX EMPORDÀ // LA ZONA COMPTA AMB 36 POBLACIONS I 23 PEDRERES

Als terrenys de
la pedrera d’Ullà

“només s’hi
poden fer

actuacions per
preservar l’espai

natural”
Esgarrapada que es podia apreciar fa tres setmanes al Cap d’Es Forn de Begur per l’activitat de la pedrera Miramar Xavi Martí

La forta presència de pedre-
res al Baix Empordà es po-

dria explicar amb una dada que
afecta les comarques gironines.
I és que, en aquesta zona, el
juny de 2007 existien 157.300
habitatges més que vint anys
enrere, una xifra que represen-
ta un terç del volum total de
cases que hi ha a la demarcació.
Entre el 2000 i el 2006 es van
fer gairebé la meitat dels habi-
tatges nous de les comarques
de Girona i l’any 2006 va enre-

gistrar el rècord de construcció
amb un total de 12.737 cases
noves. Durant aquests vint anys
els 22 municipis del litoral –que
representen l’11,1 per cent de la
superfície de les comarques
gironines– han aglutinat el 46
per cent dels habitatges nous.
Aquest increment important de
la construcció es produeix a
causa de dos fenòmens. El pri-
mer està relacionat amb els
pobles costaners, que ha més de
suportar l’increment demogrà-

fic han de fer front al turisme i
a les segones residències. El se-
gon engloba els pobles d’inte-
rior, que han absorbit contin-
gents de població per culpa de
l’encariment i l’esgotament del
sòl a la costa. Un exemple de
tot això és el poble d’Ullà, que
compta amb 950 habitants i 600
habitatges.

L’obra pública i la construc-
ció, des de l’any 2000, han fet
disparar el consum d’àrids a Gi-
rona un 60 per cent. El sector ha

calculat que les reserves gironi-
nes actuals s’esgotaran en un ter-
mini de deu anys. L’any 2005, a
les comarques gironines es van
gastar un total de 7,8 milions de
tones d’àrids, entre pedra, grava
i altres materials. Actualment el
dèficit d’àrids es cobreix amb
material provinent de Barcelona
i Lleida. Això comporta un total
de 3.500 viatges diaris per carre-
tera per fer arribar els àrids a les
comarques gironines, cosa que
també afecta el medi ambient.

L’obra pública i la construcció necessiten més pedreres

Els fabricants
de formigó de

l’Estat espanyol
s’han convertit
en un ‘lobby’
força poderós

El petit poble 
de Begur té una
gran presència

de pedreres
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L’interior de Sardenya és lluny, molt
lluny de les platges de sorra blanca
de l’Alguer o de les aigües cristal·lines

de Costa Esmeralda. És una terra aspra d’oli-
veres i sureres, quasi deshabitada i on la
insubmissió èpica dels seus pastors-bandits
(els diferents invasors sempre han estat inca-
paços de diferenciar uns i altres) ha fet que el
nom que li van posar el romans, el de Barba-
glia –la terra dels que no se sotmeten–,
encara s’utilitzi avui dia.

I entre aquestes muntanyes hi ha un nom
que per si mateix evoca ingovernabilitat:
Orgòsolo. Aquest poble, situat a la part més
inaccessible de l’illa, va ser famós per l’activi-
tat dels seus bandits i encara és un centre
orgullós de l’aniquilada cultura sarda. 

Als anys 60 els seus pastors i camperols
es van veure obligats, però, a respondre
col·lectivament davant l’amenaça més peri-
llosa de la seva història: la instal·lació d’un
gran polígon de tir militar als terrenys de
Pratobello. I ho van fer. Durant els anys
següents es van manifestar, van ocupar les
terres afectades, van fer vagues de fam i
també bloqueigs de carreteres. Recolzats
pel seu ajuntament –comunista– i per per-
sones solidàries de tota l’illa i del continent
es van oposar amb totes les seves forces a la

militarització d’un altre poble de l’extrema-
ment militaritzada Sardenya.

De la mà del professor de l’escola, a més,
van desenvolupar una altra forma de protes-
ta que llavors començava a arribar a l’illa pro-
vinent d’Amèrica Llatina: el muralisme. Així,
la gent va començar a pintar les parets de les
seves pròpies cases amb unes temàtiques
que aviat superarien l’estricte antimilitaris-
me. L’homenatge a les figures històriques del
moviment obrer, la reivindicació de la cultu-
ra sarda, l’internacionalisme o la denúncia de
les desigualtats socials i la corrupció es van
convertir en recursos constants.

A pesar de la seva victòria (la base mai va
ser construïda), l’afecció al muralisme polític
va continuar i encara avui es fan aquest tipus
de representacions. La destrucció de les
torres bessones o la revolta de les banlieues
franceses de 2005 són alguns dels fets histò-
rics recents ressenyats. I és que, ara, els
murals polítics ja formen part de la mateixa
identitat del poble. Quasi tant com les olive-
res o la vendetta.

Orgòsolo: el cor de
la resistència sarda

FOTOGRAFIA:
Helena Olcina i Amigo

TEXT:
Guillem Sànchez i Barrull
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✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

La setmana passada va fer un
any que els Mossos d’Esqua-
dra van detenir Núria Pòrtu-

las, veïna de Sarrià de Ter, acusada
de “pertinença a organització ter-
rorista”. L’operació va ser preparada
i executada per l’Àrea Central d’In-
formació Interior dels Mossos
d’Esquadra, que depèn de la Con-
selleria d’Interior, actualment en
mans d’ICV-EUiA i dirigida per Joan
Saura i l’exregidor gironí Joan Bo-
ada. Tot i els anuncis dels ecoso-
cialistes de la suposada perillositat
de Pòrtulas, mai no es va trobar
armament ni es va fer pública cap
prova que inculpés definitivament
la jove. Pòrtulas va ser detinguda la
matinada del 7 de febrer de 2007

al seu domicili, el CSO Can Rusc,
amb un fort desplegament poli-
cial. Segons manté la plataforma
Núria lliure, lliures tots i totes!,
Pòrtulas va ser víctima de l’aparell
repressiu dels Mossos d’Esquadra
per la seva militància llibertària.
Després de la detenció, l’Audiència
Nacional espanyola va mantenir-la
a la presó i Pòrtulas va estar quatre
mesos tancada a Soto del Real
(Madrid).

Així, després de la interlocu-
tòria que deixava en llibertat
sota fiança Núria Pòrtulas el 7 de
juny de 2007, s’ha mantingut la
indefinició de la seva situació. La
fiança pagada encara és vigent,
continua sense poder viatjar a
l’estranger i s’ha de presentar

setmanalment a signar davant
de les autoritats per controlar la
seva presència. El mes de des-
embre el jutge va dictar la inter-
locutòria de processament, per
la qual mantenia les acusacions
de “pertinença a banda terroris-
ta”, “preparació d’atemptats amb
finalitats terroristes” i “enalti-
ment del terrorisme” contra
Núria Pòrtulas. El tribunal va
deixar obertes totes les acusa-
cions malgrat el fracàs de les
diligències encarregades als
Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia
Civil, que no van trobar més pro-
ves inculpatòries. Mentrestant,
segons ha declarat a la DIRECTA

l’advocat de la defensa, Benet
Salellas, s’ha recorregut la inter-
locutòria judicial que processa
Núria Pòrtulas. Amb tot això, el
procés judicial continua obert a
l’espera de la qualificació fiscal.

Noves mobilitzacions
Aquest darrer cap de setmana la
plataforma Núria lliure, lliures

tots i totes! ha engegat una nova
campanya de mobilitzacions,
coincidint amb el primer aniver-
sari de la seva detenció. L’objec-
tiu de la campanya és aconseguir
l’arxiu definitiu del procediment
contra la veïna de Sarrià i comen-
çar a encarar el possible judici al
qual s’haurà d’enfrontar. El 8 de
febrer una vintena de persones
van assistir als actes de suport,
centralitzats al Centre Social La
Màquia. El 9 de febrer prop de
200 persones es van manifestar
pel centre de la ciutat de Girona
per demanar l’arxiu definitiu de la
causa. L’incident més destacat de
la manifestació es va produir
pocs minuts abans de començar
els actes, quan el grup de policies
pallassos que havia d’animar la
manifestació es va trobar amb
una patrulla de policies munici-
pals que –lluny de fer-los gràcia
la disfressa– els va multar, segons
sembla, per anar amb una furgo-
neta pintada. Tot i això, amb
alguns minuts de retard, els artis-

tes van arribar a la manifestació i
van poder fer el seu espectacle.

Un Carnestoltes mogut
El mateix 9 de febrer a la nit el
Grup de Lesbianes de Girona va
celebrar el tradicional i popular
Carnestoltes al Centre Cívic La
Fàbrica de Celrà. Tornant de la
festa un grup de persones va iden-
tificar un destacament de Mossos
d’Esquadra que s’havia desplegat
davant del CSO Can Rusc, on feia
just un any havien detingut Núria
Pòrtulas. Alertats per la presència
policial, es van aturar i van dema-
nar explicacions de l’actuació. La
crispació va anar pujant fins que la
policia es va endur un dels joves
acusat de desobediència a l’autori-
tat. Mentre el jove era detingut, a
Girona van anar apareixent pinta-
des de protesta fins que els Mos-
sos d’Esquadra van pactar, amb la
intermediació de l’advocat del
jove, la llibertat del detingut a
canvi que finalitzés l’onada de pin-
tades per les parets de la ciutat.

Concentració contra el bloqueig de Gaza

pàgina 16 així està el pati directa núm. 81 / 13 de febrer de 2008

No hi ha proves contra Núria Pòrtulas
un any després de la seva detenció

GIRONÈS // PERSEGUIDA PER DEFENSAR UN ANARQUISTA DETINGUT A ITÀLIA

Les
mobilitzacions

continuen a
l’espera del

judici o l’arxiu
del cas

✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

El conflicte al voltant de la pro-
pietat de la caserna de la Guàr-

dia Civil, generat arrel del conveni
que va signar l’alcalde de Sabadell
Manuel Bustos amb el ministre
d’Interior Alfredo Pérez Rublacaba
l’any 2006, torna a ser notícia arrel
del coneixement de les condicions
establertes pel ministre. El conveni
que va aprovar l’alcalde Manuel
Bustos especifica que la desocupa-
ció de la caserna de la Guàrdia Civil
es produirà en tres fases. Una pri-
mera fase en el moment de signar
el conveni, que afectava les anti-
gues cavalleries i que ja s’ha dut a
terme. La segona fase s’havia de fer
efectiva abans del 31 de gener de
2006 i correspon a la part dels
habitatges (aquesta no es va com-
plir). Per últim, el conveni contem-
pla que la Guàrdia Civil mantindrà
l’ocupació del recinte assenyalat
com a fase 3 fins que el Ministeri
construeixi una nova caserna als
terrenys cedits a la zona de l’aero-
port de la ciutat. I afegeix que “no
es perllongarà més de cinc anys”
des de la cessió gratuïta per part de
l’Ajuntament d’un solar de 5.000
metres quadrats.

El solar a què fa referència el
conveni està ubicat a Sant Pau de
Riusec, un polígon que pertany a
diversos propietaris i que està pen-
dent d’una reparcel·lació. Quan
aquesta es produeixi l’Ajuntament
disposarà de dues parcel·les, que
són les que haurà de cedir al Minis-
teri per construir la nova caserna
de la Guàrdia Civil. És per aquest
motiu que la Guàrdia Civil conti-
nua ocupant la caserna. 

Els partits de l’oposició, a ex-
cepció del Partit Popular, van pre-
sentar fa un any un contenciós ad-
ministratiu contra el conveni signat
per Manuel Bustos. El contenciós,
que es va formalitzar el 17 de gener
d’enguany, denuncia problemes de
contingut i de forma en el conveni
de 2006. Pel que fa al contingut, de-
nuncien que l’Ajuntament es va
comprometre a pagar amb un ter-
reny de 5.000 metres quadrats i
tres milions d’euros per poder fer
ús d’un equipament que ja era pro-
pietat de la ciutat. El problema de
forma és que aquesta decisió es va
prendre per decret i no va passar
pel ple municipal, que és l’òrgan
encarregat d’aprovar una mesura
d’aquest tipus. Per resoldre aquest
darrer punt, al darrer ple municipal
el PSC va presentar el conveni que
va signar fa un any i mig per tal de
ratificar-lo, cosa que va poder fer
gràcies als dos vots del PP.

Bustos es
compromet 
a cedir un 
solar que no 
és municipal

El polígon
pertany a
diversos

propietaris 
pendents d’una
reparcel·lació

SABADELL // URBANISME

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Una cinquantena de persones es
van concentrar per protestar

contra el bloqueig a la Franja de
Gaza davant la subdelegació del
govern a Girona el 6 de febrer. Du-
rant la concentració, convocada
per la Plataforma Aturem la Guerra
sota el lema Aïllem l’Estat d’Israel,
trenquem el bloqueig, es van cridar
diferents consignes contra l’ocupa-
ció de Palestina i la passivitat inter-
nacional davant aquesta situació.
Un membre de la Plataforma va lle-
gir el manifest, que destacava la
situació d’emergència en què es
troba la Franja de Gaza a causa del
bloqueig militar per part de l’Estat
d’Israel i el bloqueig econòmic i
polític dels Estats Units i la Unió
Europea. Al text també es va de-

nunciar que el genocidi perpetrat
per l’Estat d’Israel ha arribat al seu
punt àlgid amb el fet d’impedir l’en-
trada de qualsevol subministra-
ment a la Franja. Així doncs, matè-
ries bàsiques com el menjar, els
combustibles o les medicines estan
retingudes a les fronteres i “això ha
permès a Israel enfonsar la Franja
en la misèria més absoluta, dividir el
poble palestí i continuar avançant
en la colonització de Jerusalem i
Cisjordània”. El manifest també va
denunciar l’actitud dels Estats
Units, Rússia, l’ONU i la Unió Euro-
pea, que “encara gosen continuar
negociant ‘acords de pau’ amb Abu
Mazen”. La Plataforma exigeix que
el govern espanyol i la Unió Euro-
pea aturin el bloqueig a la Franja de
Gaza i trenquin totes les relacions
diplomàtiques, econòmiques i polí-
tiques amb l’Estat d’Israel.

GIRONA // APOSTEN PER TRENCAR LES RELACIONS ECONÒMIQUES AMB ISRAEL
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Manifestació a Girona un any després de la detenció de la jove de Sarrià de Ter
Toe

Lectura del manifest de solidaritat amb Palestina Toed



13 de febrer de 2008 / directa núm. 81 Així està el pati  pàgina 17

✑ Joana García Grezner
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les polítiques d’acció positiva
del PSOE han abordat de-
mandes històriques pel que

fa a la igualtat entre dones i ho-
mes i l’equiparació de drets de les-
bianes, gais, bisexuals i transse-
xuals. No obstant això, diverses
organitzacions i diferents exper-
tes remarquen les seves limita-
cions perquè proposen mesures
parcials davant de desigualtats
estructurals.

La Llei Integral contra la Vio-
lència de Gènere va ser la prime-
ra norma de la legislatura que es
va aprovar. Segons la Xarxa Femi-
nista contra la Violència de
Gènere, el gener d’enguany més
de 90.000 dones havien obtingut
ordres de protecció gràcies a la
llei. Però, tot i que la llei fa men-
ció de la vulnerabilitat específica
de les dones immigrades, la seva
posada en pràctica les discrimina.
D’acord amb l’informe d’Amnistia
Internacional (AI) “Més riscos i
menys protecció”, les immigrades
tenen sis cops més possibilitats

de morir assassinades per un mal-
tractador que no pas les autòcto-
nes a causa dels obstacles que
troben a l’hora de rebre atenció.
D’una banda, per acollir-se a la
llei és obligatori presentar la
denúncia o l’ordre de protecció.
Segons Maria Naredo, experta en
gènere d’AI i autora de l’informe,
“això és deixar a l’estacada les
immigrants sense papers, que són
les més vulnerables i necessita-
des de protecció i no s’atreveixen
a denunciar per por de ser expul-
sades”. De fet, des de l’any 2005,
Amnistia està denunciant l’exis-
tència d’una instrucció del Minis-
teri d’Interior perquè la policia
comprovi la situació administra-
tiva de les immigrants que denun-
ciïn maltractaments i els obri san-
cions administratives o ordres
d’expulsió en el cas que no tin-
guin papers. Això sí, se les ha d’in-
formar que si denuncien el mal-
tractador i aquest és condemnat
poden aconseguir un permís de
residència per haver sofert vio-
lència de gènere. Una possibilitat
poc comuna, segons Maria Nare-
do, que ha demanat informació al

Ministeri d’Interior sobre el nom-
bre d’immigrants regularitzades
per aquests motius i no ha rebut
resposta. D’altra banda, les immi-
grants sense permís de residència
ni treball no poden accedir als
ajuts econòmics previstos per la
llei i l’autonomia econòmica és
fonamental per sortir de la situa-
ció de violència. AI proposa acre-
ditar les dones que han sofert
violència amb mecanismes al-
ternatius a la denúncia i l’ordre,
reformar el Reglament d’Estran-
geria perquè el permís de resi-
dència inclogui una autorització
per treballar i que es retiri la ins-
trucció 14/2005 d’Interior.

El col·lectiu Les Altres Femi-
nistes també critica l’obligatorie-
tat de presentar denúncia i aposta
per reforçar la prevenció per
davant de les mesures punitives.

Instruccions no vinculants
Altamira Gonzalo, presidenta de
l’Associació de Dones Juristes The-
mis, valora positivament alguns
aspectes de la Llei d’Igualtat com
el fet “que les administracions
públiques incloguin la transversa-
litat del principi d’igualtat en
totes les seves polítiques” amb
mesures com les excedències per
la cura de familiars –que perme-
ten conservar el lloc de feina– i la
representació equilibrada de
dones i homes als consells d’admi-
nistració de les empreses amb par-
ticipació estatal. Tot i així, a les
empreses privades això no passa,
ja que aquesta és una recomana-
ció no vinculant. Segons Gonzalo,

la patronal té previst ampliar el
nombre de membres als consells
per no perdre consellers amb l’en-
trada de conselleres.

A Themis critiquen el fet que
el permís de paternitat no sigui
obligatori i més llarg, tal com
demana la Plataforma per un Per-
mís de Paternitat Intransferible.
Segons Amaia Pérez Orozco,
investigadora de la cura de perso-
nes, “la llei es basa en una noció
d’igualtat centrada en el mercat i
la política formal, una perspectiva
liberal que no té en compte la pre-
carietat real de les dones”. Opina
el mateix de la Llei de Dependèn-
cia, que, per ella, “emfatitza l’aten-
ció a la dependència pel treball
mal pagat de les dones per davant
de la promoció de l’autonomia. A
més, el suposat quart pilar de l’es-
tat de benestar que es crea amb la
llei neix privatitzat”. El Fòrum de
Vida Independent, format per
gent amb diversitat funcional (re-
butgen el terme “dependent”),
creu que la Llei responsabilitza les
dones d’una cura que ha de garan-
tir tota la societat.

Demandes reinterpretades
Segons Raquel Platero, investiga-
dora de polítiques de gènere i
igualtat, “els partits han adaptat
les demandes del moviment femi-
nista i per la diversitat sexual als
seus propis marcs interpretatius”.
De fet, l’escletxa entre postures
proregulació de la prostitució i
abolicionistes s’ha visibilitzat al
Parlament i a les institucions. El
febrer de 2007 la Comissió Mixta

dels Drets de la Dona va refusar
regular-la, malgrat les crítiques
dels grups de treballadores se-
xuals i Les Altres Feministes. El
PSOE ha incomplert la promesa
de reformar la llei de l’avorta-
ment i la possibilitat de perseguir
dones i professionals ha donat
ales a l’ofensiva ultradretana. The-

mis, que està assessorant de franc
les dones citades a declarar per
haver avortat, creu que “una llei
de terminis acabaria amb la inse-
guretat jurídica”. Pel que fa a la
Llei del Matrimoni Homosexual
Raquel Platero considera que
aquesta no era una de les deman-
des històriques cabdals del movi-
ment. El Front d’Alliberament Gai
de Catalunya (FAGC) creu que és
fruit de la seva lluita pels drets,
“però que el matrimoni consagra
un model de relacions conserva-
dor”. Per aquest motiu aposten
per abolir-lo com a “concreció
radical dels drets individuals”. El

Grup de Lesbianes Feministes de
Barcelona, que va fer una campan-
ya en aquesta línia, planteja que
“els drets no han de dependre de
tenir parella”. A més, el portaveu
del FAGC, Eugeni Rodríguez, afe-
geix que “dos anys després de l’a-
provació de la llei de matrimoni,
ha quedat al descobert que el
principal problema del col·lectiu
gai, lesbià i transsexual és la gran
homofòbia que hi ha instal·lada a
la societat, sense que s’hagin creat
polítiques serioses encaminades a
posar fre a les agressions i les dis-
criminacions”. Només a Catalun-
ya, l’any 2007, l’Observatori con-
tra l’Homofòbia del FAGC va
rebre 306 denúncies, la gran majo-
ria produïdes al carrer o als espais
públics.

La Llei d’Identitat de Gènere
permet canviar de gènere al DNI
sense operar-se i la seva aprova-
ció va incorporar una esmena a la
Llei de Reproducció Assistida que
reconeix com a mares les lesbia-
nes casades que tinguin descen-
dència per inseminació artificial.
No obstant això, diversos grups
critiquen que la llei exigeix pre-
sentar un certificat de disfòria de
gènere i prendre hormones du-
rant dos anys. La Plataforma pels
Drets Sanitaris Transsexuals criti-
ca que les prestacions sanitàries
no s’ofereixen a qualsevol hospi-
tal públic, sinó a tres centres de
referència a tot l’estat –dels quals
només un és obert– i que, a la
pràctica, els i les transsexuals han
de pagar-se part de l’operació de
reassignació de sexe.

“Això és deixar a
l’estacada les
immigrants

sense papers,
que són les més

vulnerables i
necessitades de

protecció”

Defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït durant la manifestació del Fòrum Social Català el 27 de gener
Eloy de Mateo

Polítiques d’acció positiva: avenços
històrics però insuficients

QUATRE ANYS DEL GOVERN ZAPATERO (IV):  LES LLEIS D’IGUALTAT, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EL MATRIMONI HOMOSEXUAL

ESTAT ESPANYOL // EL GOVERN PERFILA MESURES PARCIALS DAVANT LES DESIGUALTATS
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“El principal
problema del
col·lectiu gai,

lesbià i
transsexual és la
gran homofòbia
instal·lada a la

nostra societat”
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✑ Ander Zurimendi
/País Basc/

L’alta velocitat està arribant
al País Basc més lenta del
que s’esperava, però arri-

ba. I és que les excavadores –que
fins ara només es trobaven a À-
laba–, durant aquest mes de
febrer es dirigeixen a perforar les
muntanyes de Guipúscoa. Al març
li toca el torn a Biscaia, un mo-
ment que servirà per completar el
conjunt d’infraestructures més
gran aixecat fins ara en terres bas-
ques. Les protestes populars
–massives en l’entorn rural– tam-
poc no han aconseguit paralitzar-
les. Tampoc ho han fet els deno-
minats ecosabotatges, més de 25
durant l’últim any. Però en aquest
context el moviment ecologista
manté el pols, al qual aportaran la
seva força els estudiants de Gui-
púscoa, que van fer una primera
vaga general el 8 de febrer. Els
seus companys de Biscaia no es
queden enrere: aturaran les clas-
ses durant el mes de març i sorti-
ran en manifestació a cada co-
marca. És la peculiar salutació de
benvinguda del jovent rere el
lema Pareu la destrucció.

Tot i això, són temps foscos
per als membres del moviment
contra el TAV. La coneguda màxi-
ma del jutge Garzón, “tot és ETA”,
està propiciant un ambient de
criminalització dels opositors. I
no només mediàtica, sinó també
judicial. Un breu exemple: el 3 de
novembre de 2006 es va celebrar
una concentració a Beasain (Gui-
púscoa). Es va produir una càrre-
ga de l’Ertzaintza amb un resultat
de dos detinguts, als quals s’im-
putà un delicte de desordres
públics. Però el 14 de gener, més
d’un any després, el procés judi-
cial ha passat sorprenentment a
mans de l’Audiència Nacional
espanyola. I per què? Perquè
activistes d’ETA, en una entrevis-
ta al diari Gara el 5 de gener de
2008, situen el TAV entre els seus
“objectius militars”. Així que si un
plantejament polític coincideix
amb el d’ETA,  automàticament

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
PAÍS BASC // L’OPOSICIÓ A L’ALTA VELOCITAT ES VEHICULA AMB VAGUES I ‘ECOSABOTATGES’

Les obres del TAV arriben a Biscaia
i Guipúscoa tot i la forta oposició

passa a formar-ne part. Es passa-
d’una simple falta a un delicte
terrorista.

L’espiral repressiva, a més, ve
alimentada des d’alguns mitjans
de comunicació. És el cas del diari
El País, que el 18 de novembre va
titular: “ETA instrueix les seves
bases per atemptar contra l’alta
velocitat al País Basc”. I a l’inte-
rior, en referència als opositors al
TAV, explica: “Un cop fixat el
front –el sabotatge de la línia
d’alta velocitat– i l’excusa –la
defensa del medi ambient–, el
que ara busquen els terroristes es
colpejar amb rapidesa i contun-
dència”. Fa pocs dies El País pros-
seguia amb la campanya: “Ens
amenacen, però ens hem de
guanyar les garrofes”. Aquest títol
es va acompanyar amb una foto-
grafia que mostrava una quadrilla
de treballadors del TAV. I després,
amb el més pur estil sensaciona-
lista, El País va dir que: “Treballa-
dors del TAV basc expliquen la
seva situació davant l’assetjament

abertzale”. El que en cap moment
es diu al llarg del reportatge és
que, fins ara, no s’ha produït cap
agressió als treballadors.

Els precedents
Aquests mitjans i institucions pot-
ser tenen Lemoiz al record, quan
ETA va matar cinc ciutadans vin-
culats a la construcció d’aquesta
central nuclear, entre ells l’engin-
yer José María Ryan. Finalment la
construcció de la central va ser

avortada. O potser recorden l’au-
topista de Leizaran, que uneix
Sant Sebastià i Pamplona, aixeca-
da malgrat les bombes de l’orga-
nització. Però al·legar aquests pre-
cedents pot significar una dura
perversió. És que són militants
d’ETA els milers de persones que
s’han manifestat als pobles i ciu-
tats en contra del traçat? Potser
s’ha atacat als obrers que, efecti-
vament, es guanyen el pa amb
aquesta professió?

No importen els arguments, ja
que els de la brunete mediàtica i
judicial no fan res més que la seva
feina. Però la plataforma AHT
Gelditu! (“Pareu el TAV”), així com
el moviment ecologista, també
estan disposats a fer la seva. I a no
deixar-se intimidar, ja que en això
els hi va la seva forma de vida. El
sindicat agrari majoritari al País
Basc, EHNE, ja ha xifrat en sis les
hectàrees de cultiu que es per-
dran per cada quilòmetre d’obres.
Tenint en compte que la seva
mesura és de 171 quilòmetres al

seu pas per la comunitat autòno-
ma basca, la destrucció arribarà a
més de 1.000 hectàrees que avui
són destinades a l’agricultura. A
aquest desgraciat càlcul cal afe-
gir-hi els centenars de llocs de
treball que es perdran. Un atac,
precisament, a la vida rural i als
tradicionals masos –baserris–,
essència del poble basc.

Nacionalisme i territori 
Des del veterà col·lectiu ecologis-
ta Eguzki denuncien que la defen-
sa de la “mare terra” importa poc
a certs nacionalistes. Asseguren
que “aquells que s’omplen la boca
amb el dret de decidir, els Euzka-
dis (així, amb “z”), els chuletones i
allò del qué verde era mi valle…
ara pretenen passar per desenvo-
lupament el que no és més que
destrucció”. 

En un informe fet públic el 5
de febrer els ambientalistes
també van alertar de l’estat de
deixadesa en què es troben les
línies de ferrocarril ja existents al
País Basc (Renfe i EuskoTren):
“abandó, obstacles d’accessibili-
tat, potencials situacions de risc i
escassetat de serveis, són els
punts més greus que s’han detec-
tat”. El seu portaveu, Koldo Mit-
xelena, es es va preguntar enra-
biat durant  la presentació de
l’informe: “Com no cabrejar-se
quan els trens de Rodalies es
moren i, en comptes d’arreglar-
los, el PNB es gasta 6.000 milions
d’euros en el TAV?”.

I és que l’alta velocitat té un
preu. No només ecològic, agrícola
i social, com s’ha explicat fins ara.
Un cost econòmic xifrat en 6.000
milions d’euros que equival al
pressupost que la Conselleria
d’Habitatge ha mogut durant 33
anys. O 50 pressupostos d’habi-
tatge. És per això que refermen les
crítiques a l’ingent cost econòmic
que suposa. I corre una pregunta
pels carrers del País Basc: “On és
la despesa social?”. 

+ info: www.ahtgelditu.org

El sindicat agrari
majoritari al

País Basc, EHNE,
ja ha xifrat en

sis les hectàrees
de cultiu que es

perdran per
cada quilòmetre

d’obres
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Els activistes s’encadenen contra el pas del tren Bilbo-Durango l’1 de juny de 2007 Ibangorrit

Ezker Batua i ICV són dues
formacions ecosocialistes,

ambdues separades de la seva
matriu, Esquerra Unida, per
guanyar independència. Osten-
ten parcel·les de poder a la
Generalitat i al govern basc. I
ambdues viuen de la contradic-
ció. Aquesta és la conclusió a la
qual han arribat ecologistes
bascos i catalans, vista la poca
influència que ambdós partits
tenen entre els seus socis de

govern, tant a Vitòria com a
Barcelona. 

Ezker Batua, per exemple,
rebutja el TAV i fins i tot plante-
ja un projecte alternatiu que
limitaria l’impacte ambiental, ja
que el traçat adopta la forma
d’una u. I va ser un compromís
electoral: “Aturar el TAV”. Però
ara l’han reconduït a una qüestió
de “respecte”. Javier Madrazo,
coordinador d’EB, explica: “Els
nostres socis de govern coneixen

la nostra postura i ho respecten,
de la mateixa manera que EB res-
pecta el seu”. Cosa que equival a
no fer res, diuen des de AHT Gel-
ditu! Una situació comparable a
les crítiques d’ICV contra la MAT
o el Quart Cinturó. Mentre Joan
Herrera rebutjava en públic la
seva construcció, l’executiu ca-
talà va aprovar l’esborrany del
Pacte Nacional d’Infraestructu-
res el 29 de gener. Llum verda a
les excavadores.

Acusen Ezker Batua i ICV de les mateixes contradiccions

Els estudiants de
Guipúscoa van

fer vaga general
el 8 de febrer 

i els seus
companys de
Biscaia no es

quedaran enrere 

Si un
plantejament

polític
coincideix 

amb el d’ETA,
automàticament

passa a 
formar-ne part
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✑ Elisenda Salomó
Lliga dels Drets dels pobles
/Barcelona/

Després de dos intents fallits,
la conferència per establir
la pau a l’est del país va

aconseguir signar un acord el 23 de
gener de 2008 a Goma, capital de
la província de Kivu del nord. En
principi això hauria de suposar un
pas important per al restabliment
de la pau i l’estabilitat a la regió.
Tot i això, fent una anàlisi en pro-
funditat de les condicions de l’a-
cord, aquest encara deixa moltes
escletxes obertes a la impunitat i al
possible retorn al conflicte. 

El paper
L’Acord de Goma ha estat signat
per 40 parts, inclosos els represen-
tants de les organitzacions interna-
cionals i els EUA, i contempla el
cessament de les hostilitats, la reti-
rada de tropes i la creació d’una
zona de distensió al voltant de la
regió en conflicte. Al discurs que va
fer el president congolès Joseph
Kabila després de la signatura de
l’acord, va dir que la pau no es
podia assolir “sense el diàleg i el
perdó després de tants anys de
guerra”. També va destacar: “Tard o
d’hora hi haurà justícia” i va prome-
tre la creació d’una comissió de la
veritat i de la reconciliació. Amb
aquest postulat hi han estat d’acord
els grups presents a la conferència
de pau. El govern també vol portar
al Parlament un projecte de llei

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO // EL REREFONS DE LA ‘GUERRA HI-TECH’

ÍNDIA // EL MOVIMENT SOLIDARI QUALIFICA LA DECISIÓ DE ‘VICTÒRIA’

d’amnistia pels insurgents, que exc-
lou els crims de guerra, contra la
humanitat i genocidi. Encara que ai-
xò també ha estat consensuat, des
de 2007 hi ha una ordre de de-
tenció del milicià Laurent Nkunda
per crims de guerra contra la huma-
nitat, però s’ha confirmat que l’or-
dre ha caducat i no serà renovada.

Pessimisme
L’analista africà Muzong Kodi ha
estat més pessimista. En referèn-

cia a l’acord de pau, ha afirmat
que “el problema de fons és la
relació entre la guerra i els recur-
sos del país i, d’altra banda, la
impunitat”. També diu que “la
implicació de Ruanda és clau per
acabar amb la guerra d’una vegada
per totes”.

Segons l’ONG Comitè Inter-
nacional de Rescat, la devastació
provocada pels anys de guerra
patits a la RD del Congo és tan
gran que el país ha pagat un peat-

pau, fet que no deixa lloc a l’opti-
misme, ja que és un dels països
més estretament vinculats al con-
flicte. La forta pressió demogràfi-
ca i la falta de recursos naturals
fan que Ruanda vulgui expandir-se
en direcció a la RD del Congo, pre-
tensions que no compten amb l’o-
posició de la comunitat interna-
cional, degut al sentiment de
culpabilitat que arrossega per la
no intervenció durant el genocidi
que va patir l’any 1994.

Per la fi de la impunitat
La Lliga dels Drets dels Pobles ha
demanat que iniciatives com a-
questa conferència “rebin el suport
i la implicació de la comunitat in-
ternacional” i que aquesta “ajudi en
la transformació del conflicte ar-
mat i s’aturi la impunitat que regna”.

Actualment, els interessos oc-
cidentals en els recursos naturals
de la RD del Congo estan provo-
cant el saqueig il·legal de minerals
com el coltan, utilitzat en l’alta tec-
nologia. Aquest espoli beneficia
empreses nord-americanes i euro-
pees que alimenten el cicle de gue-
rra a la regió. La violència sexual
sobre la dona, catalogada com la
pitjor del món, també ha estat
especialment greu durant el con-
flicte. Segons els últims informes
d’organitzacions humanitàries, més
del quinze per cent de les dones
congoleses han estat víctimes de
violència física i sexual.

+ info: www.perillderiqueses.org

d

Desplaçaments de població a la província del Kivu nord Irinnews

La fragilitat de l’acord de pau

ge en nombre de morts que ha
superat qualsevol conflicte des
de la Segona Guerra Mundial.

Segons Anneke van Wouden-
berg, investigadora superior al
Congo per la vigilància dels drets
humans, “l’èxit de l’aplicació de
l’Acord de Goma dependrà de la
bona voluntat de la veïna Ruanda,
acusada de donar suport a Nkun-
da, un càrrec que s’ha negat reite-
radament”. De fet, Ruanda ha estat
la gran absent de la conferència de

La indústria tèxtil retira la demanda
contra la Campanya Roba Neta
✑ Redacció Directa
/Barcelona/

Després d’unes setmanes
d’intensa denúncia interna-
cional el fabricant de roba

indi Fibres and Fabrics Internatio-
nal (FFI) i la seva filial JKPL han
acceptat retirar la demanda per
difamació contra la Campanya
Roba Neta (CRN), el Comitè Indi
d’Holanda (ICN, en les sigles en
anglès), un grup d’organitzacions
de treballadors i treballadores
locals i els proveïdors de serveis
web de la CRN i l’ICN. La decisió,
feta efectiva el 29 de gener, ha
arribat després d’un acord entre
les diferents parts aconseguit grà-

cies a la mediació de l’exprimer
ministre holandès Ruud Lubbers.

Segons explica la Campanya
Roba Neta en un comunicat, l’acord
inclou la creació d’una oficina de
defensa de les persones que treba-
llen a FFI i JKPL, que s’encarregarà de
canalitzar i fer seguiment de les
queixes relatives a la seva situació
laboral. En les pròximes setmanes
se celebrarà una reunió entre el
fabricant i les organitzacions locals
de defensa dels drets laborals en la
qual s’establiran els termes de refe-
rència per al funcionament d’aques-
ta oficina. Un Comitè de Seguiment
–del que en formaran part, entre
altres, el mateix Lubbers i Ashok
Khosla, exassessor del Govern indi i

de les Nacions Unides– servirà de
caixa de ressonància per a aquesta
oficina i vetllarà pel compliment
dels acords signats per les parts.

Aquestes condicions són con-
siderades com una “victòria” per
part de la CRN, que l’atribueix a
“l’inestimable suport de les per-
sones i organitzacions que han
col·laborat amb les accions de
pressió de la campanya” i a les
que vol fer arribar el seu més
“profund agraïment”.

A partir d’ara les treballadores
i treballadors d’aquestes factories
podran tornar a militar en els seus
sindicats, en el sindicat local
(GATWU) i en d’altres organitza-
cions índies, com Cividep, NTUI o

Munnade, involucrades en el cas
FFI. Podran expressar-se lliure-
ment de nou.

L’acord també inclou el resta-
bliment de les relacions mercantils
entre FFI i la multinacional holan-
desa de roba G-Star, principal
client de l’empresa índia, a la que
s’havia pressionat perquè intervin-
gués en el conflicte, ja que és la
principal beneficiaria dels baixos
preus de la producció asiàtica.

La història
El conflicte es va iniciar –tal com
informava la Directa núm. 76– el
17 de desembre, quan FFI va inter-
posar una demanda per difamació
contra la Campanya Roba Neta i

altres organitzacions. A partir d’a-
quí un tribunal de la ciutat índia de
Bangalore va emetre una ordre de
recerca i captura internacional
contra set activistes europeus i
l’empresa proveïdora de serveis
web de la Campanya.

Immediatament es va desenca-
denar una iniciativa internacional
per aconseguir que la mateix FFI
desistís de les seves pretensions
mitjançant les concentracions i les
peticions de boicot a la multinacio-
nal G-Star, comercialitzadora de la
roba que fabrica FFI. Sols un mes
després la campanya ha obtingut
els resultats desitjats.

+ info: www.robaneta.org

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

Malgrat les notícies publicades a la
DIRECTA,The Guardian o VilaWeb,
el diari El Periódico continua de-

fensant a ultrança la versió oficial de les
detencions de catorze persones acusades
de terrorisme jihadista al barri del Raval de
Barcelona. Segons l’editorial del 12 de fe-
brer, el suposat comando terrorista del
Raval formava part de la mateixa organitza-
ció que va matar la política pakistanesa
Benazir Bhutto i els detinguts s’havien en-
trenat al Pakistan de la mà d’un dirigent tali-
bà, Baitul·là Mehsud. L’editorial arriba a dir:
"Si quedava algun dubte d’aquesta connexió
i de quin interès té a Espanya l’islamisme –la
presència de les nostres tropes a l’Afganis-
tan–, les declaracions d’un portaveu de
Mehsud publicades ahir a El Periódico l’han
deixat sense fonament" i, per això, "és tan
important el treball del CNI, en coordinació
amb els serveis d’informació estrangers, per
identificar la cèl·lula de Barcelona". El diari

de Barcelona també dedica dues pàgines
més al cas. Una sobre la religiositat de Hàfiz
Ahmad –un dels detinguts– i l’altra per
explicar què és un infiltrat i quin paper pot
tenir el testimoni protegit que va desenca-
denar les detencions de Barcelona.

Duna banda, la pàgina que parla de
Hàfiz Ahmad el presenta com un religiós
fanàtic que s’ha passat a la violència i ho fa
a partir de les declaracions d’alguns dels
seus amics i coneguts i de molta literatu-

ra. Però cap dels seus coneguts no diu que
Hàfiz Ahmad fos violent. Ben al contrari,
els tabligh com ell són una organització
religiosa que no s’ha vinculat mai amb cap
moviment violent i és el periodista qui hi
posa la dosi de violència necessària.

Pel que fa a la pàgina que es dedica als
testimonis protegits cal destacar que s’hi
diu que perquè una declaració valgui com a
prova ha de ser d’un testimoni sòlid i sense
fissures i que, si es tracta de l’única prova,

pot ser rebatut més fàcilment, però pot
servir igualment si el jutge se’l creu. També
s’hi diu que (segons l’advocat penalista José
Maria Fuster-Fabra) "la validesa del testi-
moni depèn en gran mesura de la credibili-
tat que li atorgui el controlador, és a dir, l’a-
gent que el tracta, i que en la investigació
no hi hagi proves que el contradiguin". Però
el que no s’hi diu és que el suposat infiltrat
i testimoni protegit, que és l’únic puntal del
cas, ja ha estat contradit. El Periódico no té
en compte que les declaracions del testi-
moni van dur la policia britànica a detenir
–erròniament– diversos col·laboradors del
govern pakistanès i que el govern britànic
fins i tot ha hagut de demanar perdó per les
detencions. Si el testimoni s’ha equivocat
una vegada, no pot tornar-se a equivocar?
El Periódico i el govern espanyol basen tot
el cas en aquest testimoni que ningú no
coneix però que ha començat a perdre cre-
dibilitat. Tot i així, El Periódico no només no
dubta de la versió oficial, sinó que diu que
els dubtes no tenen cap fonament.

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Àngelo Pineda

La Vanguardia, el 10 de febrer, a través
del seu suplement Vivir en Barcelo-
na, va tornar a espantar els seus lec-

tors amb el perill imminent de les maras,
que són colles de joves llatinoamericans
que es descriuen com a “perillosíssims”
sota el títol Peligro pandillero. Un cop
més, no hi ha gaire cosa que pugui justifi-
car la por del redactor, en aquest cas, Enri-
que Figueredo. Però allà on els Mossos no
avalen el relat les fonts indeterminades,
les expertes sense nom o la mateixa ima-

ginació del periodista construeixen una
història esfereïdora, d’aquelles que dema-
nen a crits un reforç de la presència i la
duresa policial. Tot això, amb l’agreujant
de racisme.

L’únic cas que serveix de base al repor-
tatge és el crim de la discoteca Enjoy a
Girona. En aquest crim, la víctima i el supo-
sat criminal eren d’origen llatinoamericà.
Llavors, la seva relació amb bandes s’impo-
sa per una estranya evidència. I com que
els Mossos –una font freqüentment no
discutida als diaris de més tiratge– no
només no veuen aquesta evidència, sinó

que el consideren un “assumpte de faldi-
lles”, Figueredo es pregunta alarmat: “Estan
actuant ara, però la seva activitat passa
inadvertida al ulls de la policia? L’assassi-
nat del jove dominicà no té un rerefons
diferent del mòbil oficialment atribuït?”.

La resta del reportatge és una desfila-
da d’immigrats que no volen parlar (per
por, naturalment) i de rumors sobre immi-
nents enfrontaments entre bandes (possi-
bilitat, un cop més, negada per la policia).
S’afegeix una explicació psicològica del
pandillero –digna del segle XIX– que legi-
tima una revisió de la política de reagru-

pament familiar i es destaca el fet que
aquestes bandes estan prescindint dels
tatuatges. Així doncs, la sospita s’estén a
qualsevol persona d’origen llatinoameri-
cà. I no hi falten unes fotos d’aquestes
colles a l’Amèrica Central avisant-nos del
que ens ve a sobre.

“Espanya encara no és un destí massiu
de mareros, però –com demostra el crim
de Girona– comencen a arribar”, diu l’au-
tor. En realitat, el crim no demostra res. El
relat de La Vanguardia demostra, però, els
prejudicis i la irresponsabilitat amb la qual
sovint es tracten les notícies de successos.

Compte amb les bandes

✑ Joan G. Vallvé

El Grup Cultura03, que edita publica-
cions com la revista Sàpiens, la
recentment desapareguda Nat i el

setmanari acabat d’estrenar Time Out
Barcelona, ha començat tres vies d’acció
judicial contra el diari digital e-notícies.
L’ha denunciat per vulnerar el dret a l’ho-

nor del Grup i, a més, reclama compensa-
cions econòmiques per la publicació de
dues notícies que Cultura03 assegura que
eren falses. L’una deia que Cultura03
abaixaria el preu de Time Out Barcelona
perquè no se’n venien prou exemplars.
L’altra, que el Grup estudiava obrir un
nou diari. Segons Cultura03 totes dues
notícies han causat l’anul·lació de con-

tractes de publicitat i d’altres tipus i, per
això, s’ha arribat als jutjats.

Però e-notícies també havia publicat
dues notícies sobre les subvencions rebudes
per Cultura03, que en total superaven el 1,4
milions d’euros. Durant els darrers mesos e-
notícies s’ha dedicat a fer un seguiment
especialment intensiu del Grup Cultura03,
fins al punt que hi ha hagut una resposta. Cal

dir que no és la primera vegada que e-notí-
cies publica xifres de subvencions per ata-
car altres mitjans de comunicació. En el cas
de Cultura03, però, e-notícies havia arribat
a insinuar que un antic directiu de l’empresa
que treballa ara al Departament de Cultura
podia haver influït en el repartiment de les
subvencions, tot i que qui les decideix és el
Departament de Comunicació.

Guerra oberta entre ‘e-notícies’ i Cultura03

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)

Núm. 94 Febrer ‘08
La publicació de la CGT de Catalunya

www.revistacatalunya.cat

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

‘El Periódico’ ignora els dubtes sobre el testimoni 
protegit del cas dels acusats de terrorisme del Raval 

The Guardian. 9Feb: “Els terroristes que van resultar ser homes del president”
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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.

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 Perenya, 64
Quiosc Gallardo Freixa Rambla Ferran s/n
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 
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 

Presentacions
i parades
(Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o
escriviu un mail a internacional@setmanaridirecta.info)

Subscripcions



✑ Directa Sabadell
/campanyes@setmanaridirecta.info/

de novembre de 2006:
els Mossos d’Esquadra
es despleguen al
Vallès. Un grup de per-

sones provinents d’arreu de la
comarca i previnguts pel gran
nombre d’actuacions irregulars
d’aquest cos en d’altres comar-
ques on ja s’havien desplegat
decideixen unir-se i conformar
un nou espai que pretén ser una
eina de coordinació i denúncia
dels abusos policials. Se’l bateja
amb el lema Ni al vallès ni enlloc.
Passats uns primers mesos, du-
rant els quals els mateixos Mos-
sos acaben de justificar l’objectiu
pel qual havia estat concebuda la
plataforma amb nous segui-
ments, identificacions constants
i un plausible perfeccionament
dels mecanismes de control als
moviments socials de la ciutat,
aquesta coordinadora té la
voluntat de donar un nou pas.
D’aquesta manera neix el nou
col·lectiu, que es basa en el de-

bat i la reflexió sobre el model
de seguretat ciudadana: l’Obser-
vatori d’Abusos Policials del Val-
lès Occidental, amb la presenta-
ció del dossier Deconstrucció de
l’actual model repressiu.

Aquest dossier demostra que
la feina d’aquest col·lectiu s’està
fent amb rigor i seriositat. Al text
s’anailtzen els nous paradigmes de
por i seguretat i les retallades de
les llibertats que els utilitzen com
a pretext. També es fa una breu
història del cos del Mossos d’Es-
quadra i dels canvis tècnics i polí-
tics que ha suposat el seu desple-
gament integral al Principat. En
relació al primer aspecte destaca
la importància que es dóna a la
projecció conceptual de la insegu-
retat: “Recordem que continua
essent una de les principlas causes
de  preocupació, sobretot fomen-
tada pels mitjans de comunicació”.
Per l’Observatori és un dels cavalls
de batalla de les economies de
mercat, ja que a canvi i en nom d’a-
questa es cometen violacions dels
drets fonamentals, tant individu-
als com col·lectius (segrestos de

manifestacions, la instal·lació de
càmares de vigilància, la il·legalit-
zació de partits, etc.) i, a la vegada,
serveix de pretext per  tenir lliga-
da la dissidència política amb una
corda  ben curta.

Per rematar la feina, no hi fal-
ten les parts més propositives.
Idees concretes que són una
aposta contundent per la transpa-
rència i la democratització, cris-
tal·litzades a través d’una anàlisi
rigorosa d’espais com les Juntes
Locals de Seguretat o els convenis
de coordinació i col·laboració
entre cossos policials, entre d’al-

tres. Potser és en aquest darrer
capítol on trobem una de les pro-
postes més interessants: el Grup
Popular de Participació i Segui-
ment (GPPS), que segons els pro-
motors esdevindria un observatori
de la gestió de la seguretat ciuta-
dana que es fa en cada municipi,
tant per part dels càrrecs electes
com dels funcionaris. Algunes de
les seves característiques serien la
independència respecte el poder
polític, la representativitat de la
realitat local en termes del teixit
associatiu o la capacitat de parti-
cipar en tots els òrgans de segure-
tat i d’accedir a totes les depen-
dències policials i judicials.

A grans trets els planteja-
ments de partida de l’Observatori
són clars: al treball esmentat, plas-
mat en forma de dossier, es consi-
dera que els Mossos no són més
que un nou cos amb unes velles

funcions i, per això, “cal no caure
en la miopia política i analitzar la
situació amb perspectiva. A ningú
no se li escapa que els contextos
polítics canvien a marxes forçades
i, en el cas que ens ocupa –un Es-
tat espanyol que camina a remolc
d’Europa– aquest ha emprès una
cursa cap a la fita de la tolerància
zero”. Partint de l’objectiu de des-
mitificar la imatge de la policia de
proximitat –amable, efectiva i
democràtica– per atansar la mira-
da a una realitat molt més crua i
més enllà de posar de manifest
únicament els abusos que es
cometen, l’estudi considera im-
prescindible enmarcar-los en uns
paràmetres planificats i més glo-
bals d’actuació “per tal de fer
caure d’una vegada per totes el
mite dels abusos com a fets aïllats,
propis de conductes personals i
no generals ni sistemàtics”. 
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titut de la localitat amb els alum-
nes d’ESO. Aquí es va parlar de la
crisi energètica.

Per Temps de re-voltes encara
queda molt territori per pedalar i,
tan bon punt la Marxa aterri a Bar-
celona, el 26 d’abril, han previst
activitats a diversos pobles i
barris del Barcelonès.
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Una seixantena de bicicletes pel decreixement
✑ Gemma García
/campanyes@setmanaridirecta.info/

na seixantena de ciclis-
tes van participar en la
sortida de la Marxa pel
decreixement organit-

zada pel col·lectiu Temps de re-
voltes el 10 de febrer. La majoria
de la gent que hi va participar va
pedalar fins a Sant Feliu de Llo-
bregat, que és la primera parada
de la marxa. Aquí l’Assemblea
Popular van organitzar una cal-
çotada.

La sortida va comptar amb una
performance del grup de teatre
social i de l’oprimit TRANS-formas.
A l’obra es va poder veure un ban-
quer que representava l’economia
dominant, el medi ambient debili-
tat i encadenat; un pallasso decrei-
xentista i un altre de desil·lusionat.
Eren els personatges de l’especta-
cle, els quals van interaccionar amb
les persones que participaven a la
Marxa. Tal com pretenen que passi
a cada una de les més de 30 pobla-
cions que recorrerà la marxa, les
xerrades sobre la crisi energètica i
el sistema financer i el taller sobre
decreixement municipal van comp-
tar amb la participació de persones
de diversos col·lectius de la comar-
ca. Alhora, diversos membres de
Temps de re-voltes van dedicar un
matí a contactar i documentar-se
sobre les organitzacions i proble-
màtiques de la zona, amb una visita
a la cimentera de Sant Feliu i entre-
vistes a diferents persones de Cine-
baix i de la Plataforma contra el Pla
Caufec, entre d’altres. Fruit del
taller de decreixement municipal
va sorgir la proposta de reciclar

U

menjar dels comerços de la comar-
ca i recolzar el projecte de coope-
rativa de consum que s’està gestant
a la zona. La segona parada va ser a
Collbató (Baix Llobregat), on s’esta-
ran fins el 14 de febrer acollits per la
Platafroma Salvem Montserrat. Les
persones del col·lectiu Temps de
re-voltes van fer una xerrada a l’ins-

d

Inici de la Marxa pel Decreixement cap a Sant Feliu de Llobregat
Cristina Gonzàlez

Qui vigila a qui ens vigila? 
UN ESTUDI PRESENTAT PER L’OBSERVATORI DELS ABUSOS POLICIALS DEL VALLÈS OCCIDENTAL FA UNA DECONSTRUCCIÓ DE L’ACTUAL MODEL REPRESSIU

1

Per contactar:

TEMPS DE RE-VOLTES

www.tempsdere-voltes.cat
re-voltes@tempsdere-voltes.cat

Per contactar:

www.abuspolicial.ppcc.cat

d

“La seguretat és
un cavall de
batalla de

l’economia de
mercat i en nom

seu es violen
drets”
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Assemblea de Joves La
República ha presentat
la campanya Ni especu-
lació, ni destrucció: el

jovent defensa el territori com
una iniciativa fonamentada en la
realitat de la Garriga (Vallès Orien-
tal) i les seves problemàtiques. La
campanya forma part d’una inicia-
tiva nacional de la CAJEI (Coordi-
nadora d’Assemblees de Joves de
l’Esquerra Independentista) que
les diverses Assemblees de Joves
d’arreu dels Països Catalans –de
forma descentralitzada– apliquen
a la realitat dels seus pobles.

Des de La República han de-
nunciat que la Garriga, com tants
altres pobles de la comarca, pateix
construccions massives i irrespec-
tuoses amb el patrimoni urbanís-

tic i natural: “On hi havia camps de
pastura i conreus ara hi ha barris
massificats que han convertit la

Garriga en un projecte de ciutat
dormitori”, denuncien. Al mateix
temps, els grans centres comer-

cials han ofegat progressivament
els petits comerços de la gent del
poble i els grans empresaris, amb
el suport de l’administració local,
han invertit en “turisme elitista”.
En són exemples el Gran Hotel
Balneario Blancafort, que reserva
la tradició termal “per un segment
socioeconòmic totalment minori-
tari”, o La Garriga Golf, ubicat al
camp de Rosanes, amb tot l’im-
pacte ecològic que comporta.

Els abundants boscos que
encerclen la Garriga han anat
reculant durant els darrers anys i
la riba del Congost ha sofert l’e-
dificació de pisos nous. També
s’ha previst la construcció d’una
planta de biomassa per produir
energia elèctrica a les ins-
tal·lacions de la deixalleria Ta-
mayo –a uns 500 metres del
nucli urbà de la Garriga– i de tres
centres escolars als barris més

propers. Aprofitant la presenta-
ció de la campanya contra l’espe-
culació, La República ha volgut
deixar clar el seu posicionament
davant el projecte de construc-
ció d’aquesta planta i s’ha sumat
a la Plataforma antiincineradora
del Congost. Denuncien la manca
de voluntat de l’Ajuntament de
posar a disposició del poble in-
formació contrastada i elabora-
da i, al mateix temps, saben que
els efectes adversos i els costos
els haurà d’assumir la població

garriguenca. Tant des de la Plata-
forma com des de La República
sospiten que la requalificació
dels terrenys rústics a industrials
vindrà acompanyada d’una ope-
ració especulativa.

Misael Alerm, portaveu de
l’Assemblea de Joves La República,
ha assenyalat que l’especulació és
la responsable de la destrucció del
patrimoni urbanístic i natural i
dels preus elevats que fan que
l’habitatge sigui inassequible per
al jovent.

✑ Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

enir a taula uns enciams
de collita pròpia, plan-
tats i tractats de manera
ecològica. Aquest po-

dria ser, d’aquí a unes setmanes, el
resultat aconseguit per qualsevol
alumne dels cursos pràctics d’hor-
ticultura que organitzen l’associa-
ció Montesquiu es Mou, el Grup de
Defensa del Ter (GDT) i el Museu
Industrial del Ter (MIT). “Fem clas-
ses en què es barregen la teoria i la
pràctica. La idea del curs és que
cada alumne cuidi la seva parcel·la
des del primer fins a l’últim dia i
que en faci la collita. Volem pro-
moure horts ecològics en parcel·les

petites i que la gent els pugui tenir
a casa”, reconeix David Rebollo, de
l’àrea de Comunicació del Museu
Industrial del Ter.

Els cursos es duran a terme
en diferents espais a Montes-
quiu i a Manlleu a les històriques
hortes de Can Sanglas, just dar-
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entre una hora i una hora i mitja”,
assegura David Rebollo. Per l’as-
sociació Montesquiu es Mou el
curs “pretén donar les pistes
bàsiques per menar un hort fami-
liar per a l’autoconsum de mane-
ra sostenible i  també fomentar
la cohesió social entre els parti-
cipants que portaran la parcel·la
conjuntament. Es promou l’hort
com a punt de trobada i d’apre-
nentatge”. Són objectius molt
semblants als que busca el GDT
amb aquests cursos. Es tracta de
“la difusió de l’horticultura eco-
lògica o tradicional” com un ele-
ment “potent de transformació
social i com una oportunitat per
construir ciutats d’una altra
manera, per valorar els espais
agrícoles, per recuperar lligams
amb els cicles naturals, per
aprendre a viure de manera sen-
zilla, per valorar l’alimentació de
qualitat, per promoure lligams
entre veïns...”

Ja no hi ha places lliures per al
curs Anem a l’hort, que es fa a
Manlleu i que comença el 16 de
febrer. La gent que ho vulgui, es
pot apuntar per fer les classes al
curs Volem dur-te a l’hort, que es
fa a Montesquiu i que començarà
just una setmana més tard. 

això vol dir que, si plou, no caldrà
que els alumnes vagin amb tanta
freqüència a la parcel·la. Tot i
així, s’han de treure les males
herbes. “La majoria d’alumnes
vénen a l’hort cada dos dies a
controlar-lo i hi estan treballant

rere l’antiga fàbrica on actual-
ment hi ha el museu. Són par-
cel·les petites d’uns nou metres
quadrats que comparteixen dos
o tres alumnes. En aquests espais
els alumnes aplicaran el que se’ls
explica a les classes pràctiques i
es cultivaran els productes que
corresponen a l’època de l’any,
tot respectant els cicles natu-
rals. L’objectiu de l’organització
és “aprendre a menar un hort de
manera respectuosa amb el
medi ambient”. Tot i que, per
definició, sembla que un hort
hagi de ser sempre respectuós

T

Jo vinc de l’hort... i tu?
L’ASSOCIACIÓ MONTESQUIU ES MOU, EL GRUP DE DEFENSA DEL TER I EL MUSEU INDUSTRIAL DEL TER HAN ORGANITZAT CURSOS PRÀCTICS D’HORTICULTURA

amb el medi ambient, no és així.
“Al curs tot es tracta de manera
molt natural. Es fa d’una manera
ecològica, on no hi intervinguin
pesticides. L’adob és natural i,
per exemple, s’aconsegueix del
compostatge que es pugui fer
des de casa a partir de matèria
orgànica”, apunta David Rebollo.

Els dos cursos, tant el de
Montesquiu com el de Manlleu,
s’allargaran nou sessions, amb
classes pràctiques els dissabtes i
amb una dedicació variable els
dies de cada dia. L’hort s’ha de
regar pràcticament cada dia i

El jovent del Figaró i la Garriga defensa el territori
L’ASSEMBLEA DE JOVES LA REPÚBLICA ENDEGA UNA CAMPANYA CONTRA L’ESPECULACIÓ I LA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI I S’AFEGEIX A LA PLATAFORMA CONTRA LA INCINERADORA DEL CONGOST

d

d

Per contactar:

www.gdter.org
www.montesquiu.cat

www.mitmanlleu.org

Per contactar:

AJFG (ASSEMBLEA DE JOVES DEL FIGARÓ
I LA GARRIGA) – LA REPÚBLICA
ajfg.larepublica@gmail.com

ajfglarepublica.blogspot.com 

L’

Primera sessió del curs d’horticultura 2006 a l’Horta de Can Sanglas David Rebollo

“Volem
promoure horts

ecològics en
parcel·les petites

i que la gent 
els pugui tenir 

a casa”

“On hi havia
camps i conreus
ara hi ha barris
massificats que
han convertit la
Garriga en un

projecte de
ciutat

dormitori”
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✑ Jordi Martí Font
/cultura@setmanaridirecta.info/

Fa poques setmanes l’editorial
lleidatana El Jonc va treure al
carrer el llibre Escola de

Rebel·lia. Història d’un sindicalista.
El volum recull, d’una banda, una
novel·la curta escrita per Seguí i
publicada originalment el 1923 a la
col·lecció La Novela Social de
Madrid i, de l’altra, tot un seguit de
conferències i entrevistes fetes pel
Noi del Sucre entre el 1918 i el 1919.
Entre aquestes trobem les confe-
rències al Congrés de la Confedera-
ció Regional del Treball de Catalun-
ya del 1918, al congrés de la CNT i a
l’Ateneu de Madrid del 1919, les
quals  suposen una bona aproxima-
ció al pensament sociopolític de
l’autor. A més, el volum compta
amb un pròleg a càrrec de l’historia-
dor i anarcosindicalista Emili Corta-
vitarte que ens serveix d’aproxima-
ció a la figura i l’obra de Seguí, tant
l’escrita com la purament activista.

El llibre es pot considerar un
autèntic esdeveniment en el món
de l’edició en català i ple de llacu-
nes pel que fa a l’anarcosindica-
lisme, tot i que aquest hagi estat el
moviment social que més gent ha
arrossegat en la història contem-
porània d’aquest país, juntament
amb al catalanisme. Tenim cada
cop més llibres en format d’assaig
o de novel·la que mostren les mil i
una cares fosques de la revolució
anarquista que va viure Catalunya
el 1936, però l’obra constructiva
d’aquesta mateixa revolució i del
moviment que el va alimentar ha
desaparegut de les prestatgeries de
les nostres llibreries, almenys en
català. No tenim llibres sobre Joan
Peiró, ni sobre Josep Llunas o
Anselmo Lorenzo, ni sobre Teresa
Mañé o Joan Montseny, ni sobre

Garcia Oliver o Durruti, ni una
història general de la CNT des d’un
punt vista històric rigorós. Unes
llacunes que no s’entenen en un
racó de món on dia sí i dia també
no es deixa mai de parlar de
memòria històrica.

Salvador Seguí
El terrorista que va matar el Noi
del Sucre va ser pagat amb diners
de la patronal Foment del Treball
a través del Sindicat Lliure, l’orga-
nització que van crear els empre-
saris de començament del segle
XX per fer front a l’organització
obrera més gran de la història dels
Països Catalans i d’Europa, la
Confederació Nacional del
Treball. El 10 de març de 1923, al
carrer de la Cadena –avui canto-
nada amb la Rambla del Raval–,
sota l’indret on ara hi ha una plaça
que ho recorda, Salvador Seguí va
morir víctima d’un atemptat.
Havia nascut el 1887 a Lleida o a
Tornabous –no se sap massa clar–,
però de molt petit els seus pares
van establir-se a la capital cata-
lana, on el Noi del Sucre ben aviat
es va integrar a les lluites socials i
sindicals (la diferència no existia
en aquell moment).

Així, el 1908 va participar en la
Solidaritat Obrera, tant en el movi-
ment com –després– en la funda-
ció de la confederació de sindicats.
La seva feina va ser destacada des
del començament, tot i que no va
ser fins als anys 1910 i 1911, amb la
creació de la CNT, que hi va desen-
volupar el seu lideratge. El Noi del
Sucre va dur a terme una feina
propagandística i organitzativa
important i va participar en diver-
sos conflictes socials i laborals,
com la vaga general de 1915 o la
coneguda com a vaga de la
Canadenca, el 1919.

Un any abans Seguí va ser 
escollit secretari general de la
Confederació Regional de
Catalunya i, entre el 1918 i el 1920,
va ser empresonat i va sofrir el
primer intent d’atemptat. Arran de
l’onada repressiva desplegada pel
governador civil de Barcelona,
Martínez Anido, el 1920 Seguí va
tornar a ser detingut i desterrat a
Maó i, un cop retornat a Barcelona,
va continuar la seva incansable
activitat propagandística i militant
fins que el van assassinar el març
de 1923, just dos anys després de
l’assassinat del seu company
Francesc Layret.

La novel·la curta: 
‘Escola de rebel·lia’
Fins ara teníem l’oportunitat
d’apropar-nos a l’obra de ficció del
Noi del Sucre a través de l’edició
del text original castellà que havia
estat reeditat per la Confederció
General del Treball estatal a partir
d’una idea de la Secció Sindical de
CGT a l’empresa CLH, en col·labo-
ració amb la Fundació Salvador
Seguí. Es tracta d’una edició difícil
de trobar fora dels locals de la
CGT, ja que no va sortir a la venda a
les llibreries. La que tenim ara,
editada pel Jonc i traduïda per Pau
Juvillà, és la primera edició en
català d’aquesta obra.

La novel·la de Seguí ens
permet apropar-nos als diversos
aspectes de la vida diària dels
sindicalistes catalans i ens serveix

per entendre una de les eines que
s’utilitzarà des de les files anar-
quistes per crear exemples i
formes de vida imitables entre les
classes populars: les novel·les
curtes amb protagonistes obrers i
lluitadors socials de tipus molt
divers. Serà en aquest gènere on
destacarà la feina de la família
Montseny-Mañé, editors del
setmanari teòric anarquista La
Revista Blanca, però també de la
col·lecció de novel·letes setma-
nals La Novela Ideal, un autèntic
supervendes de l’època, on
començarà a publicar la seva
pròpia filla, Frederica Montseny.

A Escola de rebel·lia Seguí ens
explica la formació d’un obrer
andalús, Antonio Pérez Maldona-
do, que arriba a Barcelona a treba-

llar i poc a poc es va introduint en
els circuits militants, passa per la
presó, rep la influència dels am-
bients llibertaris i sindicalistes i
progressivament va prenent el
camí que el converteix en lluitador
social. Hi trobem l’aprenentatge
amorós, la seva lluita a la feina i la
repressió, la solidaritat i el pas cap
a l’home d’acció, una trajectòria
vital que feien molts dels obrers
catalans de l’època i que Seguí co-
neixia a la perfecció. La importàn-
cia del text no és tant pels seus
valors literaris, més aviat limitats,
sinó pel fet que suposa un dibuix
clar i amb ànim didàctic de la presa
de consciència que recorrien bona
part dels obrers catalans del mo-
ment, feta des de l’òptica de qui en
va ser un dels principals líders.

L’escola de rebel·lia de Salvador Seguí
L’EDITORIAL EL JONC PUBLICA UN VOLUM SOBRE LA FIGURA I L’OBRA DEL NOI DEL SUCRE

Escola de Rebel·lia cobreix un
forat bibliogràfic que comen-

çava a fer-se incomprensible
després que les obres que s’han
escrit sobre Seguí passessin a ser
només material per a llibreries
de vell. Ja és impossible trobar
Salvador Seguí, escrits d’Isidre
Molas; Salvador Seguí ‘El Noi del
Sucre’ de Manuel Cruells o
Salvador Seguí: el Noi del Sucre.
Materials per a una biografia de
Josep Maria Huertas Claveria.
Aquestes eren les obres dedica-
des exclusivament a Seguí, tot i

que també es poden trobar refe-
rències llargues en moltes altres,
entre les quals destacaria El
sindicalisme a Barcelona. 1916-
1923 (1965) d’Albert Balcells i
Apòstols i mercaders de Pere
Foix, publicada a l’exili mexicà el
1957. Cap de totes aquestes
obres, però, no es pot  considerar
una biografia completa o defini-
tiva de qui va ser el líder indiscu-
tible –tot i que molt discutit– de
la Catalunya del seu temps i, en
bona part, de tots els obrers dels
pobles de l’Estat espanyol.

Un buit incomprensible
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Els feminismes de ‘Feminal’

El ‘Tourbolet’ comença a brotar
ARRIBA LA TERCERA EDICIÓ DEL

FESTIVAL ITINERANT DEL ‘METAL’ 
I DEL ROCK VALENCIÀ

Tourbolet 2008. 
CONCERT INAUGURAL

16 de febrer • Alcúdia
Àgora Jove, 23h. 
INÒPIA, ROSA-LUXEMBURG,
BAKANAL, RAPSODES, AÜRT

I HOME FÒSSIL. 5 euros
<WWW.TOURBOLET.COM>

Pim-Pam-Pum

“Barrejar enriqueix mentre es dominin 
les disciplines que es volen tractar”
Cia Metromàtic Teatre i Cia Ou Còsmic
WWW.METROMATIC.NET

expressions pàgina 25

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

Parleu del concepte de poesia visual.
Com l’hem d’entendre?
La poesia visual, en lloc de fer servir

paraules, fa servir imatges triades pel seu
valor plàstic.
I com es fa servir dalt de l’escenari?
Per exemple, agafant un objecte i descon-
textualitzant-lo. Un paraigües pot servir
d’espasa, de llapis, de rem, de torxa... I dos
paraigües junts oberts poden esdevenir la
Via Làctea.
Combinar gèneres no us confon?
Barrejar sempre enriqueix mentre es domi-
nin les disciplines que es volen tractar.
Alhora, sempre som a temps de barrejar
coses. Però estem limitats al que sabem fer.
Ara, per exemple, estem començant a expe-
rimentar amb el vídeo i l’animació.
Per què dues companyies?
Per separar públic infantil de públic adult.
Per obrir dos fronts. Per créixer cap a un
públic adult sense tenir les referències d’una
companyia infantil.
Metromàtic i Ou Còsmic segueixen el
procés de producció fins a la fi. La recepta?
Comencem fent una llista amb el guió i el

material que hi ha. Després ho comprem o
ho construïm al nostre taller. Nosaltres ens
escrivim els nostres guions i demanem
ajuda en temes dedirecció o en la posada
en escena. Un cop preparada, l’estrenem i
comencem la distribució. Alhora, fem una
planificació del nombre d’actuacions que
hem de fer per recuperar la inversió i
començar a estalviar.
Diuen que és bastant dura l’autoproduc-
ció. Com ho veieu des d’una companyia
dedicada al petit i mitjà format i de dos
únics integrants?
El que veiem és que no ens volem casar amb
ningú. De moment, nosaltres som els
nostres mànagers. A partir d’aquí sabrem
quin tipus de feina implica vendre un espec-
tacle i si trobem algú que ho vulgui fer, ja
sabrem què demanar-li.
Alguna cosa a la nevera?
Ara no estem preparant res. Ens dediquem a
arrodonir i fer els acabats d’algun dels
espectacles. Assajar, vendre i actuar.
No obstant això, tenim moltes ganes de
tirar endavant un projecte de capítols de
vídeo-art a la xarxa, d’experimentar amb
el teatre i amb el gènere del vídeo, jugar
amb els recursos de l’edició... Com als
inicis del cinema.

Publicitat

wwwwww..aauullaammeeddiiaa..oorrgg
EEdduuccaacciióó  eenn  CCoommuunniiccaacciióó

✑ Antònia Andreu
/cultura@setmanaridirecta.info/

El Tourbolet Show, el primer
festival itinerant de rock
creat per grups del País

Valencià per donar a conéixer les
seues propostes artístiques,
enguany tornarà a inundar els
escenaris de metal i hardcore
cantat en català.

Fins l’edició de 2007 el festi-
val –completament autogestio-
nat– limitava la seva activitat a les
comarques valencianes. Enguany
s’amplia a la resta dels Països
Catalans: el Tourbolet comença el
16 de febrer a l’Alcúdia (València)
amb els directes de Inòpia,
Bakanal, Rosa-Luxemburg,
Rapsodes, Aürt i Home Fòssil i no
acabarà fins el 22 de maig a la sala
El Loco de València, després d’ha-
ver recorregut el territori des

d’Alacant fins a Girona. Hi partici-
paran un total de deu bandes:
Bakanal, 121dB, Inòpia, Gàtaca, El
corredor Polonés, Rapsodes,
Neuròtics, Home Fòssil i, com a
últimes incorporacions, Aürt i
Rosa Luxemburg.

La intenció dels organitzadors
de la gira és que cada any siguen
més els artistes agrupats dins la
marca comuna Tourbolet i que es
converteixi en un paraigües que
aculli les propostes més interes-
sants del metal i el rock alterna-
tiu cantats en català i fets al País
Valencià.

Ventall metàl·lic
Els tres grups que van iniciar
l’aventura del Tourbolet en 2006 i
que enguany visitaran el Principat
i les Illes són un bon exemple
d’aquesta nova fornada de músics
que aspira a normalitzar la música

en la nostra llengua al sud dels
Països Catalans. Però el nu-metal
de Gàtaca, el rock estripat de El
Corredor Polonés i el sons més
durs d’Inòpia són només una
petita mostra del que pot donar
de si el rock valencià –malgrat
l’escàs suport mediàtic i institu-
cional– mitjançant una fòrmula
molt simple: qualitat, treball i
molta il·lusió.

Entre els darrers grups que
s’han incroporat a l’escuderia del
Toubolet hi ha Rapsodes, un grup
de hip-hop del Camp del Túria.
També hi trobem dues bandes del
Principat: Rosa-Luxemburg (un grup
que agafa la força i el groove del
rock dur i l’estètica i la filosofia de
l’indie rock) i Aürt (una formació
amb vocalista femenina i influèn-
cies clares de grups que van des de
Berri Txarrak fins a Muse, passant
per Rage Against the Machine).

✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La seu del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya a Barcelona
acull fins el 4 de març una ex-

posició que commemora el cente-
nari del naixement de Feminal, la
primera revista feminista de
Catalunya. Nascuda l’any 1907 com
a suplement de la Il·lustració cata-
lana, la revista va tenir gran
influència en la renovació de l’ima-
ginari de les dones del seu temps.
Es trencava per primera vegada la
consideració de les dones com un
sector al qual alliçonar, prevenir,
influir o aconsellar. La revista
s’adreçava a les dones com a
receptores amb interessos propis i
amb afany d’informar-se.

Feminal, dirigida per Carme
Karr, va aplegar a les seves pàgi-

nes articles que compartien una
mateixa preocupació per les
dones en consonància amb la
modernització necessària de la
societat. Així mateix, mitjançant
un equip de corresponsals a
l’Estat francès i a Anglaterra,
recollia les idees dels moviments
feministes que eclosionaven arreu
d’Europa. No va ser flor d’estiu:
s’inscrivia en una tradició de
publicacions de dones llarga i
diversa que, des de mitjan segle
XIX, van crear opinió a Catalunya.

Deu anys ininterromputs
Entre les col·laboradores de
Feminal cal citar els noms de
Maria Pi, Caterina Albert, Narcisa
Freixes, Lluïsa Vidal, Lola Anglada i
un llarg ectètera. Amb una perio-
dicitat mensual la revista va tenir
continuïtat durant més de deu

anys, fins el 1917. Després, Feminal
va recobrar nova vida a partir de
l’abril de 1925 com a portaveu de
l’entitat Acció Femenina. Eren els
temps de la dictadura de Primo
de Rivera i gairebé tota la revista
era escrita en castellà. La seva
vida va ser curta i només va durar
dos números.

Feminal sorprèn per la seva
qualitat i la seva concepció, ja a
principis del segle XX, com a
“mitjà de comunicació de masses
amb voluntat de crear opinió”,
segons va explicar a la presentació
de l’exposició Isabel Segura, histo-
riadora i responsable de la tasca
de recerca documental i disseny
conceptual de la mostra.
Impulsada per l’Institut Català de
les Dones, l’exhibició ha motivat
l’edició d’un catàleg i d’un facsímil
del primer número.

En Marc Castelló i en Roger Casadellà són els dos
integrants d’aquestes companyies, Cia Metromàtic
Teatre i Cia Ou Còsmic. El punt d’inici es troba l’any
2001, quan tres persones s’agrupen al centre social
okupat Torreblanca de Sant Cugat i estrenen Escala
de Grisos, un espectacle que combina dansa, clown
i pintura. Des d’aleshores en Roger i en Marc han
trepitjat molts escenaris, amb una mitjana d’un
centenar de bolos l’any. La banyera de l’Ulisses,
Aigua! i La Fera ferotge són els espectacles infantils
de Metromàtic al costat de Platonades, d’Ou
Còsmic. El seu fort: la combinació de narració,
pintura i poesia visual.

EL COL·LEGI DE PERIODISTES

ACULL UNA MOSTRA SOBRE LA

PRIMERA REVISTA FEMINISTA DE

CATALUNYA

Els feminismes de Feminal
FINS AL 4 DE MARÇ

COL·LEGI DE PERIODISTES

DE CATALUNYA

RBLA. CATALUNYA, 10, PRAL.

El grup Inòpia
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

En una altra de les seves
publicacions freqüents, la
pensadora i comentarista

política Susan George (autora
del polèmic Informe Lugano)
ens presenta un volum aterridor
que introdueix el lector en els
diferents lobbys nord-americans
d’extrema dreta –tant religiosos
com laics– que han aconseguit
la penetració del seu discurs en
el conscient i subconscient
col·lectiu del país.

L’autora mostra el procés
com un atac total en tots els
àmbits, per diferents vies (think
tanks neoliberals o neoconser-

vadors, fundacions, centres d’in-
vestigació, etc.) i amb diferents
objectius (model educatiu,
administració de justícia,
ambients científics, gestió
econòmica, models de fiscalitat,
etc.). Els sectors i els interessos
són diversos, però amb bèsties
negres recurrents (com el
laïcisme o la capacitat d’inter-
venció estatal sobre les empre-
ses) contra les quals cal lluitar
tot seguint el model dels lobbys
sobre el poder legislatiu: lubri-
car les simpaties amb contribu-
cions econòmiques.

George és una comentarista
amb una tendència clara, una
visió del món que es fa ràpida-
ment evident al lector, sense

dissimular. El seu repàs té un
cert rerefons irònic –molt explí-
cit en alguns comentaris–, espe-
cialment en relació a temes que
fàcilment provoquen perplexitat
intel·lectual (com quan s’endinsa
en el fonamentalisme evangè-
lic). Tot i aquestes distensions, la
lectura no resulta menys inquie-
tant i sumeix en la preocupació
pel futur de la gran potència
mundial i els efectes del domini
que hi exerceix una coalició
informal entre el gran capital, el
pensament religiós extremista
(en ocasions no només totalitari
sinó... filoapocalíptic!) i el lliure-
canvisme salvatge.

L’atac total

Un escriptor en plena crisi
creativa comença a ser

perseguit sense motiu aparent
per uns alienígenes. Malgrat
els mitjans precaris d’una
producció familiar amb
trucatges fotogràfics anacrò-
nics, aquesta insòlita mostra
de ciència-ficció catalana
aguanta el tipus durant bona
part del metratge gràcies a un
enfocament enigmàtic i a la
combinació de narrativa
convencional i non-sense
involuntari a l’estil d’Ed
Wood. Al final, però, l’edifici
s’ensorra a causa de la inclusió
d’afegits de material d’arxiu

incomprensiblement llargs i
d’un darrer terç en general
poc lluït. Evidents influències
de la sci-fi dels 50 i pinzella-
des de La noche de los muer-
tos vivientes acoloreixen un
despropòsit simpàtic i idea-
lista (especialment a nivell
interpretatiu), força entretin-
gut fins el naufragi final i que
a estones no desentona
respecte als exploitation
espanyols i italians de l’època.
L’esforçada edició de L’Atelier
13 compensa una qualitat
d’imatge discutible amb la
inclusió d’abundants materials
afegits. IGNASI FRANCH

‘EL PENSAMIENTO SECUESTRADO’
SUSAN GEORGE

TRADUCCIÓ: BERNA WANG

ICÀRIA EDITORIAL, 2007
262 PÀGINES

Sarau

‘EL SARAU’
CIA. DE PARRANDA

DURADA. 60 MINUTS

El concepte d’animació infantil
és heterogeni. La companyia

De Parranda l’entén a la seva
manera i el porta al carrer. El
resultat: una hora de no parar. El
concepte: el muntatge d’una
festa major sui generis en una
hora. Totes les tradicions aplega-
des, des del ball pel jovent al
musicat Sant Ofici en honor al
patró, passant per l’espectacular
exhibició de gossos d’atura, el
reeixit ball d’envelat, la concurre-
guda ballada de sardanes i la
tradicional sortida a pescar. Tot
plegat sense oblidar-nos de l’es-
perat partit de solters contra
casats, la vistosa cercavila folklò-
rica, l’espectacle infantil, el
teatre i el majestuós castell de
focs, on la pirotècnia és igual.
D’aquesta manera De Parranda
continua marcant la línia d’ani-
macions i de canya al carrer amb
un espectacle que no permet que
ningú es quedi quiet. MARTA
CAMPS

La banda encapçalada per José
El Pantanito és un altre expo-

nent d’un gènere que ja ha apare-
gut en aquestes pàgines en més
d’una ocasió: el neocalorrisme. En
realitat no és res més que una
actualització del vessant més
canalla i macarra de la rumba,
aquell que pren com a temàtica
central de les seves cançons les
històries de talego, ionquis i
marginalitat i que podria ser
banda sonora de qualsevol
pel·lícula de José Antonio de la
Loma. Amb un punt de gràcia
llatina i certa mala llet rockera la
diferència bàsica entre Pantanito

i els seus referents dels vuitanta
és que, tot i reivindicar el
rumbeig de polígon, la seva
proposta té un punt cool que el
connecta amb el rotllo més
modernet. En aquest debut hi
sentim una versió d’“Heroína” de
Los Calis, a més de cançons com
“Politoxicomanía” o “El curso del
INEM”, que podrien haver signat
grups com Los Chichos o Bordón
4. La seva proposta no és sorpre-
nent ni especialment brillant,
però té ganxo, una bona banda i
entronca amb una tradició per
reivindicar. ROGER PALÀ

Pantanito

‘PANTANITO’
(K. INDÚSTRIA CULTURAL)
Rumba neocalorra

cultura@setmanaridirecta.info

La jove cantautora d’Oliva ha
editat finalment el seu debut

discogràfic després d’una
maqueta, Inici (autoeditat, 2005),
amb la qual va arribar a la fase
final del concurs de nous talents
Sona 9 de 2006. En aquest treball,
manufacturat a La Fournier –el
quarter general de La Troba Kung-
Fú a la Garriga–, hi podem escol-
tar algunes d’aquelles cançons
revisitades, com “Hui fa vent”, una
peça amb aires de road movie
que el director Marc Recha va
emprar per il·lustrar el film Dies
d’agost. També en trobem d’altres

de noves, com la musicació del
poema de Josep Pedrals
“Personatges” o “La Pista”, que
reflexiona sobre el rol de l’artista.
Produït pel baixista i tècnic Marià
Roch, peça clau del combo que
encapçala Joan Garriga, altres
músics que hi aporten les seves
pinzellades són Dani Calabrita
(exDusminguet) o el bateria Xarli
Oliver. Andrés presenta una
proposta en què el pop i la cançó
–cantada a cau d’orella– es
donen la mà per apropar-se al
blues banyat pels sons mediterra-
nis. R.P.

Clara Andrés

‘DIES I DIES’
(FOURNI RECORDS)
Cançó d’autor

‘El hombre perseguido
por un OVNI’
(L’ATELIER 13, 1975) DIRECTOR I GUIONISTA: J. C. OLARIA

INTÈRPRETS: RICHARD KOLIN, LYNN ENDERSON, JUAN OLARIA,
GEMMA LEWIS • DURADA: 82 MINUTS • IDIOMES: VO  •
(CASTELLÀ), VOSF • MATERIALS AFEGITS DESTACATS: LLIBRET,
ENTREVISTA A JUAN CARLOS OLARIA, CURTMETRATGE ‘ENCUENTRO

INESPERADO’ I FRAGMENTS D’ALTRES FILMS DEL DIRECTOR
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DIJOUS 14
VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS DE
SECUNDÀRIA CONTRA LA LLEI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
BARCELONA: 12h. pl. Universitat-pl Sant Jaume
GIRONA: 12h. Jaume I-Governació.
LLEIDA: 13h. Concentració davant del SSTT.
TARRAGONA: 12h. plaça Imperial Tarraco.
TORTOSA: 11:30h. plaça Joaquim Bau.
REUS: 12h. plaça del Mercadal.
SINDICATS: USTEC-STES (IAC), FE-CCOO,
ASPEPC·SPS, FETE-UGT I FE-CGT; I SEPC.
WWW.SEPC.CAT

DIMECRES 20
5 ANYS SENSE ‘EGUNKARIA’. 
NO OBLIDEM. NO AL JUDICI
20h. Plaça Sant Jaume. Barcelona. 
Coincidint amb les concentracions que es faran
simultàniament al País Basc
CONVOCA: PLATAFORMA PER ‘EGUNKARIA’

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIJOUS 14
SOPADOR I PASSI DE VÍDEO
‘ACONTRACORRIENTE’
21h. CSO La Chispa.
Carretera d’Alpicat, camí de la Creu. Lleida

El videodocumental tracta sobre el 
desallotjament de pobles sencers amb
l’objectiu de construir preses per fer cen-
trals hidroelèctriques.

ORGANITZA: ASSEMBLEA DEL CSO LA CHISPA

Taula rodona: L’activisme 
independentista a la xarxa
19h. Sala d’actes d’Òmnium Cultural. 
C. Diputació, 276, pral. Barcelona
Amb: Xavier Mir (Xarxa de Blocs Sobiranistes),
Oriol Falguera (Freecatalonia.com), Carles Benítez
(Llibertat.cat), Guillem Sureda (Racó Català), Marc
Belzunces (EstatPropi.cat) i Joan Camp (Directe.cat)
Organitza: Òmnium Cultural

DIVENDRES 15 

Presentació del llibre: ‘Cuina per
quedar bé. El plaer de convidar’
20h. Sala d’actes del Centre Cultural del Casino.
Pg. Pere III, 27. Manresa.
De Dolors Gómez (Viena Edicions).
Amb la presència de l’autora
Organitzat per Òmnium Cultural del Bages

Documental ‘Silenci: aquí es tortura’ 
19h. CSO La BankaRota. 
C. Rubió i Ors, 103. Cornellà.
De Laia Alsina, Mariona Ortiz i Núria Piera.
Organitza: CSO La BankaRota

Acte públic de presentació de l’Heura
19:30h. La Torna 
C. Sant Pere Màrtir, 37. Barcelona.
Nova revista anticapitalista. Amb Javier Couso,
germà del periodista assasinat a l’Iraq, Fidaa
Hammoud, activista palestina, David Karvala,
membre d’En lluita i Mohamed Iqbal, secretari
de l’Associació Cultural Camí de la Pau
Organitza: En lluita 

Xerrada
19h. SCI-Catalunya. 
C. Carme, 95, baixos. Barcelona.
Amb Josep Ma. Antentas, professor de sociolo-
gia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitza: Servei Civil Internacional-Catalunya

Xerrada-debat sobre el decreixe-
ment econòmic i el canvi climàtic: 
‘Avui capitalisme, demà cendres’ 
19h. Espai Obert. 
C. Violant d’Hongria, 71, 1er. Barcelona
Organitza: Febrer Llibertari

DISSABTE 16 

Dinar Popular i Festa d’aniversari
14h. CSO Lipoteka. 
C. Hort de la Vila, 29. Barcelona
Quart Kabraret Interactiu i 1/3 Aniversari del
CSO Lipoteka. Amb MacCambres, Fanfaria,
Atake Basura Radioactiva, Clown’s, Trapezi...
Organitza: CSO Lipoteka.

Jornades sobre habitatge: Llei pel
dret a l’habitatge i alternatives
11h. Casal de Joves de les Corts. 
C. Dolors Masferrer, 33-35. Barcelona
Amb membres de V de Vivienda i de la
cooperativa d’habitatge Sostre Cívic.
Organitza: Casal de Joves de les Corts  

Xerrada antimonàrquica
18:30h. Ítaca. C. Pallars, 230. Barcelona  
Amb un encausat per la crema de fotografies
i un membre de la campanya de suport.
Organitza: Assemblea de Joves del Poblenou.

DIMARTS 19 

Acte de lliurament del vuitè Premi
Joaquim Amat-Piniella
20h. Auditori Caixa Manresa. 
C. Plana de l’Om, 6. Manresa
Pep Munné recitarà, amb l’acompanyament
musical de Sílvia Comes, poemes escrits per
Joaquim Amat-Piniella. 
Organitza:  Òmnium Cultural 

DIMECRES 20 

Videofòrum: ‘Persepolis’
20:30h. CNT-Ponent. 
Rambla Ferran, 30, 4t 1a. Lleida 
Els dimecres són gratuïts
Organitza: CNT-Ponent
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DIJOUS 14 

Passi de pel·lícula ‘Masovers Urbans’
19h. Casal Popular Sageta de Foc. 
C. Trinquet Vell, 15. Tarragona
Masovers urbans és el seguiment d’un projecte
que pot semblar utòpic de plantejar actualment
en la nostra societat. És l’intent d’un col·lectiu
de joves de donar ús als habitatges buits de les
ciutats, mantenint un acord amb els propietaris
per poder utilitzar-los a canvi de fer-hi treballs
de rehabilitació i condicionament.
Organitza: Gent del Camp! 
Aturem l’ofensiva del ciment!

Cine ‘El viento que agita la cebada’
20h. Edifici El Casal d’Amposta.
Organitza: Assemblea de Maulets Amposta  

Presentació del llibre 
‘Miro de veure-hi’
19:30h. als Amics de les Arts i Joventuts Musicals
de Terrassa. C. Sant Pere, 46, 1r pis. Terrassa
De Benet Rossell i Antoni Clapés.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts
Musicals de Terrassa

Club de lectura. ‘Terres de Lloguer’
19h. Sala d’actes de la Biblioteca del Casino
Pg. Pere III, 27-29. Manresa
D’Antoni Pladevall, guanyadora de l’última edi-
ció del Premi Joaquim Amat-Piniella. A càrrec de
Jordi Estrada i amb la presència de l’autor
Organitza: Òmnium Cultural

Xerrada sobre el Tribunal Permanent
dels Pobles (Lima, maig 2008)
19h. Ateneu La Torna. 
C. Sant Pere Màrtir, 37. Barcelona
A càrrec de Dolores Jarquín, membre del
Moviment Social Nicaragüenc ‘Otro Mundo es
Posible’, coordinadora de l’organització RED-
SCOM, secretària de l’Aliança Social Continental
a Amèrica Central i membre de la Xarxa
Birregional Europa-Amèrica Llatina i el Carib. I
Jesús Carrión de l’ODG. 
Organitza: Entrepobles i Observatori 
del Deute i la Globalització (ODG)

HA COMENÇAT LA MARXA PEL DECREIXEMENT!

Dimarts Temps de re-voltes es desplaça al Baix Llobregat Nord (Collbató 12 i 13-F) 
Després seguirà a l’Anoia, (Capellades 14-F i Igualada 15-F)

l’Alt penedés (Vilafranca 16 i 17-F)
i el Garraf (Ribes 18-F i Vilanova 19-F)

A partir d’aquí començarà el recorregut pel Tarragonès
(Torredembarra 20-F, Tarragona 21 i 22 F). 

Totes les convocatòries i la participació en els diferents trams
són obertes a qui vulgui formar-ne partNO
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DIVENDRES 15
MOSTRA DE CANÇÓ IMPROVISADA
23h. Ateneu Mulei. 
C. Església, 10. Molins de Rei.

La segona jornada comptarà amb la participació de:
Mireia d’Espolla i la Quarta Carlinada

Tot seguit, la ronda d’improvisació s’obrirà a
tothom i la vetllada continuarà fins que en tinguem
ganes!

Els músics i cantaires són membres del Cor de
Carxofa (www.cordecarxofa.org)

ORGANITZA: MULEI
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Mònica Terribas (Barcelona,
1968) és una militant del perio-
disme. Avui, després d’una llarga
trajectòria darrere les càmeres,
és una de les cares més conegu-
des de Televisió de Catalunya. A
més, des de l’any 1993 és profes-
sora de Periodisme a la Universi-
tat Pompeu Fabra. Abans de
donar-se a conèixer com a direc-
tora i presentadora de La Nit al
Dia, la Terribas ja s’havia patejat
tots els formats, estils i progra-
mes a la televisió pública cata-
lana. Va entrar a TV3 amb dinou
anys i encara hi és. Joaquim Ma-
ria Puyal li va donar la seva pri-
mera oportunitat en programes
com La vida en un xip i Tres pics i
repicó. Als anys 90 va treballar
amb Mikimoto (Persones Huma-
nes), amb Toni Clapés (Efectes
secundaris) i amb Àngel Casas
(Temps era temps). La seva ètica
periodística la posa “en dificul-
tats per opinar mentre estigui en
un informatiu d’una televisió
pública”. Tot i això, parla clar
per qui ho vulgui entendre.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Com a lectora què t’aporta
la DIRECTA?
És molt saludable tenir una

publicació que intenti anar més
enllà en algunes informacions i
doni veu a organitzacions a les
quals nosaltres no donem el trac-
tament i la credibilitat que doneu
vosaltres. La suma de visions, des
de la DIRECTA fins als diaris més
conservadors, ens dóna una infor-
mació més plural sobre la realitat.
Però els mitjans alternatius en-
cara som minoritaris. Què fem
malament?
No és això. Un mitjà pot ser mino-
ritari perquè no té accés als ca-
nals de distribució habituals, per-
què no té recursos econòmics,
perquè no té fonts d’informació
suficients o perquè no té els tre-
balladors necessaris per poder
parlar de tot el que passa a Cata-
lunya. Per tant, algunes de les vos-
tres informacions poden ser més
profundes i alternatives, però
d’altres són insuficients pel lector.
Llegim els diaris que ens diuen
el que volem sentir?
Els discursos alternatius tenen
molta dificultat per arribar a la
gent en una societat amb poques
veus i on tothom va pel mateix
camí. A la gent li costa molt veure
el món d’una manera diferent a la
que ella està acostumada. Tot ha
de circular en la mateixa direcció
i no hi ha espai per altres lectures
de la realitat. Les veus alternati-
ves xoquen perquè és molt dife-
rent d’allò a què estem habituats
i, quan xoquen, no els donem cre-
dibilitat. Quan fas una cosa nova i
diferent del que és habitual costa
molt obrir-se camí.

Tant periodistes com lectors
tendim al seguidisme.
Sí, però això passa a la vida en
general. Tots vestim de la mateixa
manera, llegim les mateixes coses
i acabem veient les coses de
manera semblant. Tendim al gre-
garisme. La cosa és molt diferent
quan els periodistes són inquiets i
tenen temps i eines per investi-
gar... Si et diuen que has de tenir
un reportatge per d’aquí una hora,
tens poques possibilitats de mirar
de forma alternativa la realitat. Si
has d’omplir més hores de progra-
mació però amb la mateixa plan-
tilla, hi haurà més repeticions i
menys periodisme d’investigació.
Per això els informatius de la te-
levisió s’acaben assemblant?
Jo crec que no s’assemblen. El
telenotícies de TV3 i el de Tele 5
no tenen res a veure. Ni en forma
ni en continguts: les prioritats
informatives són diferents, uns
donen més informació interna-
cional i d’altres més informació
de successos, uns fan més opinió
i d’altres no ho fan mai...
A La Nit al Dia hi ha una excessi-
va presència dels partits en de-
triment de la societat?
Hi estic absolutament d’acord. És
una mancança del programa i, en
general, de la informació. Fem
poc cas a la societat civil. Ens fa
cada vegada més por donar el
micròfon al ciutadà. Ara només
utilitzem la gent per posar exem-
ples d’allò que expliquem, però
no per opinar sobre els processos
polítics i socials. Hauríem d’allun-
yar-nos una mica de la política i
entrar en temes més socials i del
carrer. Tot i això, nosaltres donem
protagonisme als polítics perquè
són responsables de la informació
i volem fiscalitzar el poder.
A tu t’han penjat moltes etique-
tes de partits.
Jo estic molt tranquil·la i crec que
tracto de la mateixa manera tots
els partits polítics. Haig de ser més
dura amb el president que amb el
cap de l’oposició perquè el govern

és el que pren decisions sobre les
nostres vides. Però, això sí, m’han
dit de tot. Si entrevisto Rajoy i no
sóc prou dura diuen que sóc de
dretes. Altres, en canvi, sempre
diuen que sóc d’Esquerra Republi-
cana només perquè treballo a
Catalunya i em crec el país on visc.
Jo voto qui vull, però davant la
càmera de TV3 sóc una periodista
d’un mitjà públic.
La Nit al Dia vol ser una mena
d’informatiu alternatiu?
No ho som prou. Tenim una mira-
da sobre les coses diferent que la
resta d’informatius. Podem obviar
temes que altres magnifiquen o
podem donar espai a temes obli-
dats. Aprofundim, ens aturem i o-
ferim una informació més àmplia.
Nosaltres som afortunats perquè
tenim una hora i mitja per parlar i
reflexionar. Jo estic molt conten-
ta de La Nit al Dia.
I els teus caps estan contents?
Segurament que no. Ells diuen
que sí, però la veritat és que no
ho sé. Crec que voldrien que el
programa tingués més audiència,
però a mi no m’importa si tenim
més o menys audiència. No can-
viarem mai els nostres criteris
només per tenir més audiència.
Sempre han respectat el teu cri-
teri i no t’han fet canviar res?
Mai no he fet res per antena que
no m’hagi cregut.
Quina sort.
Això no vol dir que no hi hagi
pressions sobre els periodistes. A
mi m’ha tocat administrar una
pressió i, més d’una vegada, he
hagut d’enfrontar-me amb gent
per defensar el nostre criteri. Si
lluites, te’n surts. Hem de ser
capaços de decidir què és notícia
i tirar-ho endavant peti qui peti.
Quin és el principal problema
del periodista?
El problema més greu dels perio-
distes és que ens autocensurem.
Molta gent imputa aquest mal a
les pressions, les estratègies o-
cultes i les mans negres quan en
realitat hi ha un alt grau d’auto-

censura. Els periodistes intenten
identificar-se amb la suposada
línia del seu mitjà i respondre a
les expectatives per agradar, evi-
tar conflictes i no crear proble-
mes al seu cap. L’autocensura
s’imposa per raons econòmiques,
de comoditat o de falta d’esperit.
A La Nit al Dia també passa?
Segur que tots tenim un grau
d’autocensura. Jo també, sobre-
tot en alguns terrenys.
Sovint la por t’impedeix fer pe-
riodisme d’investigació, no?
No s’ha de tenir por de destapar la
caixa dels trons, però sempre que
es faci amb responsabilitat social i
sense buscar l’efectisme o un titu-
lar fàcil. Destapar la caixa dels
trons per fer espectacle és fàcil. A
vegades et truca algú que té la
sospita d’algun cas de corrupció,
però cal saber si el que et diu és
veritat i està comprovat. El perio-
dista ha de ser molt responsable.
La nostra feina és comprovar les
informacions que ens passen a-
bans de publicar-les als mitjans. I
quan ens equivoquem cal rectifi-
car en públic. La força que tenen
els mitjans és demolidora. A una
persona li poden arruïnar la vida.
Ets una dona en un mitjà contro-
lat per homes. Creus que la tele-
visió és especialment masclista?
Jo sóc editora d’un programa i no
he tingut problemes greus. No
obstant això, no he tingut les
mateixes oportunitats que un
home. Pràcticament tots els edi-
tors d’informatius a la ràdio i la
televisió són homes. A mi se’m
jutja amb molta més severitat.
Però això també passa a les em-
preses i a la política, a la societat
en general. Tot i això, jo no crec
en les quotes. Correm el perill
que la gent pensi que som on
som per la quota i no per la qua-
litat. No vull que em jutgin pel
fet de ser dona, sinó pel perio-
disme que faig. Les dones anirem
aconseguint poc a poc el nostre
espai. Estem obrint un camí per
les generacions futures.

“El problema més greu dels
periodistes és que ens autocensurem”

‘Una història
d’amor’
✑ Jordi Martí Font
/opinio@setmanaridirecta.info/

Els Obrint Pas canten “Quantes
nits de lluites i esperances /
van estimar els carrers del teu

únic estel / quants vaixells de pro-
meses robades / van naufragar a
les ribes del temps”. I més enllà del
Xile d’Allende a qui dediquen la
cançó, em miro el voltant i consta-
to que anem bé, que perdem mol-
tes nits, però mai l’esperança. I
avancem, sumem i esdevenim cada
cop més la nosa a la sabata del
poder. Una nosa que –quan aquest
poder se la vulgui treure– el posa-
rà en la posició adequada per do-
nar-li una patada al cul ben donada
i... bon vent i barca nova!

Sumem i teixim xarxes difuses
que saben afegir-se les unes a les
altres quan cal i és necessari, sovint
o sempre. Queden integristes de
tots els colors, però els ignorem i
continuem endavant. Can Vies a
Sants, l’antifeixisme al País Valen-
cià, la comunicació social, La Colo-
mera a Tarragona, les cooperatives
de consum, els obrers acomiadats
de Seat, Frape o la lluita pels dos
dies al bus de Barcelona, l’interna-
cionalisme solidari amb Palestina o
el poble maputxe... són històries
d’amor. I no m’hi caben totes i això
és bo. Tant bo que només es pot
entendre pel que som: moltes,
difuses i diverses, sense centre ni
directors, sense ningú al capdavant
que pugui ser comprat, sense con-
cessions a l’angoixa de no poder-hi
fer res, perquè “ara les nits han dei-
xat de ser tristes / i els teus estels
naixen de la foscor / l’hivern ha
tornat a les nostres finestres / i
amb els punys tancats hem tornat
a cantar”.
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Sumem i
esdevenim cada
cop més la nosa
a la sabata del

poder, una nosa
que el posarà 
en la posició

adequada
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L’ENTREVISTA // MÒNICA TERRIBAS, PERIODISTA

Dos dies!? Si home! I després 
què voldran? Un salari just, no?

Quina barra!
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