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Sentiment, compromís i acció és el nou
treball de Ràbia Positiva. La seva trajec-
tòria ha anat paral·lela a l’eclosió dels
moviments socials alternatius del seu
barri i s’ha convertit en un referent.

La Colla de l’Olla fa un any que està di-
namitzant l’espai públic per tal de recu-
perar-lo com a espai de lleure i interac-
ció. Pretenen difondre un mercat cultural
infantil participatiu i dinàmic.

Entrevista a Raji Sourani, principal advo-
cat de drets humans palestí i fundador i
director del Centre Palestí pels Drets
Humans (CPDH) a Gaza. Reconegut per
la seva defensa eficaç dels palestins.

L’empresa
Huntingdon
tortura 
mil animals
cada dia 
als seus
laboratoris
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Nous atacs
feixistes al
País Valencià
L’any 2007 es van produir 600 a-

gressions fetes per persones d’i-
deologia neonazi. El 2008 va pel camí
d’igualar l’estadística. L’última agressió
es va produir fa pocs dies a Castelló,
on un jove va ser atacat per quatre fat-
xes que van marcar-li una esvàstica
nazi a la cara amb una navalla.
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Dos treballadors acomiadats de
SEAT continuen la vaga de fam

per aconseguir la reincorporació.
Després de catorze dies, un tercer
vaguista va abandonar la protesta
perquè posava en risc la seva salut. 

Vuit professors de música acomiadats en bloc es tanquen a l’escola

Vaga de fam
i noves
aturades
a SEAT



Cridar ben fort

La societat, en general, els veu com una cosa que els sobra. Els penja
l’etiqueta de delinqüent i els arracona a les presons. I el que els passa
allà sembla que no és responsabilitat de ningú. I això fa que quan les

persones anomenades preses socials denuncien un cas de tortures no
siguin escoltades. Tampoc ho són les persones que han estat empresona-
des per motius polítics o les persones migrades, però sembla que els que
al carrer són anomenats delinqüents provoquen més sordesa. Per això
quan diem que cal combatre la tortura, cal fer-ho des de tots els àmbits.
Cal combatre totes les peces que formen part del mecanisme que l’em-
para (policies, funcionaris de presons, metges forenses, fiscals, jutges,
mitjans de comunicació, polítics), però també cal escoltar totes les vícti-
mes que provoca i potser, fins i tot, parar més l’orella quan es tracta d’un
col·lectiu que ha de cridar més fort que els altres, com el de les persones
recluses a Can Brians. Fa més de mig any que la Secretaria de Serveis Peni-
tenciaris, que depèn del Departament de Justícia, no permet que l’Obser-
vatori del Sistema Penal i els Drets Socials entri a entrevistar-se amb els
presos que han denunciat tortures. De fet, els ha dit que només els dei-
xarà si es presenten amb una ordre judicial. Per què? Què volen amagar?
El fet que Can Brians sigui el centre des d’on arriben el 90 per cent de les
denúncies no hauria de ser un motiu per obrir les portes i investigar-ho?
Sembla evident que des de la conselleria que encapçala Montserrat Tura
hi ha més interès a fer callar els qui són torturats que no pas a perseguir
els torturadors. Ella i els responsables del seu departament prefereixen
cedir a les pressions d’un sindicat de funcionaris, emparar els seus actes i
seguir fent callar les persones, que, pel fet d’estar empresonades no
poden cridar tan fort com voldrien.

El racó il·lustrat

✑ Roger Palà
/directa@setmanaridirecta.info/

Pertanyo a una generació de
ciutadans que només ha
conegut això que en diuen

democràcia. Els nostres pares
van néixer en un moment en què
el que s’aprenia a escola era
mentida, el que explicaven els
diaris, propaganda del règim i
gairebé tothom tenia bastant
clar que la veritat era una altra
cosa. Nosaltres, però, tenim
aquesta vida. Amb les seves
comoditats i les seves precarie-
tats, les seves felicitats i les
seves misèries. A alguns ja els
està bé. D’altres, però, guaitem
més enllà i el que veiem ens fa
fàstic.

Fa fàstic la il·legalització
d’una idea. Fa fàstic la repressió
de qui la vol expressar cívica-
ment. Fa fàstic el jutge que s’hi

recrea mentre es penja medalles
de demòcrata fastigós proces-
sant dictadors d’altres fàstics
més llunyans. Fa fàstic el suport
dels actors que –des de l’esquer-
ra del fàstic– donen suport als
qui diuen que fan menys fàstic
només perquè hi ha campions
olímpics de la fastigositat. Fa
fàstic, a l’hora d’anar a votar,
haver de triar entre el fàstic
menor, el fàstic pitjor i el fàstic
incommensurable. Fan fàstic els
fastigosos breus de columna que
diuen que ahir van morir 33 per-
sones en qui sap quina guerra
fastigosa i fan encara més fàstic
els breus de columna que no es
publiquen sobre els morts d’al-
tres guerres fastigoses.

Per això arriba un moment
en què alguns de nosaltres, mal-
grat totes les eines que ens ha
donat el sistema educatiu, mal-
grat la socialització en un entorn

més o menys estable, malgrat
tenir tot l’amor dels nostres
pares, germans i amics, malgrat
tot això hi ha un dia que només
sentim fàstic. I el fàstic pot
generar dues coses: deserció, o
ganes de combat.

Jo em compto en els del
segon grup, però hi ha dies que
no puc més i deserto. Són dies
tristos. Però també sé que des-
prés –més d’hora o més tard–
veuré altres coses més enllà del
fàstic: que tinc companys amb
correus electrònics com  guan-
yarem@xxxx.com, que el Rocker
i el Joan Canela han obert un
bloc, que la DIRECTA i l’Accent
s’han unit per fer 30.000 diaris
reclamant “2 dies”... Recordaré
que he d’escriure un article
sobre Ovidi Montllor pel Diago-
nal... I sabré que la vida és una
altra cosa, que no té res a veure
amb el fàstic que sentim.

Fàstic
Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana ens estem preparant, físicament i psicològi-
cament, per anar al Festival Antifeixista de dissabte. Portem la
barra conjuntament amb el Contra-Infos i l’Info-usurpa,

entranyables projectes i companys de batalles, que algunes llegeixen
en la intimitat del seu lavabo. Sí, senyors i senyores, barra contrain-
formativa. Per cobrir la notícia al moment. Per cert, qui la redactarà?
Que la passi als altres. També estem preparant un suplement espe-
cial sobre la vaga dels conductors d’autobusos de TMB que sortirà la
setmana que ve amb la DIRECTA i que també es repartirà durant les
mobilitzacions de la vaga. Aquest suplement el fem amb l’Accent i
amb el Catalunya, la publicació de la CGT. Com podeu veure, els mit-
jans alternatius estem que sortim. A veure si no sortim massa i caiem
en algun precipici democràtic. Fins la setmana que ve!

Editorial

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
-Reconeixement. Heu de reconèixer el crèdit de l’obra de la manera especificada
per l’autor o el llicenciador. 
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vada d’aquesta obra. 

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

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 

L’Hospitalet de Llobregat 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

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

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS
Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 

Àrees de treball de Directa:
redaccio@setmanaridirecta.info
fotografiadirecta@gmail.com
il.lustraciodirecta@gmail.com
disseny@setmanaridirecta.info
subscripcio@setmanaridirecta.info  
distribucio@setmanaridirecta.info 
publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 19

d

directa núm. 82 / 20 de febrer de 2008pàgina 2 la línia

Quechua

REDACCIÓ: De dalt a baix: Lluc
Salellas • Impressions: Laia Alsina •
Així està el pati: Jesús Rodríguez i
Pau Cortina • Roda el món:
Guillem Sànchez • Observatori
dels mitjans: Enric Borràs i Abelló •
Què es cou: Gemma Garcia i Jordi
Panyella • Expressions: Roger Palà i
Estel Barbé Serra • La graella: Xavi
Camós • La Indirecta: Sergi Picazo

FOTOGRAFIA: Albert García 
i Berta Alarcó
IL·LUSTRACIÓ: Jordi Borràs
COMPAGINACIÓ: Roger Costa
CORRECCIÓ: Col·lectiu de 
correcció i edició A corre-cuita
PUBLICITAT: Tània Miró
DISTRIBUCIÓ: Xavi Camós
SUBSCRIPCIONS i
ADMINISTRACIÓ: Jesús Hita

BAIX LLOBREGAT: baixllobregat@setmanaridirecta.info
BERGUEDÀ: bergueda@setmanaridirecta.info
EL CAMP: elcamp@setmanaridirecta.info
GIRONA: girona@setmanaridirecta.info
MANRESA: manresa@setmanaridirecta.info 
MARESME: maresme@setmanaridirecta.info 
MENORCA: menorca@setmanaridirecta.info
OSONA: osona@setmanaridirecta.info
SABADELL: sabadell@setmanaridirecta.info
SOLSONÈS: solsones@setmanaridirecta.info
TERRASSA: terrassa@setmanaridirecta.info
TERRES DE PONENT: terresponent@setmanaridirecta.info
VALLÈS ORIENTAL: granollers@setmanaridirecta.info

Qui som

 C
or

re
sp

on
sa

lie
s 

Pluges, però dèbils

Durant tota la setmana seguirem
amb una situació de vents de

Llevant i Xaloc suau. L’ambient serà
núvol i els ruixats s’aniran repetint
especialment a punts de la costa.
Entre diumenge i dilluns les pluges
es poden intensificar a Barcelona i
Tarragona. Plourà més intensament
a Castelló i València. Les tempera-
tures seguiran fresques, però no hi
haurà pràcticament glaçades a les
comarques interiors. 

El diumenge 24 a la tarda les pluges s’estendran de sud a nord El dilluns 25 continuarà l’ambient núvol i algunes pluges disperses
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>> Novartis és una de les multinacionals farmacèutiques i de nutrició més poderoses del planeta i d’enemics no n’hi falten.
L’any passat aquesta empresa suïssa va perdre una demanda a l’Índia, a través de la qual volia evitar que el govern produís
medicaments genèrics. És a dir, al país les autoritats no respecten la patent perquè la població no es pot permetre pagar el
preu original dels medicaments. Novartis factura prop de 30.000 milions d’euros l’any_

✑ Francesc Richart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Acabar amb l’experimenta-
ció animal és, ara per ara,
un pols entre els activis-

tes per l’alliberament animal de
tot el món i les indústries farma-
cèutiques. Aquest conflicte va
començar a ressonar a casa nos-
tra fa tres anys i, per aquells que
l’analitzin, ens aporta les claus
de com s’estan configurant les
lluites actualment.

Diversos col·lectius estan llui-
tan contra els transgènics que uti-
litza l’empresa suïssa. Però Novar-
tis té un altre front obert a
Catalunya, el qual té  relació amb
el fet que és un dels clients més
importants de Huntingdon Life
Science (HLS), el centre d’experi-

mentació animal més gran d’Euro-
pa. La Campanya pel tancament
d’HLS va convocar una manifesta-
ció el 12 de febrer al matí davant
la seu de Novartis a Barcelona.
Prop de 150 persones van tallar la
Gran Via amb pancartes que
deien: Novartis tortura i assassina
animals o Liberación animal ahora
i es van fer pintades a la façana on
s’advertia i s’amenaçava la farma-
cèutica per tal que trenqués els

llaços amb HLS. Al final de la con-
centració alguns manifestants,
amb el rostre cobert, van apedre-
gar els vidres de l’entrada a la seu.

Aquesta actuació no és nova
entre els grups de l’Estat espanyol
que han atacat els interessos d’em-
preses lligades a HLS. De fet, entre
el 2005 i el 2006 es van produir
més de 60 sabotatges a la empre-
sa UPS, encarregada de la missat-
geria dels laboratoris. A causa de
les diverses accions directes con-
tra les seus i les furgonetes d’UPS a

la península (Madrid, València,
Barcelona, Saragossa, etc.), la mul-
tinacional ha trencat les relacions
amb Huntingdon. El directiu de
Roche Joaquim Langer també ha
estat objectiu d’una acció, reivin-
dicada en un comunicat. L’acció va
consistir en el llançament d’un
artefacte incendiari al portal del
seu domicili, al barri de la Bonano-
va. I Sami Legweil, director de qua-
litat d’Unipharma, una empresa
que també és clienta d’HLS, ha
rebut cartes intimidatòries.

150 persones
van tallar la

Gran Via amb
lemes com
“Novartis
tortura i
assassina
animals” A escala internacional molts

grups que s’estan enfrontant als
interessos de l’experimentació
animal s’han adherit a la cam-
panya Stop Huntingdon Animal
Cruelty (SHAC) i han utilitzat
aquestes inicials per identificar-
se. Cal dir, però, que a l’Estat
espanyol, tot i les diverses ac-
cions contundents contra HLS,
en cap moment s’han pogut lle-
gir les inicials de SHAC a cap car-
tell ni comunicat.

MÓN // NOVARTIS ÉS CLIENT D’UNS LABORATORIS QUE EXPERIMENTEN AMB ANIMALS

Acció contra la seu de Novartis el passat 9 de febrer a Barcelona
Eloy de Mateo
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Els grups per l’alliberament animal
s’enfronten a les farmacèutiques

Què és el SHAC?

Estratègia i tàctiques per acabar amb l’experimentació

L’estratègia que ha dut a
terme el SHAC es podria

definir amb dos adjectius: lúcida i
exemplar. Lúcida perquè ha sabut
desxifrar la debilitat de les cor-
poracions –en aquest cas Hun-
tingdon– i centrar-se en les em-
preses que s’hi relacionaven, tot
obligant-les a trencar els seus lli-
gams. S’ha calculat que un total
de 3.363 empreses han deixat de
treballar-hi, fet que ha suposat
l’ofegament econòmic dels labo-
ratoris, els quals han registrat
unes pèrdues de gairebé 85 mi-
lions de dòlars. De fet, entre la

llista de més de 3.000 empreses,
trobem corporacions importants
com ara Marsh (una de les assegu-
radores més importants del
món), DeutscheBank o la pròpia
Borsa de Nova York. Això es deu,
segons apunten diferents activis-
tes, al fet que poden ser atacades
des de qualsevol punt del planeta
perquè són multinacionals.

D’altra banda, el fet que es
tracti de multinacionals ha per-
mès la descentralització total de
les accions i la conformació d’un
activisme de base, autònom i amb
un marge creatiu ampli de formes

de lluita: des d’un fals avís de
bomba –com va ser el cas de
Marsh– que va obligar a desallot-
jar cada setmana un gratacels de
Manhattan i va ocasionar grans
pèrdues, fins a concentracions,
manifestacions o accions directes.
Les claus interessants d’aquest
conflicte –que en alguns cercles
contestataris s’ha titllat de “causa
no prioritària” o de “reivindicació
de petitburgesos”– han mostrat
que la concreció i la informació
són essencials. El fet que la cam-
panya (als disset països on es
porta a terme) se centri en Novar-

tis no és casual, ja que la filosofia
dels activistes clara: si aquesta far-
macèutica cau els altres clients ho
faran en cadena i, si Huntingdon
també desapareix, l’experimenta-
ció animal podria tenir els dies
comptats. Què passaria si passés
el mateix amb altres corpora-
cions? En aquest cas, pels activis-
tes d’arreu del món es tracta d’en-
derrocar un pilar del capitalisme
en defensa dels animals i de la
natura, allò que alguns defineixen
com a alliberament imprescindi-
ble i com a teoria adaptada als
nostres temps.

SHAC és una campanya pre-
sent a més de disset països

que té com a objectiu tancar els
dos laboratoris que Huntingdon
té als Estats Units i a la Gran
Bretanya. L’estratègia del SHAC
és atacar els interessos de les
empreses relacionades amb
HLS, ja sigui perquè en són clien-
tes o accionistes o perquè hi
tenen algun lligam. La campan-
ya, que va néixer d’un petit grup
d’activistes d’Anglaterra a mit-
jans dels 80, ha aconseguit tan-
car tres cops els laboratoris mit-
jançant la denúncia pública i el
sabotatge material a tota enti-
tat que tingués relació amb HLS.
Però els activistes del SHAC no
comptaven amb un altre ene-
mic: el govern. L’administració
anglesa, pressionada per la po-
derosa indústria farmacèutica
en bloc (Bayer, Novartis, Glaxo,
Dupont, Sanofi i Aventis), ha
estat qui més ha barrat les pre-
tensions del SHAC. Ha canviat
lleis, ha empresonat activistes,
ha prohibit les manifestacions i
ha condonat deutes de milions
de lliures que tenia el govern
amb HLS.

d
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“Treballant per un món millor”.
Aquest és l’eslògan més típic de
tots aquells laboratoris que
viuen de l’explotació animal.
Dedicats a mesurar la toxicitat
dels productes de la societat
postindustrial, els laboratoris
Huntingdon exterminen milers
d’animals al dia.

✑ Francesc Richart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Huntingdon compta amb dos
complexos, un a Anglaterra
i un altre a Nova Jersey

(EUA). Cada laboratori alberga
70.000 animals: gossos, gats, rato-
lins, conills, babuïns, ximpanzés...
En aquests dos centres els animals
–prop de 1.000 al dia– són tortu-
rats. La tortura s’allarga, normal-
ment, fins que moren. La seva
mort es fruit de processos de pro-
ves agroquímiques, amb els quals
s’evaluen pesticides, herbicides,
verins o fungicides. En aquestes
proves també es testen productes
de la llar (detergents, productes
de neteja, substituts del sucre,
etc.). En relació als productes far-
macològics, les espècies animals
predominen en l’experimentació
relacionada amb les píndoles per
aprimar-se, les viagres i l’experi-
mentació amb organismes i ani-
mals modificats genèticament.

Pels activistes, Huntingdon no
és una companyia que fomenti la
investigació i el desenvolupament.
No crea productes propis ni es
dedica a trobar cures o medica-
ments per malalties, sinó que tre-
balla per contracte, és a dir, fa feina
per altres empreses que els dema-
nen tests de toxicitat. Aquestes
proves consisteixen a introduir per
la força un producte a l’estómac de
l’animal, als pulmons o a la pell.

L’any 1989 es van filtrar unes
imatges molt dures enregistrades
amb una càmera oculta on es
mostrava el rigor científic d’un
treballador que donava cops de
puny a un cadell Beagle de quatre
mesos, la dissecció d’un mico que
encara estava viu i la falsificació
de resultats dels seus propis ex-
periments. Aquestes gravacions –i
d’altres que s’han anat filtrant–
han servit perquè es prestés aten-

En els seus complexos Huntingdon
tortura cada dia 1.000 animals 

ció als experiments animals i es
destapessin algunes de les misè-
ries de la ciència.

Com a prova de tot això, cal re-
marcar que només a la Unió Euro-
pea s’utilitzen entre dotze i disset
milions d’animals l’any als laborato-
ris. A l’Estat espanyol la xifra se si-
tua prop dels 700.000. La majoria
d’aquests recursos animals estan
destinats a proves per elaborar pro-
ductes cosmètics, seguit dels expe-
riments militars. Només un  10 per
cent es destinen a les proves sanità-
ries. I és que en el món de l’experi-
mentació els animals s’utilitzen en
proves d’alta toxicitat, en les quals
se’ls obliga a inhalar líquids de
frens, olis bronzejadors, anticonge-
lants o esprais pel cabell. Una crua
realitat que el món dels publicistes
a vegades s’encarrega de maquillar,
sobretot en aquells spots televisius
de cadells de gos que corren entre
rotlles de paper higiènic. 

Les raons contra 
l’experimentació animal
L’Associació Mèdica Americana va
reconèixer que “sovint, els estudis
amb animals provoquen poc o res i
és molt difícil traslladar els resul-
tats als humans”. Aquest argument
afirma que les diferències entre els
animals i els éssers humans són
grans, tant a nivell genètic com his-

tològic, anatòmic o immunològic.
De fet, segons la mateixa associa-
ció, els animals reaccionen als fàr-
macs, les vacunes i altres substàn-
cies de manera diferent de com ho
fan les persones. Així doncs, sembla
poc fiable que la medicina humana
es pugui basar amb la medicina
veterinària. A més, un altre factor
que juga en contra d’aquest tipus
d’experimentació són les condi-
cions d’ansietat i dolor a les quals
estan sotmesos els animals als
laboratoris i que els provoquen
desequilibris i canvis fisiològics que
alteren els resultats obtinguts.
Harry F. Harlow, psicòleg de gran
prestigi que experimentava amb
primats sobre els efectes de la pri-
vació materna, va arribar a dir que
“no valia la pena fer la majoria dels
experiments, ja que la informació
que s’obtenia de vegades mancava
de valor per ser publicada”.

El cert és que l’experimenta-
ció animal resulta una pràctica
barata i ràpida per les farmacèuti-
ques. Una pràctica que, a més, el
govern obliga a fer per aprovar la
sortida d’un producte. En el cas
dels medicaments, abans passen
per una sèrie de fases: analitzar el
producte, fer un assaig clínic amb
animals, fer un assaig amb volun-
taris i, finalment, la prova sobre
una massa de població.

La seva mort 
és per evaluar

detergents 
o substituts 

del sucre

Si ens preguntem per les alter-
natives que hi ha veurem que el
mètode és treballar sobre cultius
de teixits cel·lulars, animals i hu-
mans. De fet, hi ha algunes empre-
ses cosmètiques que ja no fan pro-
ves amb animals i en fan publicitat,
tot indicant-ho a la informació
comercial. Al mateix temps, però,
experimentar amb animals està
molt estès i, a més, els teixits
cel·lulars no sempre serveixen. Per
això l’experimentació animal ha
estat defensada com l´única efec-
tiva i ha format part de la idiosin-
cràsia de la indústria, no només
farmacèutica, sinó de tot tipus:
automobilística, nutricional, d’es-
tudis de psicologia, etc.

El juny de 2007 l’Estat espanyol
va aprovar la Llei de Benestar d’Ani-
mals, que penalitza el maltracta-
ment d’animals als laboratoris, ja
que considera que són “éssers vius
sensibles”. Malgrat l’existència del
text, l’Estat no ha fet actuacions
per evitar l’experimentació amb
animals i els opositors consideren
que el govern espanyol continua
pensant que aquesta pràctica és
necessària per l’avenç de la ciència.

Finalment, cal assegurar que
molts detractors de l’experimenta-
ció provinents dels cercles mèdics,
tot i que veuen lluny la desaparició
del ratolí dels laboratoris, conside-

ren que seria indispensable que
fossin les institucions qui conduïs-
sin les multinacionals a abolir la
pràctica amb animals i les obli-
guessin a invertir en la recerca de
nous mètodes o alternatives a la
tortura d’éssers vius.

Experimentació amb humans
La diferència teòrica entre experi-
mentar amb un animal no humà i
un animal humà és que l’humà té la
voluntat d’escollir i un codi bioètic
(consentiment, informació, etc.)
que el científic ha de complir. En
canvi, l’animal no humà és forçat a
fer-ho. La línia de separació de
vegades pot ser molt fina.

Actualment l’Àfrica és el labo-
ratori on s’experimenta més amb
humans per fer vacunes contra la
SIDA i drogues tòxiques antivíri-
ques d’efectes desconeguts. Fa poc
temps una multinacional farma-
cèutica nord-americana famosa va
aturar un programa de vacunació
contra el VIH a Sud-àfrica perquè
estaven desenvolupant la SIDA als
“voluntaris”. De fet, experimentar
al continent més pobre és més
econòmic per les multinacionals,
ja que les indemnitzacions pels
damnificats són més baixes, hi ha
menys control governamental, la
remuneració és molt atractiva i els
errors són més fàcils d’amagar.

MÓN // ELS ACTIVISTES QÜESTIONEN QUE L’EXPERIMENTACIÓ DELS LABORATORIS SIGUI UN AVENÇ

d

Els micos són una de les espècies animals més perjudicades per l’experimentació animal Arxiu
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MARQUES QUE EXPERIMENTEN AMB ANIMALS:
>> Binaca, Clearasil, Black&Decker, Colgate, ADIDAS, Lancaster, EVAX, Fairy, Bic,  Gilette Company (Duracel, Braun, Oral B),
Hugo Boss, Johnson&Johnson, Roc,  Acuvue, Kleenex, Listerine, L’Oreal, Garnier, Giorgi Armani, Nenuco, Pato WC, Ariel,
MaxFactor, Pantene, Ralph Lauren, Rexona, Schwarkopf, Scoth Brite, Timotei, AXE,  Calvin Klein, Xerox, General Motors_
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En contraposició a l’ecologisme
més comú, l’ecologisme revolu-
cionari ha optat per abandonar
el diàleg i la conscienciació i
atacar directament les infraes-
tructures de les organitzacions
econòmiques que exploten els
animals i la naturalesa.

✑ José Rodriguez Cubero
i Francesc Richart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Si algun dia teniu l’ocurrència
d’entrar a la pàgina web de
l’FBI i cliqueu a l’apartat dels

més buscats podreu observar que
el Front d’Alliberament de la Terra
(ELF) i el Front d’Alliberament Ani-
mal (ALF) són les organitzacions
terroristes domèstiques més peri-
lloses dels Estats Units. I és que,
durant la dècada dels 70, al cor de
l’imperi nord-americà i britànic ,
van néixer les organitzacions eco-
logistes més potents.

Arne Nears, filòsofa nord-
americana, va ser qui va parlar
per primera vegada d’“ecologis-
me profund, un pensament que
combat l’antropocentrisme (la
humanitat al centre ) i aposta
definitivament pel biocentrisme
(la naturalesa al centre). La seva
filosofia, doncs, es basa en la
idea que totes les espècies són
iguals i tenen el mateix dret de
viure en aquest planeta i s’oposa
a qualsevol tipus de dominació i
destrucció per part dels ésser
humans. Així mateix, aquest dis-
curs no només vol enfrontar-se a
la tradició, l’hàbit i el pensament
establerts, sinó que també s’opo-
sa al sistema econòmic i als mit-
jans de producció del sistema
capitalista. Alguns exemples d’a-
questa idea són les accions con-
tundents: l’atac a la companyia
de carbó Fison’s (Anglaterra), on
l’ELF britànic dels anys 90 va des-
trossar camions i maquinàries de
l’empresa i va provocar milions

L’acció directa centra l’activitat
de l’ecologisme revolucionari

de pèrdues amb l’objectiu de sal-
var uns pantans.

L’ELF va sorgir a Anglaterra
l’any 1992 com a escissió de l’orga-
nització ecologista Earth First! (
Primer la Terra). L’organització va
fusionar les idees precedents de
l’ecologisme profund i social i les
va sintetitzar en el que avui dia es

coneix com a ecologisme revolu-
cionari. L’ELF dels Estats Units té
un historial de més de 1.200
accions –la majoria a través de
l’incendi– contra instal·lacions de
pistes d’esquí (Vail, Colorado),
contra seus de la indústria fores-
tal, contra departaments d’admi-
nistració de terrenys o, en el cas

Segons l’FBI,
el Front

d’Alliberament
de la Terra
i el Front

d’Alliberament
Animal són

grups terroristes 

d’Europa, contra constructores
com Dragados (Alemanya ). L’ELF
s’ha oposat també a les destruc-
cions de boscos per fer amplia-
cions d’aeroports (Holanda).

Per la seva banda, el Front d’A-
lliberament Animal (ALF) sorgeix
als anys 70 i les seves primeres
accions van anar dirigides al sabo-

tatge de caceres i centres de vivi-
secció. Tot i això, la seva pràctica
més usual han estat els allibera-
ments d’animals en criadors desti-
nats a l’experimentació. Aquesta
organització ha salvat milers de
gossos, conills, cobais, ratolins,
primats, gats, aus i peixos perquè
tots els animals –independent-
ment del sexe, la raça o l’espècie a
la qual pertanyin– siguin lliures.
“A ells no els importarà el que
diguin de tu”, diu un cartell de
l’ALF on apareix un gos en primer
pla rodejat pels braços d’un indi-
vidu encaputxat.

Entre els seus activistes, una
de les figures més destacades és
la del nord-americà Theodore
Kazcynski, més conegut com
Unabomber. Aquest professor
universitari de matemàtiques va
deixar la seva plaça a la universi-
tat a Berkeley i, durant divuit anys
–entre l’any 1978 i el 1995–, es va
dedicar a enviar cartes bomba a
genetistes, seus de línies aèries,
centres de computació i universi-
tats des de la cabana on residia,
en un paratge aïllat de l’Estat de
Montana. El seu Manifest contra
la tecnologia, que es va publicar a
la revista Times amb un acord del
propi Unabomber, és un al·legat
antiindustrialista, reconegut in-
tel·lectualment com un text bri-
llant. De fet, el Manifest contra la
tecnologia és un dels documents
indispensables per comprendre
l’ecologisme revolucionari i el
primitivisme.

El resultat de les setze cartes
bomba que va enviar Kaczynski va
ser de tres persones mortes, una
d’elles el publicista Thomas Mos-
ser, encarregat de netejar la imat-
ge a la multinacional Dupont per
un escàndol de vessaments. Tot i
que Kaczynski és un referent teò-
ric, la seva pràctica d’atemptar
directament contra les persones
no ha estat gens seguida (potser
amb alguna excepció) dins del
moviment proalliberament. I és
que cal recordar que un altre tret
característic de l’ALF i l’ELF és el
de no causar la mort de cap ani-
mal –humà o no humà– en les
seves accions.

MÓN // PINZELLADES DE LA HISTÒRIA DE L’ECOLOGISME REVOLUCIONARI

Xavier Blasco Piñol
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>> El moviment d’alliberament animal i humà té més de vint persones preses, repartides per la Gran Bretanya i els Estats
Units bàsicament. La majoria de les preses són resultat del conflicte existent amb els laboratoris Huntingdon i antivivisec-
cionistes (John Smith, Kevin Kjonaas, Natasha Avery, Donald Currie)_

>> El grup de suport a les persones preses de l’Earth Liberation Front compta més de 60 activistes empresonats, entre ells
Leonard Peltier, Julio Villanueva (Itoiz), militants del Move i militants de l’ELF / ALF_

Barry Horne. Anglès. Va pren-
dre consciència antiespecista

a l’edat adulta, va formar part de
l’ALF i va participar en un cente-
nar d’accions d’alliberaments. Va
estar empresonat diversos cops
per incendiar instal·lacions de
companyies pelleteres i relacio-
nades amb els laboratoris Hun-
tingdon. Durant l’última con-
demna de divuit anys, va iniciar
una vaga de fam perquè Tony
Blair complís la seva promesa
electoral d’acabar amb la vivisec-
ció. Quan portava setanta dies de
vaga Barry va morir.

Jill Phipps. Provinent d’una
família que ja estava lligada

a l’activisme polític . Militant
del Moviment d’Alliberament
Animal, havia passat per la
presó per aquests motius.
L’any 1995 va ser atropellada
per un camió que transportava
vedelles als voltants d’un
aeroport, durant una protesta
contra l’exportació d’animals i
la indústria càrnia.

Rod Coronado. Indígena i ac-
tivista nord-americà que,

durant els anys 90, va fer tre-
molar la indústria de la pell de
tots els Estats Units, on es va
infiltrar durant dos anys amb la
impressionant Operació Bite
Back. També ha lluitat contra la
caça de balenes incendiant vai-
xells baleners islandesos i boi-
cotejant la seva pesca. Ha for-
mat part de l’ALF i de l’ELF i és
considerat una llegenda vivent.
Ha estat condemnat diverses
vegades, tot i que ara mateix es
troba al carrer.

Activistes en pro dels drets dels animals

Entre els seus
activistes 

un dels més 
destacats és

“Unabomber”

d
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Qui hagi hagut de defragmen-
tar el disc dur alguna vegada
probablement hagi passat uns
instants contemplant com,
durant el procés, una colla de
punts de colors canvien de posi-
ció, s’agrupen i s’ordenen seguint
un criteri no aparent que perme-
trà l’optimització de l’accés a les
dades.

De vegades hem imaginat
que aquest mecanisme podria ser
aplicat a les nostres ciutats. En el
cas de Barcelona, les illes de l’ei-
xample serien la traducció imme-
diata dels punts de colors i el joc
podria ser interessant:

Enderroquem una fila
completa a una banda de la Gran
Via i hi col·loquem un gran parc.

A una escala més petita,
identifiquem els habitatges buits
del barri i hi traslladem la gent
que vivia on ara hi ha el parc. Si
algú vol canviar de barri, de pisos
buits ens en sobren.

Col·lectiu Pilar Prim

El que es 
pretén és 
una ciutat

“equilibradamen
t fragmentada”

on tinguem
sempre a mà el
que necessitem

per viure 
cada dia

/opinio@setmanaridirecta.info/

Fa poques setmanes va sortir a
la llum pública la denúncia de
tortures suposadament patides
per Igor Portu i Martin Sarasola,
detinguts al País Basc, el primer
d’ells ingressat a la UVI després
de quinze hores d’incomunicació
a mans de la Guàrdia Civil. Unes
setmanes abans, va transcendir el
testimoni esfereïdor dels
maltractaments soferts per
Gorka Lupiáñez.

L’any 1995, durant el judici
que tenia lloc a l’Audiència
Nacional contra els independen-
tistes catalans detinguts abans
dels Jocs Olímpics, la metgessa
forense que va assistir la majoria
dels que en aquell moment eren
jutjats va ser cridada a declarar a
petició de la defensa. La raó de la
seva compareixença tenia relació
amb la denúncia reiterada de
tortures dels detinguts i amb l’in-
forme de les diferents explora-

cions mèdiques que havia fet
aquella professional de la medi-
cina forense.

Concretament, la metgessa va
ser preguntada pels instruments
mèdics de què disposava per dur a
terme les exploracions. La respos-
ta va ser prou eloqüent: només
una taula i un llum, res més. A-
quells informes forenses no arriba-
ven als mínims criteris de qualitat
recollits a les normatives interna-
cionals i esperables en un estat de
dret democràtic i garantista.

Malgrat tot, aquell informe
recollia un seguit de lesions físi-
ques fàcilment visualitzables en
la majoria dels detinguts.
Després de fer referència a
cadascuna d’aquelles lesions,
però, acabava concloent que
eren fruit d’una detenció amb
resistència o fruit d’autolesions.
Era la versió que defensava la
Guàrdia Civil.

L’informe de l’any 2006 de la
Coordinadora per la Prevenció
de la Tortura de l’Estat espanyol
recordava que durant els anys
que portem de segle XXI trobem
més de 4.000 denúncies per
maltractament policial arreu de
l’Estat. I Amnistia Internacional,
a l’informe intitulat “Sal a la
ferida”, entre altres coses identi-
fica de manera molt precisa
cadascuna de les mancances que
té l’actual sistema polític i jurídic
per fer front a una xacra com és
la pràctica de la tortura a l’Estat
espanyol.

No són poques les veus que,
davant de fets com l’ingrés
hospitalari d’Igor Portu, dema-
nen públicament que es dugui a
terme una investigació
profunda que arribi al final del
cas. En molts casos es tracta de
pura demagògia, ja que passats
uns dies aquest tema no els

preocuparà en absolut. En d’al-
tres, són veus que confien que
la investigació acabi beneint la
versió oficial, per la
tranquil·litat de les seves
ànimes. Mentrestant, veus com
la de José Bono justifiquen
públicament i per escarni de
l’Estat de dret la pràctica de la
tortura quan es tracta d’opera-
cions antiterroristes.

Si tenim en compte l’instru-
mental mèdic de què disposen
els professionals, segons la
forense de l’Audiència Nacional, i
les ràpides conclusions a què
arriben malgrat tot, podem
preveure com serà el final de la
investigació. No oblidem, però,
que existeixen instruments i
protocols mèdics suficients per
saber què va passar. No és qües-
tió de sort, és qüestió de volun-
tat de voler saber i d’evitar que
guanyi un cop més la impunitat.

Ramon Piqué. Associació Memòria Contra la Tortura /opinio@setmanaridirecta.info/

Existeixen
instruments 
i protocols

mèdics
suficients. No és
qüestió de sort,

és qüestió de
voluntat de
voler saber i
d’evitar que
guanyi un 
cop més la
impunitat

En lloc de construir residèn-
cies noves per a la gent gran,
agrupem-la. Desplacem les
persones de manera que no
hagin de deixar el seu barri. Als
patis d’illa hi haurà els equipa-
ments de suport amb assistèn-
cia 24h i s’accedirà als pisos per
unes passeres. Així es reduiran
les distàncies dels desplaça-
ments i es millorarà la compati-
bilitat d’horaris entre la feina i
la vida domèstica.

De manera similar, les llars
d’infants i les escoles se situaran
més a prop de casa dels alumnes.

Als pisos vacants potser hi
podran viure els qui habiten fora
de la ciutat i hi vénen a treballar
cada dia. Estalviarem desplaça-
ments, temps i diners.

Habilitem un gran aparca-
ment a l’esplanada del Fòrum i
que els cotxes es quedin fora de
la ciutat. Un monorail elevat que
recorri la Diagonal ens aproparia
al centre sense haver de parar als
semàfors.

Fem un plànol d’usos i acon-
seguim que a tres illes de distàn-
cia hi hagi almenys un comerç de
cada tipus, un equipament cultu-
ral i una parada de metro.

Tornem a ocupar els terrats
per a la vida quotidiana.
Netegem-los de l’amalgama de
ferralles diverses –antenes de
comunicació i similars–, possibili-
tem que s’interconnectin i mirem
d’encabir-hi zones per fer activi-
tats públiques.

Observem que aquest
mètode tampoc ens dóna una
defragmentació visible. En el
nostre sistema, defragmentar no

seria agrupar totes les peixateries
en un sol carrer ni tots els avis en
un altre. Tampoc estem parlant
de res que s’assembli a l’intent
d’uniformitzar l’aparença de les
terrasses de la Rambla que hi va
haver fa no gaire. L’efecte es
manifesta en un segon pla: el que
es pretén és una ciutat “equilibra-
dament fragmentada” on
tinguem sempre a mà el que
necessitem per viure cada dia, on
deixin de tenir sentit paraules
com “barri residencial” o “zona
comercial”. A la ciutat, l’assistèn-
cia ha de ser a cada domicili, la
compra diària, al carrer i la
cultura, al barri.

L’urbanisme sovint actua amb
grans operacions puntuals que
pretenen millorar (o això és el que
se’ns explica) la vida als barris. És
molt discutible que amb els
macro-centres-lúdico-comercials,
les fires-mega-culturals-mundials i
d’altres invents que no tardarem a
conèixer s’aconsegueixi més cohe-
sió social que al bar de la plaça o
al mercat. Nosaltres creiem que
no. Que el planejament es fa
pensant més en els interessos
privats que no pas en les persones
que el patiran no és cap novetat.
El creixement d’una ciutat consoli-
dada tendeix a una evolució tran-
quil·la i previsible, sense edificis

espectaculars, buits de contingut,
sense artefactes que no encaixen
en un model urbanístic capaç
d’engolir-ho gairebé tot com és el
de Barcelona. El benefici que
generen aquestes operacions no
reverteix en els veïns, que de l’edi-
fici només en gaudeixen (sic) la
carcassa.

En una ciutat que viu més de
cara al turisme que pels seus
propis habitants s’entén que
passin aquestes coses.
Actualment, el baix nivell dels
responsables polítics i la poca
cultura dels agents privats han
reduït el planejament al joc ridí-
cul de veure qui la té més grossa.

Dani Plana Trenchs

‘Defragmentar’

Investigació i impunitat
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El 6 de març arriba als carrers
de Colòmbia i dels llocs que hi
donen suport la marxa Un
millón de voces contra las AUC,
una resposta evident a la marxa
que el 4 de febrer va aplegar
milers de persones a tot el món
–a Barcelona també– sota el
lema Un millón de voces contra
las FARC. La situació és prou
clara per mostrar la divisió
ciutadana al voltant d’una
guerra que deixa víctimes a tots
els bàndols. Recordeu que les
AUC vol dir les autodefenses i
que són el grup que suposada-
ment ha desmobilitzat Álvaro
Uribe, el president colombià.

El primer que cal pensar és si
resulta encertada una resposta
així a una iniciativa que no es
plantejava com a oficialista: no

era el govern qui convocava el
millón de voces de febrer.
Malgrat això, el fet que la crida
només mencionés les FARC i no
el paramilitarisme va inundar la
marxa d’una flaire uribista a ulls
de molta gent. Penseu, per un
moment: una manifestació
contra ETA com la de Barcelona
després de l’assassinat d’Ernest
Lluch en què no es demanés
diàleg per al final del conflicte.
Hi faltaria alguna cosa.

En segon lloc, cal veure com
l’intervencionisme d’Hugo
Chávez, el president veneçolà,
ha molestat tants i tants colom-
bians. Per les xarxes de correu
electrònic –ço és, a tot el món–
hi circulen missatges de ciuta-
dans enfurismats que escriuen a
Chávez que les FARC se les

quedi ell, que se les confite. És
greu minimitzar el gran
problema que suposa un grup
armat que ja difícilment defensa
cap idea política i aquest va ser
un dels orígens de la convocatò-
ria inicial.

No cal ser una fura de l’art
de la negociació per veure que
la mediació només pot passar
pel distanciament dels bàndols i
això no es fa fent-se fotos amb
comandants ni asilant-los, però
tampoc donant suport als para-
militars que sempre han festejat
amb l’actual govern colombià. La
solució al conflicte, per tant,
continua lluny.

La marxa del dia 6 de març
segurament no tindrà tot el
suport amb què va comptar la
del 4 de febrer, encara que

vulgue denunciar un problema
igual de gran. Igual. La convoca-
tòria del millón contra les FARC
va pecar de falta de previsió del
biaix que agafaria pel fet de
citar només un grup armat,
encara que estigués convocada
amb bona fe.

Ni les AUC ni les FARC se
salven d’haver-se instal·lat en el
món de la delinqüència i de
viure, a través de la implicació
del país en un conflicte pseudo-
polític, en un negoci basat en la
violència. Tant de bo els dos
milions sortissin sempre junts al
carrer, deixant de banda menti-
des governamentals i impietat
terrorista.

/opinio@setmanaridirecta.info/

A Colòmbia 
la situació és

prou clara 
per mostrar 

la divisió
ciutadana al
voltant d’una

guerra que 
deixa víctimes 

a tots els
bàndols

/opinio@setmanaridirecta.info/Josep Maria Yago Suau. Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau

Els dies 25, 26 i 27 de gener
es va celebrar el Fòrum Social
Català a Barcelona. 48 semina-
ris, tallers, exposicions, l’assem-
blea de moviments socials i una
manifestació van ser les princi-
pals activitats de la trobada per
cridar que Un altre món ja és
possible.

Diversa gent de la
Coordinadora Tarragona
Patrimoni de la Pau vam partici-
par en alguns dels seminaris i
vam dir coses com aquesta:
“Mentre els estats es gasten 137
milions de dòlars en els exèr-
cits, 1.107 nens i nenes (menors
de cinc anys) moren, sobretot
als països de l’anomenat Tercer
Món, a causa de malalties que
es podrien prevenir amb mesu-
res senzilles i assequibles.
Perquè aquesta veritat estadís-
tica es consumi ha de passar tan
sols una hora. Només una hora.”

També vam explicar que la
despesa militar mundial durant
el 2006 va ser de 1.204 bilions
de dòlars (un 2,5 per cent del
PIB mundial). El pressupost de
“defensa” de l’Estat espanyol
pel 2008 és de més de 18.000
milions d’euros, 55,85 milions
d’euros diaris. Aquestes i altres
dades sobre les inversions mili-
tars en armes, per exemple, o

sobre el pes de la investigació
militar en els pressupostos
d’R+D (recerca i desenvolupa-
ment) ens van fer concloure
que els exèrcits són una verita-
ble xacra per la humanitat. Per
la seva despesa i inversió en
mort i patiment, per una banda,

i perquè, per altra, els diners
que utilitza es desvien d’altres
finalitats més urgents i necessà-
ries, al marge de la pràctica-
ment inexistent inversió en
educació per la pau (si més no
en comparació amb la inversió
per preparar la guerra).

En un dels seminaris, el que
es va titular Desmilitaritzem la
societat: militars i educació.
Binomi incompatible, reflexio-
nàvem sobre la contínua
presència de la ideologia milita-
rista en diferents espais educa-
tius i recreatius de la nostra
societat. Durant el debat va
aparèixer la figura dels “pres-
criptors”, que són persones
–mestres, per exemple– ben
relacionades amb les delega-
cions de defensa que es preocu-
pen, entre d’altres coses, de
preparar xerrades sobre l’exèrcit
als centres educatius, de facili-
tar material informatiu o d’or-
ganitzar visites a vaixells de
l’Armada. Evidentment, a les
xerrades i les visites no es difon
la veritable cara dels exèrcits,
sinó la versió amable que el
converteix en una fantàstica
ONG.

Va aparèixer, també, l’assig-
natura d’educació per la ciuta-
dania i la previsió que els
alumnes de primària, cap els 11
anys, estudiaran el paper que té
l’exèrcit en la “defensa al servei
de la pau”.

L’exèrcit, amb el suport del
govern de torn, continua inten-
tant posar la bota en el món
educatiu, als centres o als
fòrums com el Saló de l’ensen-

yament. I caldrà tornar a dir
algunes coses de la campanya
d’escoles objectores, coses com
que, per nosaltres, aquestes
informacions desemmascaren el
concepte de la "cultura de la
defensa" expressat reiterada-
ment per part del govern i
evidencien quin és el seu signi-
ficat real: introduir valors mili-
taristes en la societat i no pas
promoure un debat en profun-
ditat sobre les necessitats i les
perspectives de la defensa.

Quan cada vegada s’admet
més que la seguretat depèn més
aviat de la gestió de variables
com els drets humans, l’equilibri
mediambiental i la justícia
social, creure –encara– en
esquemes de seguretat basats
en conceptes de defensa militar
és totalment caduc. Però, voler
introduir aquesta visió dins els
centres d’ensenyament és
completament absurd i antie-
ducatiu.

Des de la nostra acció,
apostem clarament per
l’Educació per la Pau, els Drets
Humans i el Respecte a la
Diversitat, ja que aquestes són
les necessitats educatives en un
món cada cop més complex i
conflictiu. Educar en la preven-
ció i la resolució dels conflictes
és molt més coherent i eficaç
que educar en esquemes milita-
ristes desfasats.

A l’Assemblea de
Moviments Socials es va propo-
sar, entre d’altres, fer una crida
per mostrar el rebuig davant la
presència de l’exèrcit als
centres educatius i recreatius el
30 de gener, aniversari de la
mort de Gandhi i dia escolar de
la noviolència i la pau.

Avui, quan escric aquestes
línies, ja és 30 de gener i, per
tant, si més no, em faig ressò de
la crida dient que cap exèrcit
defensa la pau.

L’exèrcit, 
amb el suport
del govern de
torn, continua

intentant posar
la bota 

en el món
educatiu

Carme Ferré Pavia. Periodista i professora de Comunicació a la UAB

Anthony Garner

La pau no passa pels exèrcits

Dos milions de veus

Educar en la
prevenció i la
resolució dels
conflictes és 

més coherent
que educar 

en esquemes
militaristes 
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Ricard Caba i Calbet, 
Membre de la Plataforma 
Salvem Oliveretes  (Viladecans)

El 22 d’octubre de 2007, la Plataforma
Salvem Oliveretes va presentar tres
instàncies al registre de l’Ajuntament de

Viladecans per demanar informació i docu-
mentació sobre el pla de llevant, amb el qual
es vol construir un nou barri de 2.377 habitat-
ges a la falda de la muntanya de Sant Ramon.
Encara no hem rebut cap resposta. A causa de
l’incompliment de la llei de procediment
administratiu –que a l’article número 42.3 esti-
pula un màxim de tres mesos per respondre
qualsevol consulta administrativa– vam voler
denunciar-ho al ple de l’ajuntament que es va
fer el dijous 24 de gener, tot exercint el dret
que atorga l’article número 20 del reglament
de participació ciutadana. No obstant això,

ens van negar la intervenció i per dirigir-nos a
l’administració ens van remetre als mateixos
mecanismes dels quals ens queixàvem. Un
peix que es mossega la cua i que ens fa sentir
titelles a la seva voluntat, tot i les moltes
medalles que es van posar i els molts reconei-
xements que van rebre per fomentar la parti-
cipació ciutadana, després que el 2003
l’ajuntament aprovés el Reglament de
Participació Ciutadana. (RPC). I resulta que
quan vols utilitzar-lo només et posen entre-
bancs i incompleixen el que disposa el regla-
ment. Això sí, escenifiquen la consulta
“participativa” del PAM amb un gran desplega-
ment mediàtic, tot i que només és una panto-
mima que recull totes les seves propostes
electorals i que ens demana que els assenya-
lem les que creiem més importants. Així
podran dir que la ciutadania hi ha participat.
Aquesta és la seva democràcia “participativa”.

La judicatura
estén la
precarietat

Marc Faustino i Vidal,
Secretaria d’Acció Sindical 
de la Intersindical-CSC.

Durant aquest mes de gener
hem tingut coneixement

de dues sentències de la Sala
del Social del Tribunal Suprem
que ens han tornat a demos-
trar que, des del món judicial,
també es pot imposar la
precarietat al món del treball.

Les sentències aparegudes
recentment tracten sobre la
repercussió que té la situació
d’incapacitat temporal de
treball d’una persona en les
vacances i en l’acomiadament.

Les dues sentències tenen
arguments que exculpen les
empreses i, d’alguna manera,
penalitzen les persones pel fet
de patir una incapacitat
temporal. El Tribunal Suprem
habilita l’acomiadament lliure
però indemnitzat i facilita que
les empreses no carreguin amb
els problemes de les persones
de la seva plantilla.

La dretanització de la judi-
catura és especialment real i,
com a exemples d’això,
trobem les denúncies reitera-
des del vocal del Consell
General del Poder Judicial,
Alfons López Tena.

La classe treballadora ha
de tenir la força de la seva
unitat, que s’ha de demostrar
en els moments de conflicte.
Si la tingués, quina empresa es
negaria a restablir les vacances
endeutades o a acomiadar una
persona que es troba en situa-
ció de baixa mèdica?

La nova llei
d’educació a
Catalunya
Ismael Àvila Jiménez 
Delegat Sindical d’Ustec-
Ste’s al Vallès Occidental

Els i les treballadores de l’en-
senyament públic no univer-

sitari que lluitem dia rere dia
per pal·liar les desigualtats
socials que diàriament veiem
reflectides a les nostres aules
no tenim els mitjans adequats
per fer front a aquesta realitat:
necessitem més inversió.
Necessitem uns pressupostos
que donin a l’educació el que
es mereix. Necessitem uns
pressupostos que donin a l’edu-
cació el mateix que donen per
la R+D (recerca i desenvolupa-
ment). Necessitem que es
redueixi la ràtio (nombre
d’alumnes per classe).
Necessitem que retirin el Pacte
Nacional per a l’Educació i la
sisena hora. Necessitem una
millor formació inicial i perma-
nent del professorat.
Necessitem no haver de perdre
deu anys de les nostres vides
per poder aprovar unes oposi-
cions. Quina formació perma-
nent pretenen que fem si, any

rere any, hem d’estudiar pel
mateix examen? Necessitem
una racionalització dels currí-
culums, materials adequats i
prou temps per treballar en
equip. Necessitem uns horaris
laborals que permetin que els
pares i mares puguin tenir tenir
cura dels seus fills i filles.
Necessitem, malauradament
–per la manca d’horaris labo-
rals que ens permetin tenir cura
dels nostres fills i filles– més
centres educatius públics de 0-
3 anys. Necessitem més centres
públics de persones adultes. En
definitiva, necessitem una
escola pública de qualitat, laica,
catalana, democràtica, partici-
pativa, coeducadora i correc-
tora de les desigualtats socials.
I per solucionar tot aquest
desgavell el Departament
d’Ensenyament, amb el seu
conseller Ernest Maragall al
capdavant, vol tirar endavant la
nova Llei d’Educació a
Catalunya (LEC), que portarà
excel·lència i equitat a tots els
centres educatius. Almenys
això volen fer-nos creure.

La LEC es desplega en cinc
grans àmbits: l’autonomia de
centre, els equips directius amb
més poder, l’avaluació de
centres i de professorat, el
servei públic d’educació i la
municipalització de l’ensenya-
ment públic no universitari.

L’autonomia de centre que
promou la LEC aplicarà criteris
de gestió privada, fet que
provocarà un augment de les
desigualtats entre els centres i
entre el professorat. També
implicarà una major competiti-
vitat en condicions diferents, ja
que no tots els centres tenen
les mateixes possibilitats i, per
tant, dificultarà la col·laboració
entre professionals. L’augment
del poder dels equips directius
capacitarà les direccions per
triar i avaluar el professorat.
Això ens portarà a una desregu-
larització de les condicions de
treball –perquè podran dema-
nar requisits específics– i a una
flexibilització dels procedi-
ments de provisió de llocs de
treball mitjançant criteris
subjectius. Sense oblidar que fa
possible la contractació dels
serveis d’empreses privades.
Quant a l’avaluació dels centres
i el professorat, a les bases de la
llei no s’especifica ni “qui”, ni
“què” s’avalua. Però perfecta-
ment pot generar autocensura i
submissió del professorat, ja
que obre les vies a la discrecio-
nalitat i l’arbitrarietat. Cal una
avaluació global del sistema
educatiu i no només de la tasca
docent. El servei públic d’educa-
ció que es consolida amb l’arri-
bada de la LEC implicarà un
increment dels centres de titu-

laritat privada, que no garantei-
xen l’escolarització de tot tipus
d’alumnat. La municipalització
suposarà una externalització
dels serveis educatius, ja que els
ajuntaments, en molts casos,
traspassaran els serveis a
empreses privades. També
suposarà una font de desigual-
tats, ja que no tots els consisto-
ris destinen els mateixos
recursos a l’educació ni tenen el
mateix tarannà. Així mateix, el
color polític també hi pot
influir en funció de si governen
uns o uns altres. La LEC no és ni
catalana ni pedagògica ni origi-
nal. Segueix els models anglosa-
xons que ja s’han aplicat a
Anglaterra i als Estats Units amb
uns resultats nefastos. Prové de
documents elaborats per insti-
tucions tan “contrastades” com
el Banc Mundial o el Fons
Monetari Internacional i també
d’organismes vinculats a l’em-
presa privada. Pretén produir
capital humà per una economia
competitiva, tot posant l’educa-
ció al servei de les empreses.
Qualsevol empresa podrà
entrar als centres públics i
portar-ne la direcció, amb la
mercantilització del sector que
suposa tot plegat. Així doncs,
aquesta llei va en contra de l’en-
senyament públic i, en conse-
qüència NO LA VOLEM de cap
manera.

cartes

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

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

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters

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

‘La Burxa’,
infectada

✑ Helena Olcina i Amigo

Si algú em demana que faça una
definició del que és “La Burxa”, li
donaré una resposta quasi idèn-

tica a la que donaria qualsevol altra
persona del col·lectiu redactor. Que si
som un projecte col·lectiu, assembleari
i autogestionat. Que si fem d’altaveu de
les lluites socials del barri. En fi, tot
allò que un mitjà de les nostres carac-
terístiques diria sobre si mateix.

Però què passa si ens posem a defi-
nir-la a través de la mirada dels altres?
D’aquells que estan dins i fora dels
moviments socials? Dels que la llegei-
xen cada mes o d’aquells que no ho han
fet mai però n’han sentit a parlar? Al
llarg de tants anys de “Burxa” –al març
seran 10– han arribat a les nostres
oïdes, directament o indirectament, tot
un seguit d’adjectius que la definien
des de la visió de l’interlocutor. Així,
tenim que “La Burxa” és el periòdic dels
okupes, és comunicació popular, és
reformista, és massa radical, és un
pamflet, és molt necessària, és secto-
rial, és massa independentista, és una
cutrada, està molt bé, ja no és del
rotllo, etc. Vés per on, “La Burxa”, en
l’imaginari col·lectiu, és tota una allau
d’adjectius, de lluites, molts d’ells
contradictoris. Com és açò possible?

Per trobar una resposta, cal arribar
a l’arrel. Els mitjans de comunicació,
alternatius o no, són l’expressió del
grup al qual pertanyen. A voltes el
propietari és una empresa i d’altres la
propietat és col·lectiva i no es defineix
en termes de mercat. Aquest darrer és
el cas de “La Burxa”, que “pertany” al
teixit associatiu del barri de Sants i, per
tant, n’és un reflex. I és que els movi-
ments socials de Sants han aconseguit
el que a vegades sembla impossible,
deixar les seues diferències a banda per
treballar en una mateixa xarxa que es
vehicula a través de l’Assemblea de
Barri. Però com s’ho han fet aquestes
persones per oblidar que el del costat
és un moderat –quin fàstic!–, o un radi-
cal –quin violent!–, o vol un estat
català –quina por!–, o no en vol cap
–quin caos! Com s’ho han fet per reta-
llar aquestes distàncies que en altres
llocs semblen tan abismals? La resposta
és ben simple: la solidaritat.

Quan a mitjans dels 90 hi hagué un
augment de la repressió que afectà
–entre d’altres– alguns col·lectius del
barri, ningú es va preguntar quin peu
calçava l’altre. Les expressions de soli-
daritat foren incondicionals. Treballar
colze a colze posà en evidència que
allò que ens uneix és molt més gran
que allò que ens separa. I el que és més
important, que aquesta contaminació
ideològica ens feia més fortes. Des de
llavors, els moviments de Sants s’infec-
ten uns dels altres. Cada col·lectiu,
entitat o associació treballa en la seua
tasca, però no oblida mai que forma
part d’un tot més gran. I quan cal, ho
demostra. (Can Vies és un dels exem-
ples més recents).

“La Burxa” és, per tant, l’expressió
d’un barri infectat. Però el mèrit no és
nostre.
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Infectació Aquesta és la seva 
democràcia participativa



RENFE: Renfe Informació, l’atén
Marisa, en que el puc ajudar?
USUARI: Hola, molt bona tarda. Vull
comprar un bitllet d’anada i tornada
a Madrid pel dia 10 de març.
R: Des d’on?
U: Des de Barcelona
R: Barcelona-Madrid, a veure...
anada i tornada el mateix dia?
U: No, sortida el 10 i tornada el
dimecres a la tarda.
R: Dimecres quin dia és, perdoni?
U: Dimecres, és dia 12.
R: La sortida a quina hora seria?
U: Doncs al matí....
R: El primer és a les sis del matí, set,
set trenta, vuit trenta, nou, deu,
dotze...
U: Al voltant de les onze.
R: No, a les onze no n’hi ha cap.
U: Doncs, llavors, millor a les deu.
R: Com?
U: A les deu m’aniria bé.
R: Quantes classes voldria?
U: No, només una.
R: Turista, preferent...?
U: La que surti més barata.
R: Doncs llavors, turista.
U: Però, una pregunta, això quin tren
és?
R: Això és l’AVE.
U: No, no... l’AVE és molt més car. No
tenen el tren normal?
R: Aquest dia no, només hi ha l’AVE.
U: Només hi ha l’AVE?
R: Sí.
U: Però costa més del doble que un
tren normal, no?
R: Bé, no ho he calculat però si vol
lidic...
U: Però, si sortís en lloc del dilluns el
diumenge a la nit?
R: No pot ser, ara només surt l’AVE.
U: Com que només surt l’AVE?
R: Sí.
U: I la resta de trens? Ja no funcio-
nen?
R: Doncs no sé si en posaran o no. De
moment només hi ha AVE d’aquí a
Madrid. Miri, en turista anada i tor-
nada i amb el descompte li surt per
163,35 euros.
U: Però no surt cap altre tren cap
altre dia?
R: Ara per ara no, només l’AVE.
U: És que, aleshores, em surt més a
compte agafar un avió.
R: Això ja.....
U: I vostè no sap si tornaran a posar
els trens normals?
R: Doncs no, no ens ho diuen.
U: Doncs, d’acord, moltes gràcies,
bona tarda.
R: A vostè, bona tarda.
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El TGV comporta l’anulació dels trens
convencionals que van a Madrid
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els trens convencionals que
unien Barcelona amb Madrid
han quedat fora de servei.

L’arribada del TGV ha fet que
RENFE hagi decidit suprimir els
trens Alvia i Altaria que, per un
preu entre els 70 i els 100 euros,
permetien viatjar d’anada i torna-
da a la capital de l’Estat espanyol.
Durant els propers dies la com-
panyia ferroviària mantindrà en
funcionament un comboi nocturn
de l’Estrella de la Noche, però no
n’asseguren la continuïtat, segons
ha confirmat a aquest setmanari
el servei d’informació de RENFE. 

El preu del bitllet d’anada i
tornada a Madrid amb TGV arri-
ba als 163,35 euros si es fan para-
des. El tren directe costa 192,65
euros en classe turista, la més
econòmica. L’increment del pre-
u respecte els ferrocarrils con-
vencionals és superior a un 100
per cent de mitjana.

RENFE també ha confirmat
que la mesura és definitiva i que
les locomotores i els vagons de
les línies que unien Barcelona i
Madrid seran traslladats fins al
cantàbric per reforçar el servei
ferroviari d’aquella àrea geogràfi-
ca. Paradoxalment, quan truques
per fer reserves telefòniques o en
el moment de comprar els bitllets
a la taquilla, ningú t’informa de
quin bitllet estàs comprant. Les
usuàries demanen un bitllet per
anar a Madrid i directament els
venen el bitllet del TGV. Ningú no
informa que la resta de trens han
estat suprimits. Això ha implicat
un creixement espectacular de la
venda de bitllets del TGV, amb
xifres que arriben a una mitjana de
18.000 passatges diaris, a través
del telèfon, la pàgina web o la
compra directa. Aquesta imposi-
ció monopolística del servei d’al-
ta velocitat ha fet que els 70 pri-
mers combois que sortiran a
partir del 20 de febrer des de Bar-
celona i Madrid ja estiguin plens.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 12
Els treballadors de la plantilla
de Nissan van decidir, durant
una assemblea feta a
Cornellà, que aniran a la vaga
si l’empresa no retira l’ERO 

> Pàgina 10
Els Mossos desallotgen els
centres socials La Muerte i
Can Canaletes. Judici sense
dret a la defensa del Centre
Social La Revoltosa del Clot. 

> Pàgina 13
La campanya ‘Decideixo 
decidir’ ja ha confirmat 120
taules per la consulta popular
pel dret als referèndums d’au-
todeterminació del 9 de març

BARCELONA // VEÏNAT I TREBALLADORES CONVOQUEN CONCENTRACIONS DE PROTESTA

Propaganda 
L’arribada del tren d’alta veloci-
tat amb dos mesos de retard ha
anat acompanyada d’una intensa
campanya propagandística i ins-
titucional. Des del Ministeri pre-
sidit per Magdalena Álvarez s’ha
insistit en la compra massiva de
bitllets durant els primers dies
d’obertura de les taquilles, però
en cap moment s’ha donat a
conèixer la imminent desapari-
ció de tots els trens convencio-
nals que hi havia fins ara. 

El 12 de febrer la ministra va
arribar a l’Estació de Sants amb
un tren en fase de proves que va
fer el seu recorregut des del
Camp de Tarragona. Els directius
d’ADIF i el servei de premsa van
creure oportú que no hi hagués
imatges de l’arribada a les anda-
nes, entre altres coses perquè
alguns viatgers d’altres andanes
estaven xiulant l’arribada del
comboi. Això va desencadenar la
queixa dels reporters gràfics, que
van fer una plantada amb les
seves càmeres al vestíbul de l’es-
tació. La delegació ministerial va
sortir a tota velocitat amb una
caravana de vuit vehicles fins al
Palau de la Generalitat, on van ser
rebuts pel president José Monti-
lla. Un cop allà, en una roda de
premsa sense dret a preguntes
per part dels periodistes, Magda-
lena Álvarez va mostrar-se satis-
feta per l’anunci de la data d’arri-
bada del TGV, el 20 de febrer.
Segons ella, totes les proves tèc-
niques ja estan fetes i els catalans
i catalanes ara ja podran gaudir
de l’alta velocitat. 

La resposta ciutadana 
Amb el TGV a Sants, ara comença-
ran les obres del traçat pel centre
de Barcelona. El mateix dia de la
visita d’Àlvarez centenars de veins
i veïnes de l’Eixample van sortir al
carrer amb xiulets i cassoles –als
voltants de la Sagrada Família–
per mostrar el seu rebuig al futur
túnel que passarà per sota d’un
miler d’edificis d’habitatges. Tam-
bé es van mostrar crítiques amb el
model de transport elitista que
implica l’alta velocitat. Les enti-
tats englobades dins la Platafor-
ma pel Soterrament de les Vies de
Sants també han anunciat una
protesta. Van convocar tothom el
20 de febrer  a la plaça de Sants a
dos quarts de vuit del vespre per
exigir un model de transport dife-
rent i la inversió en les rodalies.
Els convocants també exigeixen la
retirada de la demanda judicial
que ADIF va presentar contra les
vuit santsenques que el mes de

juliol passat van bloquejar la
maquinària de les obres a l’alçada
de Santa Eulàlia i la Torrassa du-
rant una acció de protesta. Des
del sindicat CGT també es farà
una protesta a les vuit del matí el
dia de l’arribada del primer TGV al
vestíbul de l’Estació de Sants.

Cobriment de vies al Gornal
Una de les zones més afectades
pel túnel del traçat ha estat el barri
del Gornal. El traçat del TGV, tan
pròxim a desenes de blocs de pisos
–amb les molèsties que això ha
ocasionat–, va ser acordat per les
entitats veïnals i el govern amb una
contrapartida: totes les línies de
Rodalies serien cobertes en un ter-
mini curt de temps i a sobre s’hi
faria un parc públic. A dia d’avui, la
gran maquinària mobilitzada pel
TGV ja ha estat traslladada de la
zona i no sembla que hi hagi massa
pressa per començar a materia-
litzar la segona part del pacte. 

L’increment de
preu respecte 
els ferrocarrils
convencionals 

és superior 
a un 100% 
de mitjana

Un tren Alvia a l’alçada de Sant Feliu de Llobregat. El 20 de febrer ja no hi va passar. 
RRJ

La premsa es va plantar el dia de la visita de la ministra
Albert Garcia

“No pot ser, 
ara només 
surt l’AVE”

d

(Trucada telefònica a Renfe, feta per la
redacció de www.barrisants.org)



A dalt: Can Canaletes. A baix: Manifestació a Torrent de l’Olla, Gràcia.
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Un grup recolzarà
Carlos, membre
de Socors Roig

TERRASSA // SOLIDARITAT
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La violència dels grups feixistes 
al País Valencià no té aturador

CASTELLÓ // ELS NEONAZIS AGREDEIXEN UN JOVE DE LA PLANA

✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La matinada del 9 de febrer un
jove de Castelló que tornava
sol a casa va patir una agres-

sió brutal per part de quatre neo-
nazis, la qual es va saldar amb con-
tusions a diverses parts del cos i
amb un senyal de guerra a la cara:
els agressors van intentar dibuixar-
li una esvàstica a la galta amb una
navalla. Segons alguns testimonis,
l’agressió física va anar acompan-
yada de crits i amenaçes contra la
seva persona:  “Rojo de mierda, te
vamos a matar”.  L’agressió es va
produir l’endemà mateix que un
grup de neonazis llancés pedres
contra un establiment d’oci de la
ciutat i en trenqués els vidres. Els
agressors van ser perseguits i retin-
guts per algunes de les persones
que es trobaven al local fins que va
arribar la policia. Malgrat la pre-
sència dels agents, els agressors
van proferir amenaçes de mort
contra els que els havien retingut.
Tres dels detinguts van ser posats
en llibertat la mateixa nit del fets.

Malauradament, les agressions
feixistes no són cap novetat al País
Valencià, cosa que posa de mani-
fest la dada que havia donat pocs
dies abans Acció Popular Contra la
Impunitat (APCI), que quantificava
en més de 600 els casos de violèn-
cia feixista –el delegat del govern
espanyol a València només en

comptabilitza deu– registratdu-
rant l’any 2007. APCI també va
denunciar una agressió amb nava-
lla contra un jove per part d’un
grup que “havia sortit de caçera”.

Els presumptes autors d’a-
questa agressió, que van ser detin-
guts en primera instància, ja es
troben en llibertat. D’altra banda,
segons informa la web antifeixis-
tes.org, la policia encara no ha
identificat els atacants del jove de

Castelló, que va patir talls a la cara
i va ser colpejat violentament.

Condescendència del govern
“A la policia no li consta que es

tracti d’un cas de violència prota-
gonitzat per grups vinculats a l’ex-
trema dreta, i, en tot cas, encara
que finalment fos així, es tractaria
d’un cas aïllat”. Aquesta va ser la
resposta del delegat del govern
espanyol a València, que evident-

ment  no coneix o no avala els
centenars d’agressions denuncia-
des per Acció Popular Contra la
Impunitat.  Al marge de la credibi-
litat que el govern vulgui donar a
les dades sobre agressions de l’AP-
CI, en aquest cas concret, sembla
difícil interpretar la marca que els
agressors van deixar a la cara del
jove en un altre sentit que no sigui
el d’una agressió protagonitzada
per neonazis. 

El jove agredit pels ultradretans presenta marques de navalla a la cara Arxiu

✑ Gemma Ubasart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La campanya Aturem Can Bages
es va presentar en una roda de

premsa el 15 de febrer a Castellar
del Vallès. Les diverses entitats que
hi participen van mostrar la seva
oposició a la construcció d’un nou
polígon industrial a la zona de Can
Bages –situada dins el terme muni-
cipal de Castellar del Vallès i limí-
trof amb Sabadell– per les implica-
cions que comportarà des de
diferents punts de vista: destrucció
del medi natural, contaminació
ambiental, augment de les dificul-
tats de mobilitat, problemes d’ai-
gua que impliquen la necessitat de
transvasar-la de les conques del
Ter-Llobregat –ja prou malmeses–,
venda de patrimoni municipal, etc.
El projecte s’ha tramitat en un espai
agroforestal (Parc Agrícola del
Vallès) sense que s’hagi fet cap
estudi d’impacte ambiental. Impul-
sen la campanya l’agrupació d’elec-
tors L’Altraveu, els Amics del Ripoll,
l’Assemblea de Joves de Castellar,
l’ADENC, Castellar Sostenible, l’En-
tesa per Sabadell, EUiA, ICV i la U-
nió Excursionista de Sabadell. Tam-
bé li donen suport la Gent del Ter i
la Plataforma Salvem Montserrat.

Rebutgen un
nou polígon
industrial

CASTELLAR // ECOLOGIA Els Mossos desallotgen La Muerte a
Gràcia i Can Canaletes a Cerdanyola

CATALUNYA // SIS DESOKUPACIONS DES DE COMENÇAMENTS D’ANY

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La masia de Can Canaletes,
situada a la serra de Collse-
rola i dins del terme muni-

cipal de Cerdanyola del Vallès,
ja torna a estar buida i tancada.
El 6 de febrer vaser desallotjada
després de set mesos i mig d’o-
kupació. Golf de Viladecans,
l’empresa propietària que ha
liderat tot el procés de desno-
nament, ja ha començat a desfer
les millores que havien dut a
terme les desenes de persones
que, des del mes de juliol, ha-
vien convertit l’espai en un cen-
tre social. Actes en defensa del
medi natural de Collserola i per
promoure l’agroecologia om-
plien el calendari d’activitats
elaborat des de l’assemblea de
l’espai. En un comunicat aques-
tes persones denuncien el des-
interès de l’Ajuntament per
defensar un edifici emblemàtic.:
“L’okupació serà legítima men-
tre perdurin els abusos actuals
davant un dret tant bàsic com és
el de tenir un lloc digne on viure
o un indret on poder desenvolu-
par activitats d’una manera lliu-
re i autònoma”.

A Gràcia de matinada
El Centre Social La Muerte, situat
al carrer Congost 31 del barri de
Gràcia de Barcelona, també va
ser desallotjat pels Mossos la
matinada del 13 de febrer. A les
sis del matí van començar a
rebentar la porta a cops de mall.
Les dues persones que hi havia
dins l’edifici van ser identificades
i van quedar en llibertat. Al ves-
pre, a la plaça de la Virreina, prop
de 200 persones van participar en
una manifestació de protesta. Els
controls i escorcolls policials van
ser continus als carrers i al metro. J. 
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Judici de tràmit 
a La Revoltosa

La jutgessa de la sala 10 del
civil va trigar poc més de deu

minuts per dictaminar que el cas
de La Revoltosa estava vist per
sentència. L’11 de febrer es va fer
el judici al centre social amb seu
al Clot des de fa quatre mesos. El
propietari, Fèlix Marcilla –presi-
dent de la marca de cafè amb el
mateix nom–, va aconseguir que
el tribunal no permetés la presen-
tació de testimonis veïnals favo-
rables a l’okupació. Els propers
dies coneixerem la sentència.

d

✑Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El recenment constitït Comitè
de Suport a Carlos, , un jove

detingut a casa seva el 23 de gener
en aplicació de la llei antiterroris-
ta, ha expressat en un comunicat
la seva convicció que aquesta ope-
ració –en la qual es van detenir
dues persones més a Euskadi i una
altra a Madrid– no ha anat dirigida
contra membres del GRAPO o del
PCE®com pretén argumentar l’Au-
diència Nacional, sinó contra
membres de l’organització antir-
rrepressiva Socors Roig Interna-
cional (SRI), que dóna suport als
presos i familiars d’aquesta orga-
nització i a aquest partit polític. 

Carlos és un jove gallec que va
passar una temporada llarga a
Catalunya, on va militar “a des-
enes de col·lectius d’orientació
ideològica diversa”. Aquí i a Galí-
cia va estar implicat especialment
en organitzacions de suport als
presos polítics. De fet, la seva
militància va començar a l’adoles-
cència, quan van detenir els seus
dos germans acusats de pertànyer
a l’organització armada GRAPO.

Els detinguts en aquesta ope-
ració es troben ara en presó pre-
ventiva a Madrid, a l’espera que
se celebri el judici. Des del Comi-
tè de Suport a Carlos exigeixen la
llibertat immediata de  les perso-
nes empresonades i demanen
que “s’aturi la persecució contra
l’SRI i els seus membres” i s’adhe-
reixen al comunicat emès per
aquesta organització.

d



✑ Directa Berguedà
/bergueda@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament de Berga va
convocar una sessió de
participació ciutadana el

15 de febrer per saber l’opinió de
les entitats i els particulars res-
pecte les modificacions que les
formacions polítiques han fet a
l’Ordenança de Convivència Ciu-
tadana i de Bon Govern.

Cal recordar que el 30 de
setembre de 2006 es va fer una
jornada lúdica per reivindicar l’ús
del carrer i en contra de l’Orde-
nança de Civisme, durant la qual
es van organitzar jocs per la cana-
lla, poesia i música. Aquesta jor-
nada va acabar amb 23 multes, 22
de les quals en aplicació de l’es-
mentada ordenança. A més, en
virtut de l’ordenança, l’Ateneu

Columna Terra i Llibertat també
va ser sancionat durant aquelles
dates. Aquesta situació va generar
diverses protestes, com la inte-
rrupció d’un ple municipal, dues
manifestacions, la presentació de
més de mil signatures contra l’or-
denança i tot un seguit d’al·lega-
cions. Les multes posades per
l’anterior alcalde, el socialista
Ramon Camps, han estat mantin-
gudes per l’actual batlle, el con-
vergent Juli Gendrau. Aquesta
situació portarà l’Ajuntament da-
vant la justícia el 24 d’abril per un
contenciós administratiu derivat
de les sancions esmentades.

Durant la setmana passada el
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs
i l’Ateneu Columna Terra i Llibertat
van fer públic un comunicat on tor-
naven a carregar contra les multes,
contra l’ordenança actual i contra
la que estan preparant les forces
polítiques. També van denunciar
l’esmentat procés de participació
ciutadana i qualsevol col·laboració
amb l’Ajuntament mentre es man-
tinguin les sancions.

Prop d’una quinzena de perso-
nes van irrompre a la sessió de
participació ciutadana per pro-
testar contra l’ordenança de civis-
me vigent, contra la propera or-
denança i contra les sancions que
encara tenen diverses persones i
un col·lectiu. Durant la protesta
es va desplegar una pancarta, es
va lliurar un xec gegant a un dels
regidors presents a l’acte i es va
llegir un manifest que denunciava
la situació d’injustícia creada per
aquestes ordenances i les multes
que han provocat.

20 de febrer de 2008 / directa núm. 82 així està el pati pàgina 11

Maragall no cedeix tot i la
vaga massiva d’ensenyants 

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

La comunitat educativa es va
fer sentir durant la jornada
de vaga i en les manifesta-

cions que els sindicats havien
convocat pel 14 de febrer. L’ob-
jectiu era expressar la seva dis-
conformitat i oposició al docu-
ment de bases per a la Llei
d’Educació de Catalunya que el
conseller d’Educació va presentar
com a proposta per aturar l’aug-
ment del fracàs escolar. 

Alguns dels punts més criti-
cats són els que fan referència a
les noves propostes de direcció i
gestió dels centres que es volen
portar a terme. Es tem que rere el
que la proposta anomena autono-
mia dels centres per gestionar i
resoldre els propis conflictes no
s’hi amagui un intent de retirada
progressiva de les responsabili-
tats i de l’actuació del Departa-
ment com a ens públic per donar
cabuda a la gestió d’empreses pri-
vades. També es rebutja que la
direcció del centre pugui triar el
professorat que vol en funció del
model curricular i l’ideari que
s’hagi creat com a centre, contrari
al concepte d’igualtat de condi-
cions i d’oportunitats propi de

GIRONA // LES MESTRES DENUNCIEN EL CARÀCTER PRIVATITZADOR DE LA LLEI

l’ens públic. Totes les propostes
van dirigides a fer canvis en l’orga-
nització dels centres i en cap cas
s’han demostrat que millorin la
qualitat educativa, sinó que única-
ment semblen anar adreçades a la
progressiva privatització de l’en-
senyament.

Amb un seguiment de la con-
vocatòria prou contundent i
ampli, tot i les diferències entre
les dades de participació que han
donat els organitzadors de les
mobilitzacions i les del Departa-
ment d’Educació, a Girona unes
5.000 persones van participar en
la manifestació, que va transcór-
rer en un caire lúdic i festiu i amb
lemes a favor de l’ensenyament
públic i contra la privatització.
Des de la Delegació del Govern es
va anar fins als Serveis Territorials,
on els representants sindicals es
van reunir amb el director dels
serveis, Andreu Otero. Després de
llegir el manifest conjunt es va
desconvocar la manifestació.

La Via Laietana, saturada
A la marxa de Barcelona tampoc hi
havia dubtes, va ser un èxit sense
pal·liatius. La Guàrdia Urbana ho va
xifrar en 50.000 manifestants i els
organitzadors en 60.000. Es va
tractar d’una de les mobilitzacions
més grans que es recorden dins
l’àmbit de l’ensenyament. Quan la
capçalera ja arribava a la plaça de
Sant Jaume la cua tot just arrenca-
va de la plaça Universitat. Es va
constatar una gran presència de
professorat de primària. La partici-
pació del professorat de  secundà-
ria va ser menys massiva, però
igualment nombrosa. Les pressions
del Departament encapçalat per
Ernest Maragall –mitjançant uns
serveis mínims que els sindicats

Els punts de la
llei més criticats
estan relacionats

amb les noves
propostes de

gestió i direcció

convocants van considerar abu-
sius– no van aconseguir desmobi-
litzar la protesta. Però no només hi
havia els professors. El Sindicat

d’Estudiants dels Països Catalans i
el Sindicato de Estudiantes també
van ser-hi presents. Es van llegir
diversos comunicats davant del
Palau de la Generalitat. A Tarrago-
na i a Lleida també es van viure

mobilitzacions amb una nodri-
da presència de professionals
de l’ensenyament. Mentres-
tant, amb algunes excepcions,
als centres educatius es vivia
una jornada pràcticament
desèrtica. La direcció dels ins-
tituts i escoles atenien tres,
quatre o cinc alumnes que els
seus pares i mares havien por-
tat a fer classe. En alguns
casos, les famílies no tenien
més opció. Entre les mestres
es detectava un cabreig consi-
derable: Ja n’hi ha prou de can-
vis de lleis d’ensenyament
cada cop que canvia el govern;
No volem privatitzacions
encobertes i Amb l’educació
no es fa negoci, eren els lemes
de les pancartes. 

d

L’Ajuntament
pregunta sobre
l’ordenança
cívica

BERGA // REPRESSIÓ

Es va desplegar
una pancarta, 
es va lliurar un
xec gegant a un

dels regidors
presents a l’acte

i es va llegir 
un manifest 

1.500 firmes a favor de la
consulta sobre Bolonya
✑ Ares Arbós
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Les assemblees de facultat de
la UdL i el SEPC van registrar,

el 13 de febrer, a la Udl més de
1.300 firmes demanant una con-
sulta popular sobre l’anomenat
pla Bolonya. Una bicicletada
que va recórrer les cinc facul-
tats de la Universitat de Lleida
va posar punt final a la recolli-
da de signatures, iniciada tres
setmanes abans i impulsada per
les diferents assemblees de
facultat i el SEPC. Aquestes sig-
natures han de servir per aturar
el procés que culminarà l’any
2010 amb la posada en marxa de
l’Espai Europeu d’Ensenyament

Superior (veure DIRECTA 71).
Les firmes són de membres de
la comunitat universitària
–alumnes, professors i PAS– i
els impulsors de la iniciativa
volen que serveixin per convo-
car un referèndum sobre el
traspàs a l’EEES, ja que conside-
ren que la informació ha estat i
és nul·la. Reclamen un període
de diàleg i la paralització d’a-
quest procés que afectarà les
universitats d’arreu d’Europa i
les homogeneïtzarà, a més de
permetre l’entrada massiva del
sector privat en la gestió dels
centres d’ensenyament supe-
rior o d’obligar les estudiants a
dedicar vuit hores diàries als
estudis, entre d’altres.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 1. La plaça de Sant Jaume de Barcelona plena de gom a gom durant dues hores. 
2. Mobilització al centre de Lleida 3. Marxa unitària a Tarragona  4. Protesta multitudinària a la ciutat de Girona 
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Els centres només
van fer classe

amb tres o
quatre alumnes

portats pels pares 
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✑ Manel Ros
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Després de més de quinze
dies de vaga de fam Dios-
dado Toledano i José

María Requena continuen la seva
lluita pel reingrés de tots i totes
les acomiadades de SEAT. Alhora,
Wenceslao Calero, després de
posar la seva pròpia salut en risc
per aconseguir la readmissió dels
seus companys i companyes, es
va veure obligat a deixar la vaga
de fam el 14 de febrer per reco-
manació dels metges.

Malgrat les dificultats que
estan trobant els vaguistes i grà-
cies a les grans mostres de solida-
ritat que estan rebent de part de
l’esquerra sindical i dels movi-
ments socials, la seva lluita co-
mença a donar fruits. Després de
l’aturada de solidaritat promogu-
da per la CGT el 6 de febrer i
veient que la seva determinació
per tirar endavant la vaga de fam
és ferma, l’11 de febrer l’empresa es
va reunir amb els sindicats CCOO i
UGT. En aquest sentit SEAT ha
reconsiderat –tot i que de manera
poc clara i de forma parcial– la
seva negativa a reincorporar les

persones acomiadades pendents
de reingressar a l’empresa. SEAT ja
ha manifestat que la seva voluntat
és reincorporar només aquella
gent que ho demani expressa-
ment. Per altra banda, en cap
moment s’ha firmat cap acord que
ofereixi unes garanties mínimes de
reincorporació de totes les aco-
miadades. Això, sumat al fet que
els representats de CCOO i UGT
no aclareixen la xifra de treballa-
dores readmeses, fa que la lluita
dels vaguistes i les mobilitzacions
convocades continuïn en peu. A
través d’un comunicat els dos tre-
balladors en vaga de fam van ma-

nifestar que davant les poques
garanties ofertes els obliguen “a
prendre les cauteles pertinents i a
mantenir la vaga de fam" fins que
"es clarifiqui de manera satisfactò-
ria el compromís adoptat i s’acom-
panyi de les garanties legals cor-
responents".

De moment la CGT ha con-
vocat els treballadors i treballa-
dores de SEAT a mostrar la seva
solidaritat mitjançant la progra-
mació de diverses aturades. La
primera serà el 20 de febrer a
Martorell i la segona el dissabte
23 i el diumenge 24 a la Zona
Franca.

Treballadores de SEAT durant la marxa de TMB del 9 de febrer
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✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Prop de 900 treballadors de
Nissan es van reunir en una as-

semblea general, el dissabte 16 de
febrer a l’Auditori de Cornellà, per
explicar la situació actual de la
fàbrica de la Zona Franca i per
decidir les noves mobilitzacions.

En una votació unànime a mà alça-
da, el Comitè d’Empresa –format
per CCOO, SIGEN-USOC, CGT i
UGT– va decidir convocar una
vaga total pels quatre dimecres
següents a la presentació de
l’ERO. Aquest està previst pel
divendres 22, en una reunió con-

vocada pel Departament de Tre-
ball de la Generalitat després que
l’11 de febrer l’empresa decidís
prorrogar la presentació de l’ERO
durant deu dies.

Fa un any, Nissan va anunciar
que augmentaria la producció de
la fàbrica que té a la Zona Franca i
va declarar que s’hi fabricaria un
nou model de baix cost. La sorpre-
sa va saltar el 3 de gener, quan
l’empresa va decidir que sobraven
450 treballadors i que, a partir del
7 d’abril, vol eliminar el torn de
nit. Els sindicats van presentar les
alternatives que hi ha al conveni
vigent: un pla de prejubilacions,
recol·locacions a d’altres models
o un pla de baixes incentivades.
De totes les propostes planteja-
des, l’empresa només va acceptar
el pla de baixes incentivades i,
segons els sindicats, va pressionar
diverses persones perquè s’hi aco-
llissin. Amb tot, han aconseguit
que, fins ara, 111 persones hagin
acceptat la baixa voluntària. El
Comitè d’Empresa, amb el suport
de la fàbrica de Montcada, va con-
cloure que a la Nissan no hi sobra
cap treballador.
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Pareu la música: parlen els
mestres que treballen en precari
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ja ha passat una setmana des
que 8 professors de l’Escola de
Musica de Badalona van deci-

dir tancar-se a les seves ins-
tal·lacions per denunciar l’acomia-
dament col·lectiu de què han estat
víctimes. Però des de la nit de
dimecres 13 de febrer fins a dia d’a-
vui poques coses han canviat, mal-
grat el ressò que ha anat obtenint
la protesta, malgrat les nits que
han dormit al terra. L’Ajuntament
de Badalona, que gestiona la pro-
pietat del centre a través d’un
patronat municipal, no accepta la
readmissió dels vuit, i la direcció
de l’escola ha decidit cessar les
activitats musicals al menys fins la
setmana vinent.

L’origen del conflicte és el
manifest que un grup de profes-
sors va redactar per explicar les
irregularitats laborals dins l’escola.
Dels vuit professors que protago-

nitzen la protesta, alguns treballa-
ven com a becaris des de feia anys,
i els altres eren autònoms i per
tant no tenien un contracte labo-
ral estable amb el centre. Fruit d’a-
questa situació d’inestabilitat
laboral s’havien produït retards en
els pagaments mensuals de fins a
tres i quatre mesos. Això sense
tenir en compte que els sous dels
que treballaven com a becaris
estaven molt lluny d’una remune-
ració digna, si més no en compara-
ció amb les retribucions del pro-
fessors que sí estan contractats

pel centre. Per tot això, exigeixen
una relació contractual amb l’es-
cola de música.

Ismael Dueñas, professor i
pianista, va ser acomiadat imme-
diatament després que transcen-
dís el manifest en alguns mitjans
de comunicació escrits, pel fet
d’haver-se atrevit a adjudicar-se
l’autoria del text. Pel que fa als
altres 7, van ser acomiadats poc
després perquè es van negar a sig-
nar un burofax que l’escola els va
enviar i en què se’ls demanava la
seva signatura per confirmar que

acceptaven seguir amb el règim
de beca. A tot això l’Ajuntament
no vol parlar d’acomiadaments
sinó de “marxa voluntària”, segons
s’explica en un article publicat a
Vilaweb dimarts passat.

L’endemà de començar la tan-
cada, els professors van rebre la
visita del regidor de Cultura, Ja-
ume Vives, del qual  -després d’u-
na acalorada discussió- els do-
cents varen arrencar el compromís
verbal que serien readmesos. L’en-
demà, però, el mateix regidor es
va negar a formalitzar-ho sense

donar un perquè definitiu, mentre
creixia el rumor que la direcció
del centre l’havia pressionat per-
què no ho fes. No obstant, per ara
ningú ha confirmat aquest ex-
trem. Des de divendres el diàleg
amb els atrinxerats a l’escola es va
trencat, i només s’ha pogut sentir
la tímida veu de l’alcaldessa de
Badalona, Maite Arqué, mostrant-
se disposada a negociar si els pro-
fessors desocupaven el centre.
L’alcadessa, però, ha cedit la ges-
tió del conflicte a la regidoria de
Cultura.

Així doncs sembla difícil que
la situació es desencalli en els
pròxims dies, perquè mentre els
professors mantenen la seva rei-
vindicació i la veracitat del que
exposen, el gerent del patronat,
Jordi Llorens, ha desmentit les
irregularitats denunciades pel
col·lectiu.

Suport als tancats
Mentrestant, la comunitat que
envolta l’Escola de Música de
Badalona –principalment alumnes
i pares d’alumnes- estan fent cos-
tat als professors. Dilluns van
assistir a  una concentració a la
plaça de la Vila en suport als
docents, que va aplegar una vui-
tantena de persones. Bona mostra
del suport, o si es vol de la curiosi-
tat que ha despertat aquest con-
flicte, a la xarxa, la pàgina “myspa-
ce” creada pels professors ja havia
rebut el dimarts 19 prop de 4000
visites, només sis dies després de
ser activada. 

BADALONA // VUIT PROFESSORS ES TANQUEN A L’ESCOLA DE MÚSICA PER EXIGIR UN CONTRACTE

L’Ajuntament 
de Badalona,
que gestiona 
la propietat, 
no accepta 

la readmissió
dels vuit

Continua la vaga de fam a SEAT 
MARTORELL // EL GRUP DÓNA POQUES GARANTIES ALS OBRERS

Pares, alumnes i professors de l’escola de Badalona davant l’Ajuntament el 18 de febrer Eloy de Mateo

d

d

Nissan anirà a la vaga 
si no es retira l’ERO

CORNELLÀ // ASSEMBLEA DE LA PLANTILLA

d

L’empresa ha
aconseguit que,

fins ara, 111
persones hagin

acceptat la
baixa voluntària
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✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

La Plataforma pel Dret de
Decidir i la Plataforma So-
birania i Progrés van pre-

sentar el 13 de febrer en una roda
de premsa la campanya Decidei-
xo decidir!. Aquesta campanya
es basarà en la recollida de sig-
natures per reclamar el dret de
Catalunya de convocar referèn-
dums al seu propi territori sobre
el fet nacional. Tot i fer la reco-
llida el mateix dia 9 de març –el
dia de les eleccions estatals–,
els portaveus de la campanya
van desvincular-se del marc
electoral. “La nostra acció es
planteja de manera autoorganit-
zada i lliure des de la societat
civil, al marge de l’acció electo-
ral i dels partits polítics; es trac-
ta de refermar un cop més que
som una nació i tenim el dret de
decidir”. Pels organitzadors, la
reclamació de la competència
de convocar referèndums per
part de Catalunya és exigible a
qualsevol govern que es definei-
xi com a demòcrata. Consideren
que aquesta demanda tampoc
no hauria de suposar “cap pro-
blema ni polític ni legal”.

Més de 120 taules de recolli-
da de signatures
La recollida de signatures es farà a
través de diferents taules que
coordinaran les dues plataformes
i que tenen el suport de diverses
organitzacions socials i persones
a títol individual. Aquestes taules
rebran un equip, el kit9M, que
contindrà 200 butlletes de reco-
llida de signatures i material de
difusió de la campanya. Entre
aquest material també hi haurà un
mocador vermell amb el logo
estampat que servirà per autoges-
tionar les taules, que tenen un
cost de 100 euros.

En el moment de la presen-
tació de la campanya, els porta-
veus van informar que ja dispo-
saven de més de 60 taules a 38
poblacions de les comarques
gironines. L’objectiu és superar
el centenar de taules a la demar-
cació de Girona. A Catalunya,
actualment ja hi ha més de 120
taules distribuïdes per diferents
punts del territori. Durant la
roda de premsa es va animar les
diferents entitats i organitza-
cions socials a sumar-se a la
campanya pel dret de decidir i a
fer palès el desig d’un poble de
poder decidir el seu futur de
manera lliure.

Durant la roda de premsa –a
la qual van assistir el jove Èric Ber-
tran, l’actor Martí Peraferrer i Eli-
senda Paluzié i Elisenda Romeu,
portaveus de Sobirania i Progrés i
de la PDD respectivament– es va
emmarcar aquesta nova campan-
ya en la mobilització del 18-F pel
dret de decidir i en la de l’1-D per
les infrastructures. 

GIRONA // AUTODETERMINACIÓ

La fiscalia demana 16.000
euros per unes pintades
✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El jutjat penal número 7 d’A-
lacant va celebrar el 18 de
febrer la primera part del

judici contra dos militants de
Maulets de la comarca de l’Ali-
cantí que van ser detinguts el 29
d’agost de 2006 arran d’unes ac-
cions de protesta contra dues
immobiliàries, Servicasa i Tecno-
casa, dutes a terme la nit del 23 al
24 d’agost del mateix any. El
ministeri fiscal ara els acusa d’un
delicte de danys i de cinc faltes
de coaccions i demana que siguin
condemnats a divuit mesos de
multa a vint euros diaris pels
danys i a quinze dies a vint euros
diaris per les coaccions. En total,
prop de 16.000 euros en multes.

Els dos militants de Maulets
van ser citats per la Brigada d’In-
formació de la policia espanyola
d’Alacant el 29 d’agost de 2006 i,
en arribar a la comissaria, van ser
detinguts i van ser interrogats per
separat. Els dos Maulets van re-
bre pressions i amenaces basades
en unes suposades fotografies i
filmacions que els incriminaven i
que, en realitat, no existien. Un
dels dos joves va admetre que ell

i el seu company havien fet pinta-
des a dues immobiliàries i que
van introduir filferros als panys
de les portes, però ara, en el pro-
cés judicial, són cinc les immobi-
liàries que reclamen danys: Tec-
nocasa, Servicasa, Gisamar, Alfa i
Urban Servicios Inmobiliarios. El

servei de pèrits judicials ha valo-
rat els danys a les immobiliàries
en 614 euros, tot i que només una
empresa ha presentat factures de
les reparacions.

El 18 de febrer van declarar
els dos acusats, que van al·legar
que la seva acció responia a mo-
tius polítics i s’emmarcava dins
d’una campanya destinada a re-
clamar habitatges per les perso-
nes i contra l’especulació urba-
nística i immobiliària que pateix
Alacant. Per Maria Josep Martí-
nez, l’advocada d’Alerta Solidària
que defensa els joves, “l’actuació
del ministeri fiscal ha estat molt
desproporcionada, ja que insis-
teix a jutjar-los per un delicte de
danys i no per una falta” i també
“perquè no existeix cap prova de
càrrec contra ells, només el testi-
moni d’una veïna que suposada-
ment va veure les accions contra
dues immobiliàries”. Per Martí-
nez “aquesta actitud de la fisca-
lia no té cap justificació de tipus

jurídic i la petició de condemna
només s’entén pel component
polític del cas”.

La segona part del judici se
celebrarà el 3 de març, moment
en què declararà un testimoni de
la defensa que no va declarar el
18 de febrer. Durant la primera
part del judici la defensa va de-
manar la rebaixa de la pena, però
el ministeri fiscal no va modificar
la seva petició.

Denúncia i repressió
L’acció dels Maulets s’emmarcava
en una campanya de denúncia de
l’especulació urbanística. Des-
prés de la seva detenció, les ac-
cions de protesta i de solidaritat
no s’han aturat. A Elx, el novem-
bre de 2007, es van segellar cinc
immobiliàries amb silicona i s’hi
van penjar cartells on es podia
llegir: “Aquesta empresa des-
trueix Elx i deixa els joves sense
sostre i sense futur”. Al desembre,
a Alacant, davant les portes de

l’empresa de construcció Grupo
Masa, es va fer una concentració i
una obra de teatre on s’exposa-
ven les dificultats de les persones
per accedir a un habitatge i les
estretes relacions entre els polí-
tics corruptes i les empreses.
Després del teatre els assistents
van ser identificats per la policia
espanyola.

La jornada antirepressiva de
solidaritat amb els dos joves
detinguts a Alacant del 9 de fe-
brer va començar amb un control
policial a l’entrada d’Elx que va
identificar i escorcollar els assis-
tents a l’acte. Ja al parc Primer de
Maig, el lloc de la concentració,
una noia va rebre amenaces i
insults per part de la policia
espanyola, que també li va pren-
dre una càmara de fotos i un telè-
fon mòbil. L’agent 77.692, a més,
va proferir aquestes paraules
contra la jove: “Cuando te jodan
en la cárcel las sidosas de mierda
acuérdate de mi cara”.

ALACANT // ELS MAULETS VAN REBRE AMENACES DE LA BRIGADA D’INFORMACIÓ

Protesta davant dels jutjats d’Alacant abans que quedés suspesa la vista oral
Joana Dalmau

Els joves van
rebre pressions 

i amenaces
basades en 

unes imatges
inexistents

‘Decideixo
decidir!’
recollirà
signatures 
pel dret a fer
referèndums 
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El sector de la construcció,
amb fortes connexions amb

l’estament polític i amb bas-
tants escàndols de corrupció a
les seves esquenes, ha viscut
anys d’esplendor a tot el País
Valencià. L’octubre de 2007 Las
Províncias va publicar una notí-
cia on es deia que els empresaris
valencians del sector demana-
ven “més sòl per edificar” a les
administracions. El text recollia
les paraules del president de la
Federació d’Empresaris de la
Construcció de la Comunitat
Valenciana –Juan Eloy Durá–
que, tot i aquesta demanda i el
descens viscut en la construcció
a tot l’Estat espanyol durant el
2007, indicava que al País Valen-
cià el volum d’habitatges cons-
truïts es va mantenir estable
l’any passat.

I és que el País Valencià s’ha
convertit en la terra dels grans
negocis urbanístics i de l’especu-
lació. A Alacant, entre d’altres,
trobem dos noms que són un clar
exemple de tot això. El primer és
el del Grupo Masa, empresa que
va néixer el 1973 i que construeix
parcs industrials, zones residen-
cials, camps de golf, hotels i bal-
nearis. Actualment el Grupo
Masa ven habitatges a quatre
zones residencials d’Alacant i de
Múrcia, que sempre tenen quel-
com en comú: estan prop del mar
i disposen de centres comercials
i camps de golf. 

A la web del grup es diu que
els seus preus “són fruit de la no
especulació del sòl”, tot i que es
poden arribar a pagar fins a
300.000 euros per un dels seus
apartaments. El grup ha cons-

truït a Portugal el que anomena
Boquilobo Golf Resort, un com-
plex residencial on també es pot
practicar aquest esport. Les ofi-
cines del Grupo Masa, amb 400
treballadors, s’escampen per
nou ciutats de l’Estat espanyol. 

El segon nom és el del cons-
tructor Enrique Ortiz, exmem-
bre de l’executiva del PSOE. El
Grupo Ortiz engloba una gran
quantitat d’empreses i filials
que es dediquen a la construc-
ció i a la neteja. El constructor, a
més, és el màxim accionista de
l’Hèrcules CF i el seu antic presi-
dent. Ortiz, gràcies a les seves
amistats amb polítics del PP, té
un control absolut dels negocis
públics de la ciutat d’Alacant i
el seu grup és la segona empre-
sa que acapara més obra pública
al País Valencià. 

A finals dels anys 90 del se-
gle passat Ortiz va assumir la
presidència de l’Hèrcules. Amb
això Ortiz es va assegurar una
important operació immobilià-
ria, que va rebre l’ajut de l’Ajun-
tament d’Alacant. El seu grup va
comprar l’estadi municipal de
l’equip de futbol (el Rico Pérez)
i al seu lloc hi va construir pisos.
Al mateix temps, l’Ajuntament
va impulsar un nou estadi a la
Serra de Fontcalent que va  fer
el mateix Ortiz.

Trobem altres exemples de
les connexions d’Ortiz amb el PP
a Eivissa. Aquí Ortiz està partici-
pant en la construcció de l’auto-
pista que unirà l’aeroport amb
Sant Antoni, unes obres que
compten amb el suport d’Stella
Matutes, la filla del polític po-
pular Abel Matutes.

Sol, camps de golf i especulació amb el sòl

d
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Fotografiar
sense càmera
ni negatiu
Encara que no ho sembli és possible fotografiar sense

càmera, és a dir, enregistrar una imatge sense la
matriu d’un negatiu. Aquesta tècnica, que es remunta

a segles anteriors, s’anomena fotograma i és el resultat de
la disposició de diferents objectes i materials sobre un
paper fotosensible on, en projectar-hi llum, queden fixats
en forma d’ombra o radiografia. Les primeres experiències
fotogràfiques van ser fotogrames, imatges aconseguides
sense càmera ni negatiu. El fotograma ha viscut principal-
ment dues èpoques d’esplendor. La primera correspon a
finals del segle XIX i hi destaca Fox Talbot, amb les seves
primeres impressions anomenades Photogenic Drawings.
La segona època apareix amb les avantguardes del període
d’entreguerres i Christian Schad, integrant del grup
dadaista de Zúrich; Man Ray, pintor i fotògraf nord-
americà i Lázlo Moholy-Nagy, pintor hongarès. Aquests en
són els màxims representants. Els seus resultats neixen
fruit de l’atzar i l’experimentació a partir dels primers
assajos fets per Fox Talbot.

En aquest cas els fotogrames són paisatges construïts dins
el laboratori. L’harmonia de les plantes i la seva delicadesa
quasi invisible ens transporta a llocs imaginaris. El procés
està molt lluny de la immediatesa de l’actualitat, ja que es
tracta d’un treball d’artesania on l’atzar hi és molt present.
De fet molts dadaistes i surrealistes com Christian Schad o
Man Ray, citats anteriorment, es van sentir identificats
amb aquesta tècnica tan arbitrària que els permetia jugar
a controlar un raig de llum per trobar un descontrol en la
seva obra. A d’altres, des d’un punt de vista més teòric,
com ara László Moholy-Nagy, els fascinava la desmateria-
lització dels objectes i la naturalesa abstracta que adqui-
rien les fotografies. Els objectes deixaven de ser
identificables per esdevenir formes arquitectòniques i
exercicis sobre la llum i la forma.

Sovint ens preguntem: què és primer l’ou o la gallina?
En aquest cas, podem arribar a la conclusió que la fotogra-
fia és llum i que, per tant, l’instrument pròpiament foto-
gràfic no és la càmera sinó la capa fotosensible?

TEXT I FOTOGRAFIA: 
Aina de Gispert
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✑ Ares Arbós
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Lleida es va tornar a mobilitzar
contra el bloqueig que pateix

la població palestina de Gaza.
Una trentena de persones es van
concentrar el 13 de febrer per
escoltar música, beure te i llegir
les cartes que s’havien intercan-
viat el Comitè de Solidaritat amb
Palestina de la CGT i el sindicat
independent de treballadors de
Gaza. Durant l’acte, convocat per
l’associació Isish i per persones
de la Xarxa d’Enllaç amb Palesti-
na de les terres de Ponent, es va
llegir –en català i en àrab– el po-

ema de Mahmud Darwich "Sóc
àrab". També es va poder escoltar
la cançó "Sarah" de Rin Banna, un
tema que parla d’una nena de
Nablus que els soldats israelians
van matar en una incursió. A-
quest acte es va emmarcar en la
campanya contra el bloqueig a
Gaza que s’està duent a terme a
Catalunya. Es van viure moments
de tensió quan una persona va
voler arrencar la pancarta que
encapçalava l’acte i va proferir
insults i cops contra la gent que
hi assistia. L’acte va continuar
quan l’individu va entrar a la Pae-
ria per, finalment, marxar per una
altra porta.
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Concentració per reclamar
l’avortament lliure i gratuït

✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Prop de 100 persones es
van concentrar el 16 de
febrer davant la catedral

de la Plaça Vella de Terrassa
per reclamar el dret a l’avorta-
ment. La concentració estava
convocada pels grups feminis-
tes Biterna, Casal de la Dona i
Dones del Sac.

Durant l’acte es va llegir un
comunicat que reclamava, entre
altres coses, que l’avortament no
estigui previst en el codi penal,
que la llei reconegui el dret de
les dones de decidir sobre el seu

propi cos i la seva vida i que es
reguli l’objecció de consciència
als centres sanitaris públics per
garantir que l’avortament sigui
una prestació sanitària normalit-
zada. A més, durant el transcurs
de la concentració, es van reco-
llir prop de vuitanta autoincul-
pacions que està previst que
s’entreguin al jutjats de la ciutat
el proper 7 de març.

En finalitzar la lectura del
comunicat un grup de dones va
penjar uns plafons a les reixes de
la catedral que acusaven l’Esglé-
sia catòlica d’hipòcrita, patriar-
cal, sexista i feixista. En un d’a-
quests plafons es van recordar

les declaracions del bisbe de
Tenerife en qu va justificar els
abusos a menors. Durant l’acció
es van viure moments de molta
tensió quan un grup de gent que
sortia de l’església va intentar
arrencar els plafons i va dirigir
tota classe d’insults contra les
persones concentrades. En
aquest sentit`, la catedral de
Terrassa –amb el bisbe Josep
Àngel Saiz al capdavant– se situa
en la línia més conservadora de
l’Església catòlica. De fet, en
unes declaracions recents, Saiz
ha desqualificat els avortaments
i els ha titllat de “pràctica exe-
crable”.

TERRASSA // CRÍTIQUES A L’ESGLÉSIA CATÒLICA

✑ Ares Arbós
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La multinacional espanyola de la
informàtica INDRA va acomia-

dar de manera fulminant un treba-
llador. Els fets es remunten al 28 de
novembre de 2007, quan un mem-
bre de la CNT de Ponent, progra-
mador informàtic d’INDRA, va
comunicar al seu superior la inten-
ció d’organitzar la secció d’aquest
sindicat a l’empresa. La reacció de
l’empresa va ser fulminant. El dia
següent se li va tramitar la baixa i,
dos dies després, es va comunicar
l’acomiadament al treballador.

Automàticament la forma de
procedir habitual de la CNT es va
posar en marxa i el sindicat va co-
municar a totes les seves seus de
l’Estat espanyol l’acomiadament
del treballador, cosa que va desen-
cadenar una resposta de solidaritat
que es va transformar en l’envia-
ment de correus electrònics i faxos
a la multinacional. Mitjançant el
Departament de Treball i els ser-
veis jurídics del sindicat es va
intentar una conciliació, però l’em-
presa no s’hi va presentar. Segons
la web de presentació de la com-
panyia, INDRA és líder en el sector
de les tecnologies de la informa-
ció, compta amb més de 22.000
treballadors i amb clients a més de
80 països d’arreu del món. És la ter-
cera empresa europea en capitalit-
zació, amb uns beneficis de més de
2.150 milions d’euros el 2007. El 18
de febrer uns quants membres de la
CNT de Ponent van presentar-se a
la delegació de l’empresa a Lleida
–allà on treballava el noi acomia-
dat– per entrevistar-se amb el cap
de secció que, suposadament, és el
responsable de l’acomiadament
del treballador. La intenció era
reclamar-li els prop de 500 euros
que l’empresa deu a l’acomiadat en
concepte de  liquidació. Cal desta-
car que hi ha vàries denúncies de
treballadores que han signat con-
tractes precaris amb l’empresa i
que es queixen que aquesta no
apuja els sous, ni tan sols el que
correspondria a l’IPC anual. INDRA
treballa per l’administració en la
confecció de programes per les
bases de dades d’hospitals, centres
d’atenció primària i, també, pel
Ministeri de Defensa. Boicot Pre-
ventiu la té a la llista d’empreses
productores de míssils i tecnologia
militar. El sindicat té la intenció de
continuar les mobilitzacions.

La CNT
denuncia
INDRA per la
vulneració de
drets sindicals

El Departament
de Treball i els
serveis jurídics

del sindicat
intenten una

conciliació, però
l’empresa no 
s’hi presenta

PONENT // LABORAL

La protesta, encerclada

✑ Ares Arbós
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Una vintena de persones es
van concentrar el 16 de fe-

brer a Lleida contra la visita del
president del govern espanyol a
Lleida. Convocades per l’Assem-
blea de Joves de Lleida i sota el
lema Qui nega el dret dels pobles
no es pot dir demòcrata van voler
mostrar el seu rebuig a la visita de
Zapatero, que va fer un acte de
precampanya. Concentrats pací-
ficament, van voler acostar-se al
lloc on s’havia de celebrar l’acte.
Ja dins els Camps Elisis, una quin-
zena d’antidisturbis dels Mossos

d’Esquadra van procedir a encer-
clar els manifestants. En el mo-
ment en què la periodista de la
DIRECTA va mostrar la seva acredi-
tació, l’agent que comandava l’o-
peració va fer el gest de deixar-la
sortir del cercle, però un conegut
mosso de la capital de Ponent li
va ordenar el contrari i va ser obli-
gada a marxar, amb la resta del
grup. Llavors la gent es va dirigir a
la passarel·la que uneix els Camps
Elisis amb la Rambla Ferran. Els
Mossos van formar un cordó a
l’entrada del parc i van deixar lliu-
re el pas cap a la passarel·la, que
és on van anar les manifestants, ja
que no tenien altra possibilitat.

LLEIDA // LA VISITA DE ZAPATERO

Plafons a l’interior de la catedral de Terrassa que titllen l’Església d’hipòcrita
Directa Terrassa
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✑ Baldiri Alegre
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Desenes de persones es van
trobar el 16 de febrer a l’Ate-

neu Santboià per participar d’una
jornada de debat sobre la realitat
política que ens envolta.

Davant la proximitat del 9 de
març, dia d’eleccions al Parla-
ment espanyol, el Col·lectiu Lli-
bertari de la localitat va voler
crear un espai de reflexió con-
junta sobre el sistema de partits
i la forma de dominació política,
social i econòmica que aquest
representa. 

Exposició històrica
Durant tot el dia les persones
que hi van assistir van poder
gaudir d’una exposició que pre-
sentava un resum de les retalla-
des de drets, dels casos de cor-
rupció i de les lluites d’oposició
que han caracteritzat les etapes
de cadascun dels governs que hi
ha hagut a l’Estat espanyol des
de la mort de Franco, una reco-
pilació de dossiers preparada
per l’ocasió i dos muntatges
audiovisuals.

Les referències històriques i
les opinions exposades durant
els debats van contribuir a refor-
çar els arguments a favor de
l’abstenció activa en els seus dos
vessants: l’abstenció per mostrar
el desacord amb el sistema i l’ac-
tivitat per materialitzar els pro-
jectes que ens permeten cami-
nar cap al ple autogovern de les
nostres vides.

Reflexions
sobre
l’abstenció

SANT BOI // ‘DEMOCRÀCIA’

Poesia, música i espelmes 
LLEIDA // SOLIDARITAT AMB PALESTINA

Els Mossos reprimeixen la concentració Mostres de suport al poble palestí Directa Terres de PonentDirecta  Terres de Ponent

d

d
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✑ Oscar Simon i Aina Gallego
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La política d’habitatge té un
doble vessant: d’una banda,
és una política social, sovint

poc ambiciosa i limitada. Al ma-
teix temps és una política econò-
mica anticíclica que intenta fo-
mentar l’activitat en aquest sector
i contrarestar les fases de crisi del
mercat. Així, les polítiques d’habi-
tatge tenen una doble moral per-
què els objectius perseguits són
contradictoris. Les polítiques so-
cials haurien de garantir l’accés de
tota la població als béns i serveis
bàsics com l’habitatge, indepen-
dentment de la renda. Per contra,
les polítiques econòmiques bus-
quen fomentar i protegir el negoci
de la construcció. Per tant, en
comptes de penalitzar-los afavo-
reix els causants de la vulneració
sistemàtica del dret a l’habitatge
que s’ha produït a l’Estat espanyol
durant els darrers anys: bancs,
constructores, promotores, im-
mobiliàries i altres agents socials.
Durant els anys de govern socialis-
ta que ara acaba, hem pogut veure
intervencions en tots dos sentits.

Les competències en matèria
d’habitatge pertanyen a les co-
munitats autònomes i als ajunta-
ments. Per tant, el govern central
té un marge d’actuació relativa-
ment limitat. Si bé és cert que
pot intentar coordinar i legislar
temes relacionats amb l’habitat-
ge, la voluntat d’incidir sovint
xoca amb l’oposició d’altres ad-
ministracions. Tot i així, el govern
socialista , encapçalat per Zapa-
tero, des del principi va atorgar
molta importància al tema de
l’habitatge. Es va crear un nou
Ministeri d’Habitatge, fet que
suposava donar-li una rellevància
simbòlica addicional. Durant una
primera etapa, el Ministeri va ser
dirigit per Maria Antonia Trujillo,
que en matèria d’habitatge havia
aplicat unes polítiques prou reei-
xides a Extremadura. La ministra,
però, no comptava amb un su-
port fort del partit socialista ni
amb gaires habilitats comunicati-
ves ni amb el do de l’oportunitat.

Sens dubte, l’aportació més
important de l’etapa Trujillo és la
llei del sòl, aprovada el 10 de Maig
de 2007 al Congrés dels Diputats
amb el consens de tots els grups

de la cambra menys el PP, que s’hi
va oposar. Aquest text substitueix
la llei de 1998 impulsada pel PP i
coneguda com la llei del tot urba-
nitzable. Davant la pregunta “És
bona aquesta nova llei?”, la respos-
ta és que depèn amb què es com-
pari i de les expectatives de canvi.
Així, la llei intenta posar una mica
d’ordre al caos urbanístic propiciat
per la llei de 1998. Preveu una
reserva del 30 per cent de sòl per
habitatges protegits. També sota
el paraigües de l’article 47 de la
Constitució espanyola es preveu
el retorn d’un cinc per cent i d’un
quinze per cent de les plusvàlues
originades per l’acció urbanística
de les administracions públiques.
Un aspecte que pot ser positiu és
que els planejaments urbanístics
hagin de passar pels plens munici-
pals o que els creixements immo-
biliaris de més del vint per cent  de
la població comportin una modifi-
cació del planejament urbanístic.
A més, s’inclou la necessitat d’ela-
borar estudis ambientals en les
modificacions urbanístiques, fruit
de la negociació amb els sectors
ecologistes. En resum, comparat
amb el desgavell propiciat pel PP
significa un avenç. Ara bé, en altres
aspectes és del tot insuficient. En
primer lloc, no s’ataca l’arrel del
problema, el valor especulatiu del
sòl. A part, la reserva esmentada
del 30 per cent és clarament insu-
ficient i fins i tot presenta forats
legals, ja que permet l’edificació
d’estructures prioritàries. EL PSOE
i la resta de grups que li han donat
suport haurien pogut demostrar

una autèntica voluntat política
prohibint la venda de sòl públic,
establint un cens de propietaris de
sòl i impedint l’especulació amb
l’establiment d’uns preus màxims
del metre quadrat i expropiant el
sòl abans de reclassificar-lo –com
es fa a Marinaleda i a d’altres paï-
sos. I han optat per no fer-ho.

A banda d’això, la ministra
Trujillo es va caracteritzar per les
iniciatives i les declaracions des-
afortunades. Per exemple, es van
promocionar les Kelyfinders, u-
nes sabates esportives per “pate-
jar-se els carrers buscant casa” i
es van defensar els minipisos de
forma poc pedagògica. El flamant
Ministeri d’Habitatge no tenia
massa pressupost ni marge de
maniobra. L’Agència Pública de
Lloguer, de nova creació, havia de
ser una de les estrelles de la polí-
tica d’habitatge del govern socia-
lista, però va resultar una caixa
buida: després d’una inversió de
més de vint milions d’euros per
posar-la en marxa, el número
anual de contractes de lloguer
tramitats és irrisori.

Creix la pressió social
Paral·lelament, durant la legislatu-
ra, va anar creixent la pressió
social per fer efectiu el dret a l’ha-
bitatge, impulsada per diverses
mobilitzacions i per l’augment
continuat dels preus. El 2007 l’ha-
bitatge ja era la primera preocupa-
ció de la ciutadania i era obvi que
el ministeri no tenia gaire credibi-
litat. Transcorreguda més de mitja
legislatura, la població no tenia la
impressió que el problema hagués
millorat en absolut. EL 9 de juliol
de 2007 Carme Chacón va ser
nomenada ministra d’Habitatge en
substitució de Trujillo. Durant a-
questa segona etapa la tasca
comunicativa del ministeri es va
fer molt més efectiva, si bé les
polítiques reals aprovades són
molt criticables.

La renda d’emancipació
La mesura més coneguda de l’eta-
pa Chacón és la creació de la
renda d’emancipació, que consis-
teix a fer transferències directes
de diners públics (fins a 210 euros
mensuals) a les persones joves
perquè paguin el lloguer. La renda
d’emancipació és clarament elec-
toralista i n’hem de distingir els
efectes a curt, a mitjà i a llarg ter-
mini. A curt termini llança el mis-
satge que el govern està fent algu-
na cosa per afavorir l’accés a
l’habitatge dels joves i pot ser po-
sitiva per uns quants milers de
persones amb dificultats d’accés.
A mitjà i a llarg termini, a mesura
que els propietaris vagin incorpo-
rant l’augment de la capacitat de

pagar dels menors de 30 anys, els
beneficis temporals per a les but-
xaques dels joves s’acabaran. L’aug-
ment dels preus dels lloguers a-
greujarà el problema d’accés a
l’habitatge, tant per als joves –un
cop transcorreguts els quatre anys
que dura– com per a tots els altres
perfils de població que no com-
pleixen els requisits. En resum, es
tracta d’una transferència de
diners als propietaris d’habitatges
de lloguer, que no són precisa-
ment germanetes de la caritat o
persones necessitades.

Evitar l’esfondrament del
negoci immobiliari
El segon bloc de mesures desta-
cables del ministeri de Carme
Chacón són totes aquelles dirigi-
des a evitar un esfondrament de
negoci de la construcció a l’Estat.
En aquest sentit es pot dir que
són polítiques perverses perquè
apliquen el principi de privatitza-
ció de beneficis i de socialització

de pèrdues. En temps de vaques
grasses cap promotor no volia
que els poders públics es poses-
sin en els seus afers, però en
temps de vaques flaques per la
crisi del sector, tothom demana
ajuda al papà Estat. Amb la refor-
ma del Pla d’Habitatge es pre-
veuen mesures per afavorir la
venda d’habitatges buits de nova
construcció en condicions favo-
rables per als promotors. A més,
s’introdueix la figura del lloguer
amb dret de compra en l’habitat-
ge protegit i la Societat Pública
de Lloguer ajudarà a fer que els
pisos buits de nova construcció
no venuts es puguin llogar i, d’a-
questa manera, ajudar a superar
els problemes de liquiditat im-
mediata dels empresaris. El dar-
rer eix del ministeri és el foment
de la construcció d’habitatge
protegit en sòl públic. Tot i que
els marges de benefici són me-
nors, permet mantenir l’activitat
constructora en temps de crisi,
encara que en un país amb tres
milions d’habitatges buits  no
estigui clar perquè cal seguir
construint. Per exemple, el gener
de 2008 es va firmar un conveni
de col·laboració entre el Ministe-
ri de l’Habitatge i la Federació Es-
panyola de Municipis i Províncies
per impulsar la construcció d’ha-
bitatge protegit.

Les polítiques
econòmiques

busquen
fomentar i
protegir el

negoci de la
construcció

Noves construccions d’hotels i habitatges a la Gran Via sud de Barcelona
Albert Garcia

De la llei del sòl de Trujillo a la
renda d’emancipació de Chacón

QUATRE ANYS DEL GOVERN ZAPATERO (V):  LES POLÍTIQUES D’HABITATGE DEL GOVERN DEL PSOE

ESTAT ESPANYOL // LES MESURES ADOPTADES NO ATAQUEN ELS PROBLEMES D’ACCÉS A L’HABITATGE
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‘Kelyfinders’:
unes sabates

esportives per
“patejar-se 
els carrers

buscant casa”

En temps de
vaques grasses
cap promotor

no volia que els
poders públics
es posessin en
els seus afers
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Raji Sourani és el principal
advocat de drets humans
palestí i, avui dia, és fundador i
director del Centre Palestí per
als Drets Humans (CPDH) a
Gaza. Als anys vuitanta va ser
àmpliament reconegut per la
seva defensa eficaç dels pales-
tins davant dels tribunals mili-
tars israelians. Ha estat
detingut sis cops i sotmès a
tortura. Ha treballat conjunta-
ment amb organitzacions israe-
lianes pro drets humans,
malgrat els recels que això
aixeca entre els seus companys.
Des de la signatura de la
Declaració de Principis del
Govern d’Israel i l’ANP ha lluitat
aferrissadament pel compli-
ment estricte de les normes
internacionals, tant per part
d’Israel com per part de
l’Autoritat Palestina. Amb això
s’ha guanyat el respecte i el
reconeixement de nombroses
organitzacions internacionals.

✑ Laia Gordi
/Barcelona/

Com descriuria la situació
actual de Gaza? Gaza té
350 quilòmetres quadrats

i hi viuen 1,7 milions de persones.
Ha estat sota estat de setge
durant els últims anys i, espe-
cialment, aquests últims mesos.
Els crims de guerra que s’han
comès s’han dut a terme de
manera molt organitzada. Em

refereixo que a Gaza hi ha tancs,
ens arriben coets i ens han caigut
195 quilos de bombes! A més,
cases, carrers i línies telefòni-
ques han estat sistemàticament
destruïdes. Des de 2004 cente-
nars de mercaderies entraven a
Gaza des d’Israel i ara només 17
productes creuen la barrera. Ara
han tallat els subministraments
d’electricitat i de gasoil. La situa-

pàgina 18 roda el món
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ENTREVISTA // RAJI SOURANI, DIRECTOR DEL CENTRE PALESTÍ PER ALS DRETS HUMANS A GAZA

“El 2007 va ser l’any més sagnant
i brutal de la nostra història”

ció de setge, extremadament
sagnant, ens ha conduït a la man-
ca d’aliments i medicines bàsi-
ques i tot això repercuteix úni-
cament contra civils palestins,
els que suposadament haurien
de gaudir de la protecció inter-
nacional segons la Convenció de
Ginebra del 1949 (firmada per
negociadors palestins i israelians
el desembre de 2003), on s’esta-
bleix la protecció de civils en
temps de guerra. El que està pas-
sant és una vergonya. Els civils
són l’objectiu. Es maten civils. Es
sufoca el desenvolupament so-
cial i econòmic de la població,
prohibint-los desplaçar-se, pro-
hibint-los importar i exportar.
Això està passant al segle XXI i
sembla que no importa a ningú.
El que està fent Israel és il·legal
internacionalment?
Israel té tota la cúpula política
americana donant-li suport de
sotamà, subministrant-li bombes
de destrucció massiva i subven-
cionant partits polítics israelians
antipalestins. Israel és comple-
tament immune per fer el que
vulgui. I la conspiració europea
del silenci permet aquesta situa-
ció. Després de les exemplars
eleccions que Palestina va tirar

endavant el 2005, netes i justes,
controlades per vàries organit-
zacions estrangeres, la comuni-
tat internacional havia d’haver-
les reconegut i, en no fer-ho, van
donar llum verda a Israel per
continuar perpetrant crims de
guerra en contra de tot el poble
palestí.
Després de la revifalla dels en-
frontaments som a les portes
d’una nova intifada?
La intifada és la reacció i l’oposi-
ció a l’ocupació. Seguint aquesta
definició penso que durant els
últims 40 anys sempre hem estat
en una situació d’intifada. La inti-
fada significa que l’ocupació és
dolenta, significa que la gent vol
sortir d’aquesta sagnant rutina.
Intifada significa que volem els
nostres drets. Significa que nosal-
tres mai acceptarem la situació
que Israel ens imposa, aquest sis-
tema d’apartheid instal·lat als
territoris ocupats.
Pensa que una altra mort de
civils en massa, un “Jenin 2004”,
es pot tornar a donar?
Hi ha hagut centenars de Jenins,
però sembla que la gent norma-
litza els crims de guerra d’Israel
contra els palestins. En les últi-
mes setmanes més de 300 per-

sones han estat assassinades a
Gaza. Això són números astro-
nòmics. Sobretot en comparació
amb la població de Gaza. Aques-
ta és la clau de l’ocupació. Se li
pot negar a un nen el tractament
contra el càncer que necessita?
Pots creure que els estudiants no
poden anar a les universitats
situades fora de Gaza? Pots
creure que la gent té diners i no
pot comprar? Que tenim el per-
centatge més elevat de graduats
universitaris del món i tenim un
68 per cent de desocupats? Que
no tenim ciment per cobrir els
nostres morts? Israel ens ha pro-
hibit fins i tot el ciment. Per què
ens fan aquest guerra salvatge?
Per què Europa calla? Tothom
espera dels palestins que siguin
unes bones víctimes i no sé per
què. Hem de morir en silenci i, a
sobre, no tenim dret a resistir. I
tot això passa quan es complei-
xen 40 anys d’ocupació.
La trobada d’Annapolis va ser
un moviment cap a la pau o cap
a la guerra?
Totes les experiències busquen
la pau, però res ha canviat des
dels acords de Madrid del 2002.
La nostra situació econòmica,
social i de seguretat, cada dia,
cada mes, cada any, és pitjor. El
sistema d’apartheid és va instau-
rar a Palestina després dels ac-
ords d’Oslo (1993-1995) i esdevé
més profund cada dia que passa.
Estem pagant molt car el que
passa sobre el terreny. El 2007 va
ser l’any més sagnant i brutal de
la nostra història.

Creu que actualment els pales-
tins estan més dividits que en el
passat?
Tenim un problema polític molt
seriós, ja que hem descobert, des-
graciadament, que som com totes
les nacions i això també ens pot
passar a nosaltres sota l’ocupació.
Ens podem pegar, ens podem
matar i podem tenir problemes
interns. Ara, no buscaré responsa-
bles. Tenim una jerarquia política
molt vertical, però he de dir que
hi ha països que han invertit en la

guerra civil... una república bana-
nera, entre d’altres. Han fet una
pressió extrema per invertir en
Hamàs, com a condició per man-
tenir els fons a l’Autoritat Nacio-
nal Palestina.

És possible aconseguir justícia
pels palestins als tribunals israe-
lians, que és on vostès duen els
seus casos?
Desprès de vint anys d’experièn-
cia, incloent les meves sis esta-
des a presó, puc dir que el tribu-
nal israelià serveix al Govern
israelià per a donar cobertura le-
gal als crims de guerra contra els
palestins. Però ningú ens podrà
retreure mai el fet que no hem
intentat lluitar per les vies legals
i del sistema establert. Treba-
llem fort, tenim testimonis, però
tot i que els sistema judicial is-
raelià és un dels més sofisticats
del món, amb jutges i advocats
altament formats, només és just
pels israelians. I no ho és per
musulmans o cristians. És un sis-
tema fantàstic completament
dividit, amb una justícia per a
palestins i una per a israelians.
Quin és el moment més dur que
recorda treballant com a advo-
cat del CPDH?
Som una organització professio-
nal i independent, però treba-
llem amb material humà i cada
dia, cada mes, la situació empit-
jora. Això et trenca el cor. Tinc 45
anys i he dedicat tota la meva
vida a lluitar contra la porqueria
israeliana, contra la porqueria de
l’ocupació i la situació segueix
empitjorant. Treballem amb to-
tes les nostres forces i desafortu-
nadament això és així. La nostra
lluita és noble, és una revolució
romàntica. I és trist pensar que
no ens en sortim.
Quin és el moment més bonic
que recorda d’aquesta lluita?
Cada vegada que en aquest hu-
mil coixejar aconseguim una pe-
tita victòria o millora per a una
víctima. d

/internacional@setmanaridirecta.info/

Laia Gordi

“Hi ha hagut
centenars de
Jenins, però

sembla que la
gent normalitza

els crims de
guerra”

“El sistema
judicial 

israelià està
completament

dividit, amb una
justícia per a

palestins i una
per a israelians”

“La comunitat
internacional, en

no reconèixer
les eleccions
palestines, va

donar llum
verda a Israel

per a continuar
perpetrant crims

de guerra”
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Anàlisi de la situació política al
País Basc després de les darreres
il·legalitzacions i la vaga general.

✑Gari Mújika • Gara
/Sant Sebastià/

L’agenda política al País
Basc ve marcada pels in-
cessants embats que diri-

geix el Govern espanyol contra
l’esquerra abertzale. En els últims
mesos el PSOE ha batut rècords
repressius, tal com va avançar
Alfredo Pérez Rubalcaba després
de la suspensió de l’alto el foc
d’ETA el juny de 2007, ja acaba-
des les fallides negociacions.
Com a mostra, des del juny fins
avui, 218 bascos i basques han
estat detingudes en règim d’in-
comunicació i la xifra de presos
polítics puja ja a 727.

L’empresonament del princi-
pal interlocutor de l’esquerra
abertzale, Arnaldo Otegi, el 9 de
juny, va donar peu a una fase
repressiva al País Basc amb una
dimensió que supera tots els
precedents. Per a l’executiu de
José Luis Rodríguez Zapatero no
ha estat cap obstacle enviar a
presó als dirigents independen-
tistes amb qui va mantenir con-
verses i negociacions durant to-
ta la legislatura. Tampoc ho ha
estat haver de condemnar a cen-
tenars d’anys els imputats en el
sumari 18/98, en una sentència
fortament criticada fins i tot per
instàncies jurídiques internacio-
nals. I, menys encara, emprendre
el procés d’il·legalització de la
històrica formació ANB, amb la
qual el PSOE va compartir go-
vern durant la segona República
espanyola.
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Tots aquests fets repressius, i
molts més que continuen passant
cada dia, dibuixen, segons defensa
l’esquerra abertzale, una clara “es-
tratègia de guerra del PSOE” a fi de
minar la seva iniciativa política.
Una acció a la qual no pretenen
renunciar els independentistes.

Processos d’il·legalització
Entre aquesta dura realitat també
s’ha deixat veure quina és la forma
com la ciutadania basca fa front
als atacs. D’una banda, i atenent les
seves pròpies declaracions, en un
context on el concurs a les elec-
cions està vetat per a qui defensi un
País Basc independent i socialista,
queda patent la ineficàcia dels par-
tits bascos per a fer front a aquest
conjunt de vulneracions de drets
bàsics. Podem recordar com la ma-
joria dels partits polítics va fer cas
omís a la il·legalització de candida-
tures d’ANB el maig de 2007 i van
procedir a constituir uns ajunta-
ments i Juntes Generals “il·legíti-
mes”, excloent l’esquerra abertzale.

Totes les formacions políti-
ques, llevat les espanyoles, diuen

estar contra la llei de partits. Tan-
mateix, actuen de forma inversa.
En el transcurs d’aquestes setma-
nes, després del vet  a ANB i d’E-
HAK, de boca de dirigents del
PNB, s’ha arribat a afirmar que
l’esquerra abertzale és una de les
parts interessades en la il·legalit-
zació. Només s’han sentit breus i
mesurades crítiques al PSOE per
part d’EA, NaBai o Aralar i s’han
fet dues concentracions que, més
que denunciar les il·legalitzaci-
ons, semblaven emmarcar-se en la
precampanya electoral.

L’esquerra abertzale, per la
seva banda, és conscient del  mo-
tiu d’aquests embats repressius.
Durant les seves compareixences
públiques –que no cessen malgrat
que més d’un dirigent indepen-
dendista es troba empresonat per
participar en una roda de prem-
sa– insisteix que “el canvi polític
és imparable”. Entenen que el que
està en joc a dia d’avui és la seva
definició, d’un nou escenari que,
al seu parer, arribarà tard o d’hora.
Una definició que ha de ser fixada
en un camí que es bifurca: o es

repeteix un acord reformista en-
tre el PSOE i el PNB que no supera-
rà els nusos gordians del conflicte
polític i armat –territorialitat i
dret a decidir– o s’inicia una nova
era que obri les portes a l’opció de
la independència.

Però l’esquerra abertzale, a
més, compta amb un fet que no té
cap altra formació fins ara: una
proposta –que no el seu projecte
polític d’independència i socialis-
me– de marc democràtic per a
resoldre el contenciós polític.
Aquesta passa per la configuració
d’una autonomia política amb
dret a decidir als quatre territoris
del sud del País Basc i una altra
institució pròpia per als del nord.
Una oferta que, asseguren, a més
de real és factible.

La iniciativa política de l’inde-
pendentisme ha estat un dels ele-
ments que han possibilitat que el
debat d’un nou marc polític per al
País Basc sigui sobre la taula. I
minar-lo i inutilitzar-lo és un dels
principals objectius que perse-
gueix el PSOE, d’acord amb els
últims esdeveniments.

Àmplia repercussió de la vaga
Els últims dies han mostrat també
que el Govern espanyol està lluny
d’aconseguir les seves pretensions
de doblegar l’esquerra abertzale.
N’hi ha prou amb fer un cop d’ull a
la vaga general que es va dur a
terme el 14 de febrer.

Només cinc dies després de la
seva convocatòria, la vaga general
del 14 de febrer va ser escenari de
multitudinàries manifestacions i
d’una àmplia repercussió. Malgrat
la desinformació i les declaracions
que pretenien desvirtuar l’impossi-
ble, la vaga general va deixar palès
que la força de l’acció política de
l’esquerra abertzale no resideix en
els seus dirigents, sinó que defensa
i construeix un projecte polític que
està incrustat amb força en la prò-
pia societat.

Atenent les dades i les xifres és
notori que el passat dijous no sols
van ser els simpatitzants de l’esque-
rra abertzale els que van dir stop a
la repressió de Madrid.

I ara què? Tots les formacions
segueixen amb les mires posades
en el 9-M. Tots. També l’indepen-
dentisme basc. Van anunciar que el
crit de la independència es farà
notar en els comicis, encara que no
van avançar de quina forma es durà
a terme. I al crit de la independèn-
cia se li suma un altre a favor d’un
procés democràtic que resolgui el
conflicte polític i armat, un altre en
defensa dels drets nacionals i un
altre a favor de la construcció d’un
estat basc.

Encara que l’escenari polític
sembli complicat a dia d’avui des-
prés de les fallides negociacions
polítiques, ha quedat més clar que
mai quins són els elements a través
dels quals es resoldrà el conten-
ciós; una altra cosa és si l’Estat
espanyol està disposat a assumir la
decisió majoritària del poble basc.
Això encara no ha estat mai accep-
tat. Tanmateix, l’esquerra abertzale
es mostra convençuda que a la re-
pressió se l’ha de respondre amb
més iniciativa política. d

Acció reivindicativa durant la vaga al País Basc Arxiu

La repressió no aconsegueix frenar
la iniciativa política independentista

Publicitat

Afinals de gener l’esquerra a-
bertzale va anunciar que co-

mençava un procés d’explicació
a la ciutadania del que es va par-
lar a les converses que van man-
tenir PSOE, PNB i Batasuna al

Santuari de Loiola durant la tar-
dor de 2006. El 2 de febrer els
dirigents independentistes Per-
nando Barrena, Patxi Urrutia i
Unai Fano van dur a terme una
xerrada informativa a Pamplona,

en el qual van explicar què es va
dir a Loiola i en el qual fins a quin
punt d’acords es va arribar en les
converses a tres bandes. Tres
dies després Barrena i Urrutia
eren detinguts i empresonats.

Cal recordar que l’esquerra
abertzale manté intacta la seva
Proposta per a un marc democrà-
tic i que, la socialització d’a-
quest, ha estat fixat com una de
les seves prioritats. 

El concurs a les
eleccions està
vetat per a qui

defensi un 
País Basc

independent 
i socialista

Les converses de Loiola i els riscos d’explicar què es va parlar allà

Des del juny fins
avui, 218 bascos

i basques han
estat detingudes

en règim
d’incomunicació



directa núm. 82 / 20 de febrer de 2008

Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Joan G. Vallvé

La Junta del Col·legi de Periodistes
ha decidit "modificar el sistema de
col·laboració en la campanya que

ha endegat Acció Cultural del País
Valencià (ACPV) per al pagament de la
multa imposada arran de l’ordre de tan-
cament dels repetidors de TV3". La junta
referma la seva voluntat de solidaritat
amb Acció Cultural però si d’entrada
havia aprovat que tots els membres del

Col·legi col·laborarien amb deu euros a
la campanya d’Acció Cultural per pagar
la multa imposada pel govern valencià,
ara s’ha retirat aquest acord. Així doncs
el Col·legi afirma que continua essent
solidari amb Acció Cultural però es limi-
ta a comunicar que, els periodistes que
ho vulguin, poden col·laborar en el paga-
ment de la multa fent un ingrés al comp-
te d’Acció Cultural. 

La Junta del Col·legi de Periodistes
de Catalunya ha pres aquesta resolució

perquè, segons assegura, el procediment
inicial podia vulnerar la privacitat dels
col·legiats, perquè els qui no volien par-
ticipar en la campanya ho havien de noti-
ficar expressament. Tot i això, la Junta
mateix desacredita aquest argument
amb aquesta declaració: “Demanem dis-
culpes a tots els col·legiats que s’han sen-
tit molestos per aquest fet i els recor-
dem que en cap cas quedarà constància
de les seves notificacions”. Diversos
periodistes col·legiats, uns tres-cents,

s’havien queixat de que la col·laboració
en la campanya es fes per defecte i això
ha motivat el canvi d’opinió de la Junta. 

Finalment, la Junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya continua consi-
derant que la prohibició d’emetre TV3 al
País Valencià respon només a causes polí-
tiques i es posiciona en contra de la multa
que el govern valencià ha posat a Acció
Cultural per no voler tancar els repetidors
que duien i duen TV3 al País Valencià. 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
es fa enrere en el suport a Acció Cultural

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ J. Söldner

La quarta pel·lícula de Rambo, el cone-
gut personatge interpretat per Silves-
ter Stallone, no és una de les estrenes

de cinema més esperades de l’any però ha
aconseguit prou ressò mediàtic i, fins i tot,
una dosi de censura. El govern birmà no ha
acabat de veure bé el paper que hi juga i ha
fet ús d’una de les seves eines habituals:
n’ha prohibit la difusió.

A Rambo IV l’il·lustrat protagonista
s’infiltra a Birmània per tal d’ajudar un grup

de missioners cristians amenaçats pels
militars birmans. La pel·lícula retrata la
Junta Militar que governa el país i els mili-
tars que els segueixen com a éssers cruels i
sense escrúpols i, a més, dóna veu als re-
bels que lluiten contra el règim. Al film
Rambo rep el suport de la guerrilla Karen,
que lluita per la independència d’una part
de Birmània en contra del govern homoge-
neïtzador de la Junta Militar. La lluita entre
els Karen i la Junta ha resultat, al cap dels
anys, en més de quaranta mil desplaçats i
desenes de morts. De fet fa ben poc el

rebel Karen va morir assassinat. A més, a la
situació cal sumar-hi el referèndum del
mes de maig i la possibilitat d’una convo-
catòria electoral el 2010.

Per tal d’evitar el protagonisme que
Rambo IV dóna als rebels i la propaganda
favorable que els pot representar el
govern birmà ha fet ús de la censura fins al
punt que, segons ha anunciat la policia del
país, els venedors de còpies de pel·lícules
que s’atreveixin a traficar amb les còpies
de Rambo IV podran ser castigats amb set
anys de presó. 

Birmània censura Rambo IV

✑ Àngelo Pineda

El dia 18 de febrer la revista Interviú va
dedicar a l’independentisme basc un
d’aquells articles que dissimulen el

caràcter de la publicació com a producte
de consum eminentment eròtic (i masclis-
ta). Aquest vegada, però, també cal tornar
a destacar la manca de profunditat i les
insinuacions cíniques i poc rigoroses. El
títol no deixa cap espai per als dubtes
sobre allò que es llegirà a continuació: “Els
suports de Batasuna a Espanya”. Això sí,
entengueu Espanya com a Països Catalans,
Galiza, Andalusia, Castella...

Per començar, un llistat d’organitza-
cions que “des de la il·legalització d’ANV
(...) no oculten la seva simpatia pels radi-
cals bascos i tampoc condemnen ETA”.
Entre les citades hi ha les de sempre: Mau-
lets, AMI, Agir, IzCa, Yesca, CUT-BAI... Però
també n’hi ha de sorprenents, les JERC

incloses, entre d’altres motius, per tenir
un enllaç de Gazte Abertzaleak a la seva
web. I és que Gazte Abertzaleak és “a
l’àmbit de Batasuna”, segons l’autor del
reportatge, Javier Chicote, tot i que, de
fet, no són res més que les joventuts
d’Eusko Alkartasuna. A les il·lustracions de
l’article s’inclou la foto d’una manifesta-
ció de Galiza Nova, organització juvenil
del BNG que no és precisament antisiste-
ma i que ningú no sabria dir que hi fa exac-
tament en aquest reportatge si no és, és
clar, per l’aparició circumstancial d’una
ikurriña en una de les seves convocatòries.
Potser algú li hauria de recordar a Javier
Chicote que aquesta ensenya és la bande-
ra oficial d’una nació que vol ser estat.

Les relacions establertes entre les
organitzacions del llistat i Batasuna no són
precisament gaire elaborades, no s’aguan-
ten. Així, en el cas d’Endavant s’utilitza un
comunicat que, senzillament, demana la lli-

bertat dels detinguts pel procés 18/98,
detinguts a qui el periodista anomena bata-
sunos. En qualsevol cas, la paraula batasuno
és bastant poc adient per referir-se a l’he-
terogeneïtat dels acusats en aquest procés.
Pel que fa a Maulets la relació és un supo-
sat emmirallament amb Jarrai. 

Els recents detinguts a Galiza són una
prova més que suficient per incloure AMI.
I si no fos prou, AMI va donar suport elec-
toral a Nós-Unidade Popular. I Unidade
Popular en basc és Herri Batasuna... Amb
aquest dubtós sil·logisme Chicote en té
prou per qualificar aquesta organització
independentista de Batasuna gallega. No
deixa de resultar curiós que el periodisme
d’investigació que practica no li permetés
remuntar-se a les eleccions al parlament
europeu del 2004, quan Nós-UP, en un
gest solidari, va “prestar” apoderats a la
exclosa Herritarren Zerrenda per contar
els seus vots.

La part més extensa del reportatge és
la dedicada als moviments castellans. Pot-
ser perquè són els que Chicote te més a
prop. Les relacions amb Batasuna es
redueixen, en aquest cas, a no condemnar
ETA i a la participació de membres de l’es-
querra abertzale en actes d’IzCa. La resta
són detalls irrellevants de la vida de Doris
Benegas i actes o declaracions d’IzCa per
espantar els lectors: “Sis anys abans, l’acte
estrella d’IzCa va ser la crema d’una ban-
dera espanyola a un concert. Una escena
més pròpia de Hernani que de Valladolid”.

Només amb aquest reportatge n’hi
hauria prou per un altre article de l’Obser-
vatori. En qualsevol cas, però, és difícil-
ment justificable un periodisme que es
dedica a criminalitzar organitzacions di-
verses amb motiu de la seva solidaritat
amb persones represaliades només per
defensar la independència d’Euskal Herria. 

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)

Solidaritat per al
desenvolupament i la pau
Cooperació per al desenvolpament,
Solidaritat internacional 
(Marroc, Argèlia, Palestina...), 
Diàleg Intercultural, 
Comerç just i Comerç responsable

Ptge. del Crèdit 7 pral 08002 Barcelona
Telèfon 933 010 171 sodepau@sodepau.org
www.sodepau.org

‘Interviú’ escampa la caça de bruixes a tot l’independentisme
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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
Ateneu Sanfeliuenc Vidal i Ribas, 23
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



✑ Fragment de l’entrevista a
Jaume Andrés i Enric Llaudet 
de la Colla de l’Olla. 
Serveis Informatius Populars 
de Sabadell (SIP)

om neix la idea del grup?
Jaume: De la percepció
que a Sabadell no hi ha

aquesta opció i que els qui la vo-
lem l’hem d’anar a buscar fora.
Enric: Sorgeix de la comparativa
amb altres municipis del voltant.
Tot i que tenim uns perfils perso-
nals diferents, busquem una
mateixa oferta cultural que tro-
bàvem molt més cuidada en
altres municipis com Terrassa o
Castellar i, si en algun cas ho tro-
bàvem a Sabadell, semblàvem
més espectadors que no pas par-
ticipants directes. No és una
dinàmica que depengui del color
polític, ja que –en aquest cas–
als municipis que hem posat com
a exemple coincideix.
Des que vau començar heu notat
alguna evolució?
J: Fa gairebé un any que funcio-
na i hem notat un creixement
important. Podríem dir que
vam començar només amb els
nostres fills i ara ja hem fet
activitats amb 70 participants.
De mica en mica anem arribant i
la gent que s’informa diu:
“Ostres, que interessant!". No
els convidem només a partici-

par, sinó també a transmetre
idees. Entre tots potser ho
aconseguirem.
E: A l’última reunió va venir una
persona com a oient i va sortir
amb deures per preparar una
activitat. Es va engrescar des
del primer moment i això té
molt d’encant.

Els vostres fills també hi vénen!
Tenen l’opció de quedar-se a casa?
J: (riu) Ja has vist que tot el que
sigui La Colla de l’Olla els inte-
ressa. La veritat és que no els
motiva massa quedar-se a casa.
E: De fet, el meu fill gran em
demana de venir a preparar les
activitats i participar-hi.
J: Aquest és l’element més en-
grescador, pensar que els fills
grans puguin començar a gene-
rar activitats i organitzar-les i,
de fet, ja n’hi ha que vénen i ens
ajuden.

Des del vostre paper de pares i/o
educadors us sumeu a la recurrent
“crisi de l’educació”?
E: No em veig capaç de fer una
anàlisi d’aquesta mena, estic en
aquesta aventura amb l’absolut
convenciment que, pel fet de
col·laborar amb les nostres acti-
vitats –que són prou sanes i par-
ticipatives–, el que fem és afavo-
rir que s’assumeixin altres valors
que, malauradament, a Sabadell
no es donen.
J: Jo no crec que hi hagi crisi, el
que sí que és cert és que la
societat està en un punt  que
sembla que es faci més difícil
educar. Però hi ha crisi quan una
família passa el cap de setmana
en un centre comercial... no sé
si és educativa, psicològica o si
és paranoia. Si la gent de La
Colla de l’Olla generem aquest
tipus d’activitats és perquè no
creiem en les crisis i volem do-
nar elements perquè els infants
toquin de peus a terra i es for-
min com a persones. Sobretot
volem donar cultura, perquè
això significa moltes coses pe-
rò, sobretot, una estructura
mental per entendre les coses.
De tota manera, sí que hi ha una
visió global que hi ha certa gent
que, si no té una crisi, la tindrà
aviat. Les activitats que fem
també són perquè la gent des-
perti i tingui criteri.
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La Colla de l’Olla: cuinant cultura a les places i els carrers
✑ Directa Sabadell
/campanyes@setmanaridirecta.info/

propar als nens, ne-
nes i joves la nostra
cultura, les nostres
arts, els nostres ar-

tistes; els seus aspectes de comu-
nicació, de creació, de crítica; les
diferències amb altres cultures,
els elements convergents, els di-
vergents...” és un dels objectius
que es planteja l’associació sense
ànim de lucre La Colla de l’Olla.
Aquest projecte sorgeix de la ini-
ciativa de quinze persones (pares i
mares) que van veure la necessitat
d’omplir un buit pel que fa a l’ofer-
ta cultural infantil sabadellenca.

Sota el lema Cuinem cultura,
La Colla de l’Olla pretén consoli-
dar una agenda de referència per
a la cultura infantil. No segueixen
cap model de fora, només respo-
nen a “la necessitat urgent i impe-
riosa de crear una dinàmica de
participació amb els que creixen,
perquè de grans reproduiran el
model que hagin mamat”, explica
Alfons Llobet, un dels fundadors. 

L’associació considera necessa-
ri reformular el model lúdic infan-
til, així com la relació que s’esta-
bleix entre els nens i les nenes o
entre adults i infants en el marc
actual. Tot això Llobet ho descriu
així: “Quan els pares van a les places
amb els nens ells seuen i els nanos
es llancen pel tobogan, però pot
ser que no es diguin res en tota l’es-
tona. Tampoc ho fan entre els nens,
si no és que hi coincideixen uns
quants dies”. Per aquest motiu l’en-
titat reclama els espais públics de
la ciutat com a espais d’interacció i
els dinamitza amb propostes cultu-
rals com tallers, cinema i quioscs
d’intercanvi. A les activitats de La
Colla de l’Olla mainada i pares
interactuen amb altres criatures i
pares, perquè les seves activitats no
van adreçades tan sols als més
menuts, sinó que pretenen atraure
les persones involucrades en l’edu-
cació i el lleure: “Mares, pares, mes-
tres, monitors, associacions, es-
plais...”. En definitiva, a partir d’un
tipus d’activitat en què pares i fills
esdevenen elements actius els par-
ticipants passen de ser individus
aïllats a establir relacions que amb
el temps es poden consolidar.

Per contactar:

LA COLLA DE L’OLLA
www.lacolladelolla.bloc.cat/

lacolladelolla@gmail.com

Fa aproximadament un any
que va sorgir la idea. El nom de La
Colla de l’Olla va començar a fer-
se cada vegada més familiar entre
els pares i les mares de la ciutat.
Moltes de les persones que hi han
participat alguna vegada repetei-
xen i aquesta resposta de la gent és
motiu de gran satisfacció per als
membres de l’associació. Entre els
components de La Colla de l’Olla
hi ha persones d’àmbits professio-
nals diversos i molts no tenen res a
veure amb l’àmbit de l’educació. La
majoria no estan gens relacionats
amb l’acció al carrer i aquests són
els més convençuts. La resposta
que estem rebent els ha fet sentir
que calia complicar-se l’existència”,
afegeix Llobet.

Es tracta d’un projecte inde-
pendent i autogestionat que obté
el material que necessita gràcies a
la col·laboració de comerciants i a
l’aportació del capital inicial que
van fer els fundadors. Tot i que la
inquietud sorgeix dels pares i
mares, no volen tancar-se en un
esquema ni de progenitors ni de
professionals de l’educació. A la
seva pàgina web expliquen que
vénen “de preocupacions, de dub-
tes, de queixes, de voluntats...” i
volen “compartir una dinàmica
cultural que sigui rica, plural i satis-
factòria” per a les necessitats dels
més joves.

La Colla de l’Olla organitza una activitat relacionada amb globus
Eudald Griera

“A

“El meu fill gran em demana de venir a
preparar les activitats i participar-hi”

C

d

Responen a 
“la necessitat

urgent  de crear
una dinàmica 

de participació”

Hi ha crisi quan
una família

passa tot el cap
de setmana 
en un centre

comercial
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✑ Ares Arbós
/campanyes@setmanaridirecta.info/

n pis dibuixat amb cinta
adhesiva a la plaça de la
Paeria de Lleida i unes
pintades arreu de la

capital de Ponent van ser el tret
d’inici de la campanya Aquí no hi
ha qui visqui, endegada per l’As-
semblea de Joves de Lleida la set-
mana passada. I és que sembla que
els preus estan pels núvols. Tot i
que Lleida presumia, fa uns quants
mesos, de ser la ciutat més barata
de l’Estat espanyol, actualment els
preus als barris humils i populars
d’aquesta ciutat han pujat fins als
gairebé 2.000 euros per metre
quadrat de la Mariola o els 3.300

euros del centre històric. A més,
els preus s’eleven fins als gairebé
3.500 euros per metre quadrat de
Cappont o els 4.200 euros de l’a-
nomenada Zona Alta, que són els

barris amb més poder adquisitiu.
Aquestes xifres s’han obtingut de
les trucades que han fet els matei-
xos membres del col·lectiu a més
de 100 pisos ofertats. Segons el
portaveu de l’assemblea, la prime-
ra fase de la campanya va encami-
nada a la denúncia pública dels
pisos buits i de les immobiliàries
que especulen amb els preus, tant
del sòl com d’aquests immobles.
Al comunicat fet públic per l’As-
semblea s’explica que la classe
política lleidatana s’ha venut als
interessos de les grans empreses
constructores de la capital de
Ponent. També esmenten que les
facilitats que planteja el consisto-
ri només fan que les immobiliàries
augmentin més els preus, amb la

qual cosa augmenten els seus
beneficis. Per l’AJLL cal una ruptu-
ra amb l’actual model econòmic,
que perpetua una situació que ja
és insostenible. En aquest sentit i
dins el marc de la campanya, el
col·lectiu juvenil té prevista la
publicació d’un dossier amb un
repàs històric de les polítiques i
l’evolució que ha tingut aquest
fenomen arreu de l’Estat, al princi-

pat i a la ciutat de Lleida. L’Assem-
blea de Joves de Lleida forma part
de la CAJEI i treballa a Lleida des
de fa tres anys. Fins ara entre altres
projectes, ha dut a terme una
campanya conjunta amb la CGT
contra la simbologia franquista
existent a la capital de la Terra
Ferma, a més de ser un referent
del moviment independentista
lleidatà.

✑ Directa Maresme
/campanyes@setmanaridirecta.info/

na jutgessa de Mataró,
al desembre de 2007,
va retirar a uns pares
gambians residents a

Premià de Mar la custòdia de les
seves dues filles de sis i tretze
anys. El motiu va ser la creença i
la sospita de que durant les
vacances les portarien a Gàmbia
per practicar-los l’ablació del
clítoris.

Una de les veus que van criti-
car amb més força la decisió judi-
cial va ser la de Mama Samathé,
presidenta i fundadora de l’Asso-
ciación de Mujeres Antimutila-
ción” (AMAM). Aquesta organit-
zació té com a objectiu que les

pròpies dones africanes se sensi-
bilitzin i treballin per combatre
l’ablació, tant a l’Estat espanyol
com als seus països d’origen. A
Gàmbia col·labora amb el Comitè
Gambià contra les pràctiques tra-
dicionals (GAMCOTRAP), una de
les organitzacions que lluiten
contra l’ablació en un Estat on
aquesta pràctica no es considera
delicte.

La seva presidenta, Mama
Samathé, mediadora de professió,
fa més de vint anys que viu a Cata-
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per trobar feina. Les dones sem-
pre estan soles amb els seus pro-
blemes”. Samathé afegeix que a
casa és el marit qui té el poder
–el permís de treball– i, per tant,
és qui guanya els diners per man-
tenir la casa. Com a exemple del
paper de l’administració espan-
yola, Mama Samathé ens explica
un dels casos en què està treba-
llant actualment: “Ara treballo en
el cas d’una dona que ha estat
portada aquí pel seu marit i que
després l’ha abandonada i ha
fugit. La dona no treballa, no té
diners per pagar el lloguer ni per
menjar... I li han dit que se’n vagi
de la casa on viu. Als serveis
socials l’única solució que li
donen és pagar-li un bitllet de
tornada a l’Àfrica. I si la dona no
vol tornar a l’Àfrica? Per venir
aquí potser ha perdut la seva
vida, la feina, la casa... I, ara, si
torna, potser no tindrà l’oportu-
nitat de treballar i guanyar
diners”.

Tot i les dificultats que troba
per desenvolupar la seva tasca
–incloent el rebuig, les amenaces
i les crítiques d’una part dels
membres de la seva comunitat–,
Mama Samathé ho té clar: “Jo,
personalment, continuaré sensi-
bilitzant les famílies i la gent
–passi el que passi– perquè jo vull
salvar les nenes en el futur, per tal
que puguin viure com les altres
dones musulmanes del món”.

que l’aprovació de lleis com
aquesta no serà suficient per atu-
rar la pràctica de l’ablació i con-
sidera que l’administració hauria
de donar més protagonisme a les
associacions quan hi hagi sospi-
tes perquè elles puguin actuar
com a mediadores: “L’administra-
ció hauria de tenir en compte les
associacions en cas que hi hagués
sospites i ens hauria de permetre
participar en la mediació. Nosal-
tres coneixem l’ablació, forma
part de la nostra cultura, sabem
com se n’ha de parlar. A la comu-
nitat de dones li manquen conei-
xements de l’idioma per enten-
dre el significat concret de les
paraules i això pot causar malen-
tesos. Com a mediadores podem
intervenir per evitar-los”.

A més de dotar les associa-
cions de més protagonisme,
Samathé considera que les polí-
tiques de l’administració haurien
de ser més globals i contemplar
la situació socioeconòmica de
les dones d’origen africà respec-
te als homes. Aquesta qüestió, en
la majoria dels casos, té relació
amb la persistència de l’ablació a
casa nostra a causa de la situació
de dependència en què han de
viure: “Les dones no tenim força.
Moltes dones es queixen que
quan hi ha problemes al matri-
moni no reben ajudes de cap
mena. Quan hi ha una separació
no tenen ajuda per pagar el pis o

lunya i des de l’any 1998 lluita
contra la mutilació genital des de
l’AMAM.

Mama Samathé considera
que, en el cas de Premià de Dalt,
els prejudicis i la manca de sensi-
bilitat cultural dels serveis
socials van originar una actuació

U

La lluita contra la mutilació genital a casa nostra
LES AFRICANES RESIDENTS A CATALUNYA S’ORGANITZEN DES DE L’ANY 1998 PER SENSIBILITZAR ALTRES DONES CONTRA L’ABLACIÓ

judicial totalment innecessària.
El juliol de 2005 es va aprovar
una llei que permet que els tribu-
nals espanyols persegueixin a
l’estranger delictes de mutilació
genital femenina de ciutadanes
que resideixin o es trobin dins el
territori estatal. Samathé té clar

En aquesta ciutat no s’hi pot viure
L’ASSEMBLEA DE JOVES DE LLEIDA ENGEGA UNA CAMPANYA EN QUÈ DENUNCIA EL NEGOCI MUNTAT AL VOLTANT DE L’HABITATGE A LA CAPITAL DE PONENT

U

d

d

Per contactar:

AMAM
www.amam.es

amamespana@yahoo.es – Tel. 696 733 522

Per contactar:

CASAL OCELL NEGRE
C. Sant Carles, 8. Lleida

www.ajlleida.org – ajill@lleida.org

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges
concerts
exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060

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

Postal editada per AMAM per sensibilitzar sobre una de 
les conseqüències de l’ablació: la pèrdua de la sensibilitat.

Els preus als
barris humils 

i populars han
pujat fins als

2.000 euros de
la Mariola o els
3.300 del centre

La manca de
sensibilitat dels
serveis socials

va provocar una
actuació judicial

innecessària
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✑ Dani Camon
/cultura@setmanaridirecta.info/

Tinc papers que demostren
que el dia 7 de febrer de
2007 vaig tenir una reunió

amb membres de Ràbia Positiva.
De l’estudi d’aquests mateixos
documents, manuscrits del meu
puny i lletra, s’endevina que no
era ni la primera vegada que ens
havíem trobat ni l’última que ens
havíem de trobar. Tot apunta que
era la segona cita. Sempre
segons conclusions obtingudes
de l’estudi dels documents
esmentats anteriorment podria
situar la primera reunió al local
Terra d’Escudella, al barri de
Sants, al voltant del gener de
2007. Va ser allà i aleshores quan
va començar tot…

Antecedents
En alguna ocasió havia col·labo-
rat en algun treballet al voltant
dels moviments socials del barri
de Sants, a la comarca del
Barcelonès. La gent que es
movia en aquell ambient, sovint
al marge de la llei espanyola,
coneixien la meva forma de
pensar, les meves conviccions
polítiques i no els era difícil
aconseguir que em solidaritzés
amb les seves causes, que sovint
també eren les meves.

“Hem de recuperar la memò-
ria dels anys de lluita del movi-
ment obrer santsenc!”, em van
etzibar uns militants destacats
del Casal Independentista de
Sants per intentar involucrar-me
en un muntatge ideat per “rendir
homenatge a l’esperit de revolta
del barri”. Hi vaig accedir.

En una altra ocasió, va ser la
gent del món de la contrainfor-
mació –concretament la de La
Burxa– que em va convidar a
ajudar-la en una acció especial
per saludar la sortida al carrer del
número 100 del periòdic alterna-
tiu de Sants. També hi vaig
col·laborar.

De moment sempre me n’ha-
via sortit prou bé. Però quan vaig
rebre la trucada dels Ràbia
Positiva alguna cosa dins meu em
va dir que allò anava de debò.
Segur que totes aquelles feinetes,
senzilles però dignes, no els
havien passat per alt. En principi
la proposta que em van fer no
diferia massa de les altres que
havia fet per als col·lectius del
barri. No vaig trigar massa, però, a

adonar-me que en aquell encàr-
rec hi havia alguna cosa que el
feia més arriscat.

Per bé i per mal no em troba-
ria la feina mig feta  ni tan sols
començada, tal com havia passat
en altres ocasions. Jo era l’únic
amb qui havien contactat i no hi
hauria altres col·laboradors que
no fossin els que jo contractés
sota la meva exclusiva responsa-
bilitat. M’ajudarien a organitzar-
me i em donarien un full de ruta,
però m’ho havia de muntar tot jo
des de zero. Només comptaven
amb una llista de possibles infor-
madors. Eren prop de 30 perso-
nes del món de la cultura, dels
mitjans de comunicació i dels
moviments socials dels Països
Catalans. Ells em marcarien les
coordenades on dirigir la mirada.

Per sort els Ràbia Positiva
havien planificat aquella acció a
llarg termini. Quan em van dir
que pretenien donar-la a conèixer
de cara al dia de Sant Jordi de
2008 i que, per tant, la meva
feina hauria d’estar enllestida
entre el Nadal de 2007 i els Reis
de 2008, vaig respirar alleujat.
Tenia un any per pensar, concebre
el pla i executar-lo.

Festival de solidaritat audiovisual
Ha passat poc més d’un any
després d’aquella primera reunió
perpetrada al Terra d’Escudella i
tot continua segons el pla previst.
El dia 8 de gener d’aquest any
vaig fer el lliurament definitiu del
material que se m’havia encarre-
gat i aquest mes de febrer l’acció
s’ha fet pública.

Parlo de l’últim treball de
Ràbia Positiva. Sota el nom de
Sentiment, compromís i acció, el
grup de hardcore-punk de Sants
presenta una capsa CD/DVD amb
la qual celebra quinze anys de
trajectòria musical. Al CD hi
podreu trobar temes en directe,
temes inèdits i rareses. Com a
mostra apunteu-vos una versió de
la veteraníssima cançó dels Ràbia,
“Te hablaré”, convertida a
“Falarei” i interpretada pel grup
de hardcore brasiler De Core.

Pel que fa al DVD –del qual
em faig coresponsable–, hi hem
fet cabre una galeria de fotos, un
concert en directe i un documen-
tal. La creació d’aquest treball ha
estat una veritable cursa d’obsta-
cles que hem pogut salvar gràcies
a un munt de gent i de col·lectius
que ens han prestat la seva ajuda

sense demanar res a canvi. Hem
tingut la sort de comptar amb
rebaixes en el preu del lloguer del
material necessari: càmeres,
micròfons, il·luminació... Hi ha
hagut cessions gratuïtes d’equips
d’edició, pantalles, teclats,
taules... Fins i tot molta gent ha
rebaixat els seus honoraris
professionals per donar-nos un
cop de mà en el tractament del
so, la locució o l’enregistrament
del concert... En resum, un verita-
ble festival de solidaritat audiovi-
sual que ens ha permès presentar
un directe i un documental del
més alt nivell.

Directe al Bahia
El directe correspon al concert
que va fer Ràbia Positiva el 12 de
maig de 2007 al Centre Social
Autogestionat Bahia amb motiu
de la celebració del desè aniver-
sari d’un altre CSA, Can Vies. La
limitació de pressupost ens obli-
gava a treballar amb un màxim de
tres càmeres i dos operadors.
Aquesta mancança es va superar
amb la incorporació de la figura
del càmeramic. Vam seleccionar
quatre persones del públic que,
des de les seves càmeres domès-
tiques, ens van donar una imatge
més propera de la descàrrega de
sensacions que representa un
directe de Ràbia Positiva. El resul-
tat és la gravació amb set càme-
res d’aquest concert. Es tracta de
la primera producció d’aquest
tipus que es fa en una espai
okupat als Països Catalans,
almenys que jo sàpiga.

Amb el mateix títol que la
capsa, el documental Sentiment,
compromís i acció ha estat
confeccionat a partir de més de
30 entrevistes , 40 hores de
rodatge i prop de 500 hores de
muntatge. Tot plegat es destil·la
en un recorregut de 59 minuts de
durada pels quinze anys de vida
d’una banda que sempre ha estat
al costat dels moviments socials
dels Països Catalans.

Entre l’1 de març i l’11 d’abril
hi ha programades prop de
quinze presentacions del
Sentiment, compromís i acció
–amb visites previstes a les Illes
Balears i el País Valencià–, que
inclouran el passi del documental
i una actuació en format acústic.
Aquesta gira comença el dissabte
1 de març al Centre Social
Autogestionat Can Vies, a Sants.
No us ho perdeu.

La Ràbia és… Sentiment, compromís i acció (La Ràbia Records/Kasbah Music, 2008) és el nou treball de Ràbia Positiva.
Després de quinze anys als escenaris, el grup de Sants s’ha convertit en un dels referents del punk i el
hardcore català. La seva trajectòria, sense pressa però sense pausa, ha anat paral·lela a l’eclosió i consoli-
dació dels moviments socials alternatius del seu barri. Aquest procés de retroalimentació queda plasmat
al documental que inclou el DVD que acompanya el disc, elaborat pel periodista i realitzador santsenc
Dani Camon. Camon és militant del Casal Independentista de Sants, ha treballat en programes de
Televisió de Catalunya com Tarasca i és autor del llibre sobre l’independentisme català Un únic camí.
Aquest reportatge viscut és el making of de Sentiment, compromís i acció.

EL PERIODISTA I REALITZADOR DANI CAMON

EXPLICA L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENTAL SOBRE

RÀBIA POSITIVA ‘SENTIMENT, COMPROMÍS I ACCIÓ’

Albert Garcia

Roser Ortiz

Roser Ortiz

Roser Ortiz
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El cine que qüestiona el futur del planetaTerra
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

El planeta Terra té futur? Amb
aquest lema el grup ecolo-
gista Institució

Altempordanesa per a la Defensa
i Estudi de la Natura (IAEDEN)
presenta la quarta edició del Cicle
de Cinema Ambiental i Solidari.
Tres dies de propostes que van
més enllà de les pantalles, ja que
també inclouen conferències i
debats. Tot plegat se celebrarà del
20 al 23 de febrer a Figueres.

Enguany el cicle de projec-
cions crítiques i reivindicatives
s’iniciarà amb la reflexió al voltant
dels grans conflictes del segle XXI,
amb el passi de la pel·lícula
Palestina: la defensa d’un poble
contra l’imperialisme. A continua-
ció es projectarà el film Terra: la
pel·lícula del nostre planeta, un
documental que s’endinsa en les

transformacions produïdes pel
canvi climàtic i el seu impacte en
determinades espècies animals.
En aquesta línia, el cicle de
cinema compta amb el film de
Marilyn i Hal Weiner titulat La
situació del planeta. En darrer
lloc, Sense ànim de lucre intro-
duirà el debat sobre l’anomenat
decreixement, de la mà del direc-
tor català Joan Planas Rodríguez.

Més enllà de les pantalles
Tot i ser un cicle de cinema la
proposta de l’IAEDEN va més
enllà i, al marge de les projec-
cions, també s’hi inclouen d’altres
formats. El divendres 22 de febrer
s’inaugurarà una sessió fotogrà-
fica de Josep Puigbert sobre
Palestina, seguint la reflexió
iniciada amb la pel·lícula. El
tancament del cicle també es farà
amb un format diferent.
L’economista Joan Martínez Alier

parlarà al voltant de la situació
actual del planeta Terra en una
xerrada plantejada sota el títol
Decréixer o morir?

El perquè del lema
La Institució Altempordanesa per
a la Defensa i Estudi de la Natura
fa quatre anys que organitza el
cicle. A la presentació argumen-
ten el perquè del lema que han
triat –El Planeta Terra té futur?– i
assenyalen: “La veritat és que cal
preguntar-se si amb el ritme de
creixement insostenible que duen
a terme alguns països i amb la
frenètica malaltia imperialista i de
poder operada sobre alguns
pobles i sobre les persones el
planeta Terra arribarà a tenir algun
futur. Quina pot ser la solució? El
decreixement? Una altra demo-
cràcia?”. Caldrà veure, doncs, si les
projeccions desentranyen alguns
d’aquests interrogants.

QUART CICLE DE CINEMA AMBIENTAL

I SOLIDARI A L’ALT EMPORDÀ

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.iaeden.cat

Pim-Pam-Pum

“Ens agrada ser inclassificables” 
Plouen Catximbes
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Dos anys després del seu primer
àlbum Plouen Catximbes tornen a la
càrrega amb Telescopi (Propaganda
pel Fet, 2008). El disc consta de
dotze temes on els manresans nave-
guen sense dilacions pel pop, el rock,
el grunge o el reggae, l’estil que els
va caracteritzar més als seus inicis.

✑ Jordi Garrigós
/cultura@setmanaridirecta.info/

Un telescopi serveix per veure-hi
amb més precisió. Què veieu
vosaltres a través del telescopi?

Albert Palomar (Guitarra i veu): Ens
prenem la definició de telescopi com
un objecte per mirar lluny, però també
per fer-ho cap enrere. Dins el nou disc
teníem ganes de fer quelcom diferent,

tornar als orígens rockers del grup. La
formació sempre ha semblat més una
banda de reggae, quan en realitat tots
veníem d’una font més canyera.
Hi ha temes que recorden el pop-
rock de finals del 80 i el grunge de la
dècada passada. Us han influenciat
grups com els Pixies o Nirvana?
A.P: És evident que sí. Són els grups que
ens agraden des de sempre i és inevita-
ble que ens influeixin. Érem adoles-
cents i els discos que compràvem eren
aquests. Els noranta van portar un so
als amplificadors que imitava el dels
70. Hem buscat el retorn al so brut de
la guitarra elèctrica.
El futur dels Plouen Catximbes
s’apropa a compartir cartells amb
bandes indie catalanes com Mazoni,
Mishima o Love Of Lesbian?

A.P: És cert que hi ha un boom de
bandes indies. Per sort, ara s’ha diversi-
ficat molt tot. Abans era el rock català i
tot el que englobava el terme. A nosal-
tres, per exemple, quan vam fer el pri-
mer disc tota la premsa especialitzada
ens va catalogar com els The Police ca-
talans i en cap cas era el que preteníem.
Jo les carreres que més admiro són
aquelles que han sorprès per la seva
eclecticitat, com el cas dels Radiohead
o d’en Bowie. A Catalunya m’agrada for-
ça el que estan fent gent com els Mazo-
ni. Però no ens concentrem a entrar en
una o altra escena, volem anar canviant
a partir de la música que ens surt de
dins, que és la que volem fer. Però vés a
saber... Potser el tercer disc és de
flamenc. Ens agrada ser inclassificables.
Formeu part d’una discogràfica identi-
ficada amb grups compromesos, però
no sou una banda amb textos polítics.
A.P: Ens sentim molt còmodes amb
Propaganda pel Fet! i el seus grups.
Hem fet moltíssim bolos amb gent
com els Pirat’s Sound Sistema i ens
entenem molt bé amb ells. De fet,
hem tocat moltes vegades per coses
polítiques i és una cosa que ens
agrada. Ens hem fet un fart d’anar a
correllengües, per exemple.

Publicitat

wwwwww..aauullaammeeddiiaa..oorrgg
EEdduuccaacciióó  eenn  CCoommuunniiccaacciióó

Torna el Festival Antifeixista
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Al Enemigo Ni Agua (AENA)
torna a la càrrega amb el
vuitè Festival Anti-feixista,

una iniciativa que es va iniciar als
anys 90 i que enguany se celebra,
com en altres ocasions, a les
Cotxeres de Sants de Barcelona. El
23F, a partir de les vuit del vespre,
començarà el concert central amb
els grups Atrako a mano armada,
Tsunami 08033 i el grup estrella de
l’ocasió, Non Servium. Igual que a
la resta d’edicions del festival, no hi
faltaran els col·lectius i les seves
parades de llibres, discos, roba i
material antifeixista. El 23 de febrer
les Cotxeres reviuran un dels festi-
vals amb més trajectòria dels mo-
viments antagonistes de Barcelona.

Col·lectiu i festival amb història
El col·lectiu AENA es va crear el
1990 per fer front als moviments
feixistes i nacionalsocialistes actius
a Barcelona. Van iniciar la seva
tasca amb l’objectiu d’investigar,
denunciar i dur a terme accions
contra els casos de violència
feixista. Alhora, però, tam bé
col·laboraven en d’altres iniciatives
anticapitalistes. Una de les eines
de difusió del col·lectiu va ser el
butlletí No pasaran!!, tot i que
també van col·laborar en d’altres
mitjans de contrainformació. Des
dels inicis una de les seves princi-
pals fonts de finançament va ser la
creació i l’organització dels festi-
vals antifeixistes, uns escenaris pels
quals han passat grups com La
Polla Records, Potato, Barricada o
–amb un estil ben diferent–

Amparanoia. Alhora, AENA va
decidir obrir la iniciativa i cocoor-
dinar els concerts amb altres
col·lectius per contribuir a la seva
autogestió. A l’edició d’enguany,
per exemple, hi col·laboren
l’Assemblea d’Okupes de Cornellà,
el butlletí Contra-Infos i la DIRECTA. 

El cartell de la vuitena edició
El concert s’obrirà amb el grup de
punk-rock de Cerdanyola del
Vallès Atrako a mano armada, que
presentarà el seu nou disc Esto es
Jolibut, coeditat amb Kamilosetas
Muscaria. Continuarà amb el
metal hip-hop de Tsunami 08033,
que també presentaran el seu
treball Trenquem l’aparador.
Finalment, els cap de cartell, Non
Servium, el grup Oi! per
excel·lència de l’Estat espanyol. 

LES COTXERES DE SANTS ACULLEN

LA VUITENA EDICIÓ DEL CONCERT

EL 23 DE FEBRER
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✑ Roger Costa
/cultura@setmanaridirecta.info/

T renquem l’aparador és
el nom del primer
treball de Tsunami

08033. És un disc autoeditat, fet
gràcies a la colaboració de
moltes persones. Inclou onze
cançons i un videoclip titulat
Homenatge als maquis. El 23 de
febrer el presentaran en directe
al vuitè Festival Antifeixista, a
les Cotxeres de Sants.

Tsunami 08033 va néixer fa
dos anys al barri barceloní de la
Trinitat Vella. El grup va sorgir
de la inquietud de fer música i
de denunciar problemàtiques
socials i polítiques i està format
per persones amb més d’una

dècada de trajectòria en bandes
com Jerusalem y los Vientos
Palestinos, Contrabando de
Ideas, La Banda Waltrapa, Hijxs
de la Amnesia o Paz
Encañonada. Tsunami 08033 s’ha
dedicat sobretot al directe,
sempre en relació als temes que
els inquieten: en centres socials
okupats, festes alternatives i
populars de diferents barris i
pobles, concerts de suport a les
persones preses, etc.

Influenciades pel metal i el
hip-hop, fan una música
contundent amb petits matisos
rockers. Sobre aquesta música
hi posen unes lletres compro-
meses, considerades tant o més
importants que la música en si i
de les quals es desprèn un

profund odi cap al capitalisme 
i la repressió que l’ampara. 
A “Despierta Compañera” ens
parlen de com se sent una dona
davant certes actituds i com
pot respondre als atacs masclis-
tes. Del tema “Dies d’amor i de
guerra” en fan la banda sonora
de qualsevol aldarull provocat
per la ràbia contra el sistema.
Dediquen “Topos” als 48 tupa-
marus que es van fugar del
penal de màxima seguretat
Miguel Castro Castro de Lima
l’any 1990 i “Llums blaves” als
encausats per atacar la comissa-
ria de Sants el 4 d’octubre de
2004 en resposta al desallotja-
ment de l’Hamsa.

WWW.MYSPACE.COM/TSUNAMI08033

Vidres trencats a la ‘Trini’

ADistrito 13, la factoria de
Luc Besson (Nikita)

realitza un encreuament
oportunista de comentari
polític, cinema d’explotació i
homenatge cinèfil: poc
després de les cremes de
cotxes a diverses ciutats de
França va estrenar aquesta
fantasia futurista situada en
una banlieue parisenca que
ha estat separada de la resta
de la capital amb un mur. Les
acrobàcies a l’estil dels films
de Jackie Chan es combinen
amb el material narratiu de
dos clàssics de John
Carpenter (Asalto a la comi-
saría del distrito 13 i, especial-

ment, 1997: rescate en Nueva
York) en una cinta d’acció
bonrotllista on dos homes
bons –un policia i l’altre habi-
tant de la banlieue– hauran
de col·laborar i enfrontar-se
al pitjor dels seus respectius
móns, mentre busquen una
arma de destrucció massiva
perduda. Les picades d’ullet a
la cultura i la rebel·lia de l’ex-
traradi es van encarrilant cap
a un final acomodatici en
aquest entreteniment que es
revela cinematogràficament
més simple que els models
que l’han inspirat. IGNASI
FRANCH

Tsunami 08033
‘TRENQUEM L’APARADOR’
(AUTOEDITAT)
HIP-METAL

‘To Die in
Jerusalem’

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: HILLA

MEDAILA | GÈNERE: DOCUMENTAL

ISRAEL/PALESTINA/EUA, 2007

La relació entre una mare i una
filla només la pot saber qui ha

estat mare i qui ha estat filla, de
la mateixa manera que només
pot saber com es viu a Palestina
una palestina o a Israel una israe-
liana. Aquestes afirmacions
redundants són les protagonistes
del reportatge Morir en
Jerusalem, de la jove directora
Israeliana Hilla Medalia. Un docu-
mental que pretén donar la visió
–sempre partidista– del
conflicte més antic del món
modern. Dues realitats ben dife-
rents es troben per culpa –o
gràcies– a una acció suïcida
perpetrada per una jove adoles-
cent palestina contra un super-
mercat israelià. En aquesta acció
mor una jove israeliana. A partir
d’aquí la mare de la morta busca
els motius de la mort de la seva
filla fins a voler topar, cara a cara,
amb la mare de la jove palestina.
Ambdues, víctimes com les seves
filles de l’odi i de la realitat, no
aconsegueixen ni tan sols parlar
el mateix idioma sentimental. És
un reportatge partidista que cal
mirar amb ulls crítics i saber a
quin bàndol s’està. No et pot
deixar indiferent. Si ho fa, preo-
cupa’t. ARNAU G. MONTIEL

cultura@setmanaridirecta.infoEn les actuacions dirigides al
públic infantil hi ha bastant

gènere que gira al voltant de les
temàtiques solidàries i de cultura
de la pau. Majoritàriament són
espectacles políticament correc-
tes i poc transgressors que mos-
tren el perquè de les baralles i la
necessitat de reconduir-les. La Cia.
Clownx Teatre en presenta un més.
Dos amics perfectes que es veuen
enfrontats per un treball escolar.

En aquest cas, però, la inter-
pretació dels actors a l’escenari,
juntament amb la música i l’esce-
nografia a l’estil Comediants,
converteixen la proposta en un
espectacle amb un gran valor
visual i on cada detall es cuida al
mil·límetre.

Així doncs, una obra de teatre
amb un guió sabut, però amb una
presentació innovadora i de gran
qualitat escènica. MARTA CAMPS

‘Distrito 13’

(MANGA FILMS, 2004)
DIRECTOR: PIERRE MOREL

GUIONISTA: LUC BESSON, BIBI NACERI

INTÈRPRETS: CYRIL RAFFAELLI, TONY D’AMARIO, DAVID BELLE

DURADA: 85 MINUTS

IDIOMES: VOSE (FRANCÈS), VEMustafà Barghouthi és un
històric militant de l’esquerra

palestina i actualment figura al
capdavant del moviment Al
Mudabara o Nova Iniciativa
Palestina com a secretari general.
Al Mudabara es va fundar l’any
2002 com una alternativa “refor-
mista i democràtica, tant a l’auto-
cràcia i la corrupció (de l’Autoritat
Nacional Palestina) com als grups
fonamentalistes”. El seu objectiu és
donar arguments des d’una pers-
pectiva crítica i reactivar el movi-
ment de resistència popular a
l’ocupació, tot prescindint de les
hipoteques de l’integrisme religiós.
El volum present, editat per Icària
amb el suport de la Fundació
Alfons Comin, recull una sèrie de
converses entre Barghouthi i el
periodista Éric Hazan, director de

La Fabrique éditions. Tot i que es
tracta de textos de l’any 2004 –les
converses van tenir lloc durant els
darrers dies de Yasser Arafat–,
continuen tenint validesa per
copsar la complexitat del conflicte
entre palestins i israelians.
Barghouthi encara representa la
veu de l’esquerra del món àrab, una
veu ferma contra l’ocupació israe-
liana, però que s’expressa des del
laïcisme i des d’una perspectiva
progressista i radicalment demo-
cràtica. BLANCA BALANYÀ

‘Permanecer 
en la montaña.
Conversaciones
sobre Palestina’
MUSTAFÀ BARGHOUTHI

ICÀRIA, 2008

‘Bèl·lum’ o les
desavinenteses quotidianes
BÈL·LUM | CIA. CLOWNX TEATRE | WWW.CLOWNXTEATRE.COM

GÈNERE: TEATRE INFANTIL | DURADA: 60 MINUTS
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DIJOUS 21
CONCENTRACIÓ EN SOLIDARITAT
AMB EL POBLE BASC I CONTRA
L’ESTAT D’EXCEPCIÓ.
20h Davant la seu del PSC de Ciutat Vella.
Carrer dels Àngels. Barcelona.

23 DE FEBRER
MANIFESTACIÓ EN DEFENSA 
DELS DRETS DE LES PERSONES
IMMIGRANTS
17:30h. Plaça Universitat. Barcelona
JORNADA ACORDADA A LA III TROBADA DE LA XARXA

ESTATAL PELS DRETS DELS IMMIGRANTS (MADRID, 11-2007) 
CONVOCA: ASSOCIACIÓ PAPERS I DRETS PER A TOTHOM,
ESPAI PER A LA DESOBEDIÈNCIA A LES FRONTERES, CASA

DE TREBALLADORS IMMIGRANTS-CTI, ASOCIACIÓN

TOTEVA RAPANUI, ATENEU CANDELA-OFICINA DE DRETS

SOCIALS DE TERRASSA, VÍA DEMOCRÁTICA DE

MARRUECOS, ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC,
CORNELLÀ SENSE FRONTERES, FEDERACIÓ DELS COL·LEC-
TIUS IMMIGRANTS A CATALUNYA, NUEVOS COLECTIVOS,
ASOCIACIÓN NIGERIANOS EN CATALUNYA, CGT…

DIMARTS 26
MANIFESTACIÓ CONTRA LA
INCINERACIÓ DE RESIDUS
19h. Plaça Dot. Sant Feliu de Llobregat
ORGANITZA: AIRE NET • WWW.AIRENET.ES

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

‘Una panoràmica dels moviments
socials a l’Amèrica Llatina’
19h. Seu de l’SCI-Catalunya
C. del Carme 95. Barcelona
Ponent: Josep M. Deop, periodista i antropòleg,
membre del Comitè de solidaritat amb els
pobles indígenes d’Amèrica.
Organitza: SCI-Catalunya

Taula rodona sobre l’avortament des
de la perspectiva del dret de les
dones de decidir lliurement la seva
salut reproductiva i sexual. 
16h. Ca la Dona. C. Casp, 38, pral. Barcelona.
Participaran: Francesca Puigpelat, degana de la
Facultat de Dret de la UAB; Maria Casado, direc-
tora del Centre d’Investigació Observatori de
Bioètica i Dret i professora de Filosofia del Dret
de la UB; Isabel Iserte, vicepresidenta de
l’Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears, i Mercè Molina, advocada i
vicepresidenta de Dones Juristes.
Organitza: Associació Dones Juristes.   

Debat ‘Sociologia de la globalització
i els efectes sobre la ciutadania’
19:30h. Centre Cívic La Sedeta. 
C. Sicília, 321 . Barcelona.
Hi participarà: conductors/es dels autobusos de
Barcelona, Rosa Cañadell, professora de
secundària (sindicat USTEC), Roger Bernat, metge
(Associació Catalana Defensa Sanitat Pública) i
treballadors acomiadats de SEAT en vaga de fam. 
Organitza: Attac-Catalunya

Kafeta de suport a la Revista
Mujeres PreoKupando 08
19h. CSO La Revoltosa. C. Rogent, 82. Barcelona.
Teatre amb Les clownies. Després actuaran les
cantautores Mara del Alar (cantautora quàntica)
i Farika. Hi haura distris i kafeta.
Organitza: Mujeres PreoKupando.

Sopar de presentació del projecte 
de Gramenet del Besòs Televisió
20:30h. C. Santa Rosa, 18. 
Santa Coloma de Gramenet.
Primera emissió el 3 de març. 
Organitza: Gramenet del Besòs televisió (GBtv)

DISSABTE 23 

Homenatge a Antonio Machado. 
Viatge a Cotlliure amb autocar. Sortida: plaça
Espanya a les 7h. Parada Clot/Meridiana a les
7,15h. Preu bitllet viatge 20 euros. Reserva de
plaçes abans del 18 de febrer.
Organitza:  Ateneu Enciclopèdic Popular

13 fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Jesús, Tortosa.
Organita: Colla de gralles i tabals de Jesús. 

DIUMENGE 24 

Jornada solidària amb els com-
panys i companyes encausats per
la crema de fotografies del rei 
11h Local  social d’Esponellà. Banyoles.
Mural antimonàrquic, taller de maquillatge,
espectacle infantil, calçotada, concurs de
ratafia, acte polític i concert amb VerdCel.
Organitza: Col·lectiu la Falç del Pla de l’Estany

6a Calçotada Popular i
Reivindicativa de Badalona.
14h. Plaça del Pou del Greix. Badalona.
Organitza: Casal Antoni Sala i Font

DMECRES 27 

Videofòrum: ‘GAL’
20:30h. CNT-Ponent
Rambla ferran, 30, 4t 1a. Lleida.
Els videofòrums es fan cada dimecres.
Organitza: CNT-Ponent
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DIJOUS 21 

Taula rodona ‘Un habitatge digne,
un dret en construcció’.
19:30h. C. Sant Pere, 46, primer pis. Terrassa.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals

Projecció de documental artístic. 
‘S-KIPS 2007’ Towards an Art of
Consequences. Writing a Hyper-
History: Dublin
21h. L’Antic Teatre - L’Espai de Creació 
C. Verdaguer i Callís, 12. Barcelona
Divendres 22 i dissabte 23 a les 21h. Natalia
Jiménez i Iris Heitzinger (Miss Luiss Twisted).
Dos solos de dansa contemporània.
Organitza: L’Antic Teatre - L’Espai de Creació

DIVENDRES 22 

Xerrada. ‘La transició com a mite.
transició o transacció?’
20:30h. Casal Popular Panxampla. 
C. Gil de Frederoch, 6. Tortosa.
Ricard de Vargas Golarons, escriptor, historiador
i cineasta català. Lluitador antifeixista, membre
del MIL i company de Salvador Puig i Antich. En
acabar, sopar-tertúlia Com vas viure el 23 F?,
amb diverses persones de les Terres de l’Ebre
involucrades en les lluites socials i antifeixistes.
Organitza: Casal Popular Panxampla

Pels drets sexuals i reproductius de
les dones. Avortament lliure i gratuït!
19h. CC Pati Llimona. C. regomir, 3. Barcelona
Am les inervencions de: Adriana Lopera, Bloco
d’Esquerda i campanya pel "sí" a la despenalit-
zació de l’avortament a Portugal; Estela
Fernández, Revolta Global,;Montserrat Cervera,
Ca la dona, i Sandra Campañón, Revolta Global.
Organitza: Revolta Global 

DIUMENGE 24
TALLER D’ACCIÓ DIRECTA

16h. Punt d’Interacció de Collserola (PIC), a Can Masdeu
Antic Camí de Sant Llàtzer, s/n. Barcelona.

Tot el que volies saber sobre l’acció directa i no t’atrevies a preguntar. 
Taller práctic i filosòfic.

Organitza: Can Masdeu - PIC 
www.canmasdeu.netNO
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DEL 21 AL 24 DE FEBRER
CAMINS DE LA RETIRA-
DA. CONMEMORACIÓ
DE L’EXILI REPUBLICÀ
Ceret. Prats de Molló. 
Cotlliure. Argelers

Marxes simbòliques, 
testimoniatges, xerrades,
teatre, concerts...

Organitza: FFREEE - Fils et Filles
de Républicains Espagnols et
Enfants de l’Exode.

Telèfon: 04 68 95 85 03

DISSABTE 23
VIII FESTIVAL 
ANTIFEIXISTA
21h. Cotxeres de
Sants, Barcelona.

Tsunami 08033,
Atrako a mano
armada i Non
Servium. BO D’AJUT:
7 euros anticipada
i 10 a la taquilla.

ORGANITZA: AENA
COL·LABORA:
Assemblea
d’Okupes de
Kornellà, Contra-
Infos i la DIRECTA
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La indirecta

Ara fa cinc anys, quan va escla-
tar la guerra il·legítima d’Iraq,
també va començar la guerra
il·legal contra l’Egunkaria, l’únic
diari del món escrit íntegra-
ment en èuscar. L’any 2008 la
guerra contra l’Iraq continua
fent estralls i la guerra contra
l’Egunkaria també. La lògica
embogida de l’antiterrorisme
demana catorze anys de presó a
Martxelo Otamendi. L’acusen
de pertànyer a ETA sense que
ell ho sàpiga, sense una sola
prova que ho acrediti i sota la
revenja d’estat que va anunciar
la sentència kafkiana del 18/98.

✑ David Fernández
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Avostès els acusen de fi-
nançar ETA?
No.

Que ETA els finança?
No.
Que es reuneixen amb ETA?
No.
Que reben ordres d’ETA?
No.
Que tenen una relació directa
amb ETA?
Tampoc.
I aleshores de què els acusen
exactament?
És una bona pregunta, però difícil
d’explicar. Com es pot ser d’ETA
aleshores? Explicar la lògica de la
no lògica és impossible. Sempre
dic una obvietat: per ser soci del
Barça o demanes l’ingrés o et
conviden a fer-ho. No hi ha més.
Què ha passat, doncs?
Que en la nebulosa del “tot és la
mateixa cosa” ja hem arribat al
punt on pots ser d’ETA sense
saber-ho ni tu mateix. Sense que
calgui demostrar-ho ni aportar ni
un sola prova, en aquesta desfigu-
ració absoluta de la pertinença a
grup armat. A l’Audiència Nacio-
nal tot és possible. I ets d’ETA
sense que es concreti en res.
L’Audiència Nacional prem l’ac-
celerador de la “turborepressió”?
Els advocats ho acrediten així: un
canvi de fase. Durant l’etapa ante-
rior, en els “afers bascos”, quedava
un estret marge de defensa jurídi-
ca i coneixies els limitats marges
de joc. L’escàndol és que ara ja no
hi ha cap marge i la veda és ober-
ta. Han esmicolat el poc que que-
dava de sistema garantista. Tot
s’hi val. I els és igual el recorregut
que calgui fer per arribar a la sen-
tència desitjada.
Per dir que ets d’ETA s’haurà
d’aportar alguna prova?
En el nostre cas el jutge arriba a
afirmar que el diari no semblava
pas d’ETA, però que ho fèiem per
dissimular. I nosaltres sense sa-
ber-ho! I quan l’acusació és gratuï-
ta la defensa és impossible. És un
acte de fe inquisitorial. És com dir
que et saltes un semàfor en ver-
mell en nom d’ETA i has d’intentar

demostrar que no va ser així. No
hi ha cap base probatòria. Ho han
intentat tot i no han trobat res.
El proper 20 de febrer farà cinc
anys del tancament del diari Egun-
karia. Què sent el seu director des-
prés d’aquell túnel del temps?
A mi a vegades se m’oblida que
estic en llibertat provisional, que
em demanen catorze anys de
presó, que estic pendent de judi-
ci, que Egunkaria és mort. Però
quan hi penses... Sento indigna-
ció. I amb tants dubtes per la
falta de garanties i la impunitat
que envolta el cas.
En quin punt es troba el sumari?
Pendent d’assenyalar les dates
dels judicis. En un sol sumari
que han segregat en dos: un pro-
cediment abreviat “financer” i
un sumari polític, de més de
100.000 fulls.

Comencem per l’abreviat?
Inclou un suposat delicte de frau
en l’IVA i d’inflar números davant
el govern basc. Al servei d’ETA? No
pas, ni tan sols suggereixen que el
que suposadament s’hauria de-
fraudat aniria a ETA. No diuen ni
això. Fins i tot la fiscalia demanava
que això es jutgés a Tolosa o a l’Au-
diència Provincial de Guipúscoa,
perquè era un delicte ordinari que
no s’encabia en les competències
de l’Audiència Nacional. Ara els
demanen 26 anys de presó a ca-
dascú i multes multimilionàries.
En tot cas, la Hisenda foral i el
govern basc neguen tots dos de-
lictes. És a dir, la víctima del supo-
sat delicte nega el delicte.

I el sumari polític?
A set persones de la direcció del
diari ens demanen entre catorze i
setze anys de presó. En aquest
cas l’acusació només és popular.
La fiscalia addueix que no hi ha
cap delicte.
És a dir, l’Estat tanca Egunkaria i,
cinc anys després, diu que no hi
ha proves, que no presenta càr-
recs i es queda tan panxacontent
davant el cadàver d’un diari?
Així rutlla tot. Això és el resum
del cas Egunkaria.
I a vostè què li demanen?
Per no saber que sóc d’ETA em
demanen catorze anys de presó
per pertinença en grau de direcció.
La sentència del 18/98 és un avís?
A nosaltres sempre ens deien: “El
vostre cas està arreglat, allò va
ser una bestiesa del PP”. Després
de la sentència del 18/98 la gent
s’apropa –no ho veu tan clar– i et
diu: “Està fotuda la cosa”.
I quina lectura en fas?
Hi ha una consigna política prèvia
de “anem a estomacar-los” i una
voluntat de les policies de de-
mostrar qui mana. La sentència
del 18/98 no és res més que la
plasmació jurídica del A por
ellos. Ja estava prescrita, predic-
tada. No hi ha cap altra lògica.
I quin és el full de ruta de l’Estat?
La socialització de la impotència,
la desmobilització i la resignació.
Aquesta és la lliçó del 18/98. Que
facis el que facis no aconseguiràs
res, perquè la sentència ja està
feta i no servirà de res perquè
estàs a l’Audiència Nacional.
Recentment hem vist el cas d’I-
gor Portu amb trenta versions
oficials simultànies i episodis de
banalització i justificació de la
tortura. Com està la seva de-
núncia per tortures?
La meva es va arxivar a Madrid i te-
nim el recurs presentat contra l’ar-
xiu al Constitucional. La que està
més avançada és la denúncia d’Iña-
ki Uria, que s’investiga a Donosti.
Segons la jutgessa hi ha prou mo-

tius per anar a judici. La Guàrdia
Civil ha presentat un recurs perquè
es jutgi a Madrid i no pas al País
Basc. Es veu que a Madrid sempre
hi ha cua per certificar que els mal-
tractaments soferts per ciutadans
bascos són autolesions.
A una de les darreres ciutadanes
basques que va denunciar mal-
tractaments a l’Audiència Na-
cional el jutge li va espetar:
“Això li expliques als teus amics
d’Amnistia Internacional”. Arri-
bareu fins a Europa?
Sí, però amb la mateixa sensació
que ja queden pocs jutges pata
negra, els que són capaços de con-
tradir els estats i dir “qui la fa la
paga”.
Hem tornat al passat per la via
de les il·legalitzacions, el dret
d’emergència i les prohibicions?
És la lògica de càstig de “tots a la
presó”. En aquests moments ja
podem dir que avui és quan hi ha
el nombre més gran de presos
bascos. Tot plegat amb l’avís de
Garzón planant: si es nomena una
nova Mesa Nacional també enfi-
larà la presó. En el vessant polític
la jugada de Zapatero és de profit
electoral. El discurs és “ja els
engarjolo jo”. No cal votar el PP
per ficar-los tots a la presó.
Mana la raó d’estat?
Aquesta és la conclusió: que és
igual qui governi i qui sigui el
ministre de torn, ja que la Guàr-
dia Civil és qui ordena i mana.
Amb Egunkaria això s’ha vist
sense embuts.
I on rau la confiança?
En la capacitat d’aquest poble
per superar les dificultats. I en la
idea que sortirà o passarà alguna
cosa. Seguirem esperant un nou
cicle. Ara estem preparant una
campanya de reconscienciació
per recuperar la indignació popu-
lar dels dies del tancament. Vo-
lem revertir aquest sentiment
d’impotència. I, contra tots els
elements, anem a guanyar. Per-
què ho necessitem.

“Amb l’Audiència Nacional pel mig
ja es pot ser d’ETA sense saber-ho”

Eleccions
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

M’ho deia el meu avi, al
cel sia: “Si votes fes-ho
pels que ja hi són, que

aquests ja estan grassos”. El comen-
tari –desconfiat i pragmàtic, molt
típic de pagès– em ve al cap cada
vegada que s’acosten les inefables
eleccions, quan comences a rumiar
si val o no la pena legitimar una
democràcia que no és precisament
aquella per la qual “tant i tant es va
lluitar per aconseguir-la”. Un argu-
ment que cal tenir molt en compte,
tot i que també el facin servir, cíni-
cament, molts dels que precisa-
ment la desvirtuen i associen parti-
cipació, responsabilitat i no sé
quantes coses més al simple fet
d’introduir un vot a una urna. Els
mateixos que, tot seguit, passen a
controlar-te, a posar-t’ho molt difí-
cil per fer actes al carrer (llei del

civisme) o, si cal, a reprimir-te si
goses exercir una democràcia de
veritat, més qualitativa, més directa
i més compromesa. El sistema de
partits, la competència entre ells i
mil causes més han fet d’aquesta
democràcia “que tant va costar” i
que tenia tantes possibilitats de
transformar vides en una simple i
trista lluita entre les elits per tal de
conquerir el poder i, de retruc, por-
tar-nos cap a una mercantilització
del vot i –el que és pitjor– cap a
una relació clientelar amb el ciuta-
dà. La decepció és tal que fins i tot
als més decents només els queda
recórrer al mal menor per convèn-
cer la penya que vagi a votar: fan
servir l’espantall de la dreta o, amb
cara de vedell dos minuts abans
d’entrar a l’escorxador, argumenten
que més val això que no pas medi-
cines. Ho sento avi... ja saps el greu
que em sap, però aquest cop no
votaré ningú: ni grassos ni prims, ni
blanc ni negre. A fer la mà, com
diuen més avall de l’Ebre.

d

L’actual
democràcia és
una simple i

trista lluita per
tal de conquerir

el poder

Oriol Clavera
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“La sentència
del 18/98 no 

és res més que
la plasmació
jurídica del 

‘A por ellos’”
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