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L’ús d’al·lucinògens naturals és una cons-
tant en la història dels Països Catalans.
Avui les drogues pròpies del Mediterra-
ni estan oblidades. Però, una altra forma
de drogar-se és possible.

Tot i que la indústria ceràmica és alta-
ment contaminant, hi ha tallers i pro-
jectes que aposten per una producció
ecològica que respecta les tradicions
locals i en millora la qualitat de vida.

El 13 d’abril hi ha eleccions a Itàlia. Els
sondejos indiquen una pèrdua de con-
fiança. Agafa força l’antipolítica. Un
exemple és l’humorista Beppe Grillo,
organitzador del Vaffanculo Day.

>> Així està el pati //   Pàgina 12

Exigeixen la protecció de Collserola
>> Així està el pati //   Pàgina 11
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Solvay 
crema i emet
etilè durant
quatre hores
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El cap del
grup VIè 
de la policia
torna a ser
citat a judici
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Guillem
Agulló, 15
anys després
del seu
assassinat
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Desenes d’entitats volen 
fer fora l’exèrcit de les fires
d’ensenyament i d’infància
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Destruïm el medi i el contaminem
No només queda clara la voluntat de les diferents administra-

cions a l’hora de no protegir el nostre medi natural, sinó que –a
sobre– encobreixen accidents que afecten greument la salut. Els
diferents col·lectius en defensa de la serra de Collserola han mostrat
el seu cabreig davant la manca de perspectives de protecció del
pulmó metropolità, tot i les promeses i bones paraules que es
donen. A quins nivells estem arribant d’indignació si un grup de gent
que sempre ha fet servir els canals que oferia el poder per la crítica
–com les al·legacions i els recursos– ha deixat de banda les entrevis-
tes amb consellers i directors generals per un dia i ha ocupat un edi-
fici públic com a acció reivindicativa? A quins nivells hauríem d’arri-
bar si tinguéssim plena consciència dels nivells de contaminació a
què ens estan portant els interessos econòmics? Creus que les
empreses elèctriques que gestionen centrals nuclears prioritzen la
rendibilitat empresarial davant la seguretat de la població? Durant
tres mesos les xemeneies de la central nuclear d’Ascó I han emès
partícules radioactives sense cap control de la direcció de la planta
ni del Consell de Seguretat Nuclear. Diuen que no ho sabien. Però
encara més, un cop ho han sabut han intentat enganyar i ocultar infor-
mació i s’han atrevit a posar en risc 40 alumnes d’una escola de Giro-
na que hi van anar de visita per evitar fer pública la fuita radioactiva.
Ha succeït un cas similar a Martorell, on un nou accident a Solvay va produir
l’emissió d’etilè durant quatre hores i l’empresa, els Bombers i el Departament
de Medi Ambient han ofert informació poc clara al respecte. No és el primer
cop que Solvay provoca un accident. Només dos anys després d’obrir-se la
química, per exemple, un treballador va morir per una explosió de clor.

El racó il·lustrat

✑ Laia Gordi
/directa@setmanaridirecta.info/

Seiem al terrat de l’apartament
de l’International Solidarity
Movement (ISM) a Nablus, un

terrat com tants dels milers que
podíem veure davant nostre, al for-
miguer del casc antic de la ciutat. El
nostre terrat en si mateix era,
també, un entranyable caos: plan-
tes moribundes en testos tots dife-
rents i cadires de plàstic blanc, des-
aparellades, al voltant d’un taula
inventada amb un tauló i un parell
de piles de totxos. La nostra roba
estesa per tot arreu, barrant el pas
sense cap ordre, donava color. Feia
un sol xafogós i encegador, propi
d’un 21 d’agost mediterrani. En
Same i jo parlàvem de l’organitza-
ció d’ISM i de la mort d’un jove
palestí aquella mateixa nit. Se’m
feia estrany haver estat dormint
mentre una guerra oberta tenia
lloc al carrer, se’m feia estrany

haver sentit trets i haver-los igno-
rat, se’m feia estrany que tot allò
s’hagués convertit en una quotidia-
nitat i em feia molt mal la mort del
jove palestí perquè –per sort– això
encara no era quotidià per a mi. I jo
dormia mentre ell moria uns
carrers més avall. Per això discutí-
em amb en Same. Jo no entenia per
què els internacionals –nosaltres–
no havíem intervingut, per què el
servei d’ambulàncies no ens havia
avisat? Potser haguéssim pogut
aturar els soldats israelians de dis-
parar, potser si nosaltres haguéssim
estat allà –amb les nostres càmeres
de vídeo i passaports estrangers–
el militar no hagués disparat.
Aquesta se suposava que era la nos-
tra feina, la idea dels voluntaris de
l’ISM. Però Same, un palestí de
soca-rel, coordinador local de
l’ISM a Nablus, em clavava la mira-
da amb els seus ulls foscos i em res-
ponia que les coses no són tant
simples i que la guerra ho canvia

tot. La meva ingenuïtat d’occiden-
tal feliç se’m va fer evident quan
em vaig fixar que Same portava les
dues ungles dels dits petits de les
mans extremadament llargues. Ho
havia vist en d’altres homes de la
ciutat i no sabia què significava. Li
vaig demanar per què se les deixa-
va créixer i, sense vacil·lar, digué:
“És per l’autodefensa”. Pensava que
em feia broma, la ingenuïtat em
tornava a vèncer. “Sí home! Va de
veritat, per què ho porteu?”, li vaig
engegar. Potser va mig somriure i
digué: “De veritat, mira...”, i es va
posar el dit petit tancat dins del
puny, amb una verticalitat que jo
no puc donar-li sense trencar-me
algun lligament. El resultat és que
l’urpa li sortia com una punxa per
l’altre extrem del puny, com si esti-
gues fent un OK. Amb la mà tanca-
da i l’ungla amunt em va dir: “Pots
treure un ull a algú fàcilment així,
només et cal un cop de canell”. Li
vaig somriure desubicada i perdent
una mica de la meva ingenuïtat vaig
pensar: “La guerra ho canvia tot”.

Les ungles de Nablus

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

El dissabte,un reduït –però decidit– grup de la DIRECTA va parti-
cipar en un torneig de futbol 5 a Nou Barris, juntament amb
d’altres mitjans lliures com Ràdio Bronka, Ràdio Linea IV o

CoetTv (el nou projecte de televisió comunitària de Nou Barris). Vam
fer un paper prou equilibrat: perdent el primer partit, guanyant el
segon i empatant el tercer. Cal destacar el gol del Jesusinho Hita que,
amb un fort xut des del nostre camp ajustat a l’escaire esquerre de la
porteria contrària, va fer impossible l’estirada del porter rival i es va
convertir en el gol del torneig. Joga bonito e administra melhor!

També volem recordar l’assassinat d’Oriol Solé Sugranyes, mem-
bre del MIL, avui fa 32 anys. Va ser al Pic Menditxuri, prop de Burgue-
te, al Pirineu navarrès, just a 100 metres de la línia de la frontera, quan
intentava arribar a França amb uns altres fugitius de la presó de Segò-
via. Tenia 28 anys.
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Ruixats i tempestes

Les pluges han arribat especial-
ment a les comarques del piri-

neu oriental. Entre dimecres i
divendres podran afectar totes les
comarques de Catalunya. Les tem-
pestes més intenses es produiran
el divendres a la tarda i afectaran
especialment les comarques que
aporten aigua a les conques del
Ter i el Llobregat. Durant el cap de
setmana els cels s’aclariran tot i
que encara cauran ruixats curts de
mitja tarda a Girona. El divendres cauran fortes tempestes al nord i a l’est de Catalunya Durant el cap de setmana el cel s’aclarirà amb ruixats de mitja tarda
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>> La Comissió Civil Internacional d’Observació pels Drets Humans (CCIODH) ha
insistit a la Comissió Mixta UE-Mèxic en la recomanació “d’instal·lar una oficina
de l’Alta Comissionada pels Drets Humans de l’ONU a Oaxaca” i ha instat el
Parlament Europeu a sol·licitar-la al propi govern mexicà. Seria l’única manera
de fer que la població tingués un mínim de garanties per presentar denúncies
penals pels greus abusos patits sense por de patir represàlies_

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La credibilitat de la defensa
dels Drets Humans per part
de la UE serà posada a prova.

Reclamen que elabori un mecanis-
me per aplicar la clàusula demo-
cràtica que supedita l’acord
comercial amb Mèxic, signat el
1997, en plena escalada de la vio-
lència paramilitar a Chiapas. La
Comissió Civil Internacional d’Ob-
servació pels Drets Humans
(CCIODH) ha visitat Mèxic en sis
ocasions des de llavors –l’última
el febrer passat–,  tot qüestionant
el seu estatus de soci preferencial
de la UE i denunciant els greus
abusos que s’hi cometen. Les con-
clusions presentades durant la
darrera visita són contundents:
continuen les greus violacions als
drets fonamentals, emparades en
la incapacitat i la manca de volun-
tat de la justícia mexicana. Un
exemple són les simples sancions
administratives imposades als
policies que van torturar i abusar
sexualment de les persones detin-
gudes durant els fets d’Atenco, el
maig de 2006, “amb un acarnissa-
ment especial contra les dones”.
En relació als fets de Oaxaca, on la
comissió va demostrar fa un any
que hi va haver 23 morts (avui ja 55)
i es van violar molts homes durant
la detenció, no s’ha depurat cap
responsabilitat jurídica, tot i que
sovint els culpables han estat
denunciats i identificats.

L’eterna impunitat
Aquesta impunitat garanteix “que
els abusos de poder es generalitzin”
–alerta la CCIODH– i alimenta la
percepció de la gent que “denun-
ciar suposa un risc”. També ha docu-
mentat la fabricació de delictes als
activistes “i als seus familiars pel sol
fet de ser-ho” i l’obtenció d’autoin-
culpacions a base de tortures per
tal de criminalitzar les protestes. En
aquest sentit, ha diagnosticat irre-
gularitats sistemàtiques i greus del
sistema judicial, com els “nombro-
sos casos de persones empresona-
des durant més d’un any i que han
acabat absoltes” –sense que se les
reparés pel dany sofert– i el fet que
els indígenes enfrontin els judicis
sense la presència d’un traductor.
D’altra banda, la comissió considera
“improrrogable una revisió del
model de nomenament dels jut-
ges”, que sovint es fa a dit, i assegu-
rar per llei la incompatibilitat de

Els activistes reclamaran que la
UE i Mèxic trenquin els acords

Podeu signar en recolzament a:
http://cciodh.pangea.org

o enviant el vostre nom i cognoms
(o nom de l’organització),

ciutat i correu electrònic a:
cciodh@pangea.org

càrrecs. En conseqüència, “mentre
el poder judicial continuï essent
incapaç d’assegurar la seva plena
independència davant el poder
executiu, la CCIODH insta la socie-
tat civil mexicana a continuar amb
els processos organitzatius en
defensa dels drets i les llibertats i a
posar en marxa tots els mecanis-
mes de protecció internacional
dels drets humans”. Al govern mexi-
cà se li pot complicar l’assumpte, ja
que –a part dels informes de la
CCIODH– el vicepresident de la
Comissió de Drets Humans del Par-
lament alemany presentarà un
informe davant el Parlament Euro-
peu sobre els fets de Oaxaca.

El retorn a la guerra bruta
Una pràctica que preocupa espe-
cialment és la desaparició forçada
de persones. “Si s’arribés a consoli-
dar ens situaria en un context no
molt llunyà al de la guerra bruta
dels anys 70”, sentencia la comissió.
El cas de Lauro Juárez és paradig-
màtic. Setmanes després que el
govern mexicà declarés haver-lo
vist amb vida, es van trobar les
seves restes. Només a Oaxaca s’han
documentat vuit casos de desapa-
rició en un any. En aquest context,
la feina dels periodistes i les defen-
sores dels drets humans “es revela
més important encara”. Aquests
col·lectius, però, també “han patit
agressions i assetjaments”. Cal des-
tacar el cas de Lydia Cacho, a qui

l’Alta Comissionada de l’ONU pels
Drets Humans ha aconsellat que
marxi del país per les represàlies
sofertes arran de destapar una
xarxa de pederàstia que involucra
el governador de l’Estat de Puebla.

També preocupa la presència
desmesurada de l’exèrcit, tenint
en compte que “la insurgència
armada protagonitzada per l’EZLN
ha deixat de constituir una raó
suficient”. Així mateix, la comissió
exigeix “l’immediat desarmament
dels grups paramilitars i parapoli-
cials” –que mai ha arribat a efec-
tuar-se– i la depuració de “res-
ponsabilitats penals als seus
membres i a les autoritats políti-
ques, policials i militars” involu-
crades. Ben al contrari, deu anys
després de la matança d’Acteal “la
impunitat continua” i fins i tot s’ha
intentat recuperar la versió de

Una comissió de Drets Humans instarà el Parlament Europeu a aplicar la clàusula
democràtica que supedita l’acord comercial al respecte als Drets Humans

l’enfrontament entre comunitats
o de l’EZLN amb els paramilitars,
una versió que ha estat totalment
desmentida per la CCIODH: “Acte-
al va ser un crim d’estat”.

Per contra, la comissió reco-
mana “la creació de xarxes de
suport emocional i psicològic per
a les persones afectades”, ja que
“la reconstrucció social passa
indefectiblement per la participa-
ció activa i compromesa de la seva
ciutadania en la vida comunitària”.

Autonomia indígena
Malgrat les polítiques de divisió,
la CCIODH constata que “els pro-
cessos autonòmics indígenes
generen espais de participació
social, econòmica i política d’una
intensitat que desborda els refe-
rents institucionals”. Un exemple
són les Juntas de Buen Gobierno
zapatistes, que aporten governa-
bilitat i estabilitat i satisfan certes
demandes bàsiques. Reclama “el
ple reconeixement als drets dels
pobles indígenes”, reconeguts a la
Declaració Universal aprovada
per l’ONU l’any passat, especial-
ment el fet de “demanar-los per-
mís abans d’aprovar qualsevol
projecte que afecti el seu territo-
ri, particularment els recursos
minerals i hídrics”. En aquesta
línia, la Comissió demana el com-
pliment dels Acords de San
Andrés signats l’any 1996 per
l’EZLN i el govern mexicà.

MÈXIC // PRESSIÓ AL GOVERN MEXICÀ PELS ABUSOS COMESOS DURANT ELS DARRERS ANYS
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Els membres de la CCIODH entrevisten algunes autoritats zapatistes
Arxiu
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Per què 
es diu civil?
✑ Redacció Directa/redac-
cio@setmanaridirecta.info/

Una comissió civil de Drets
Humans especialitzada en
Mèxic acaba de fer una visi-

ta de tres setmanes a aquest país
per fer un seguiment del conflicte
de Chiapas i dels més recents de
Oaxaca i Atenco. Impulsada des de
Barcelona, però integrada per gent
de diversos països, la Comissió
Civil Internacional d’Observació
pels Drets Humans (CCIODH) pre-
sentarà el seu informe el mes de
maig, juntament amb un docu-
mental basat en els nombrosos
testimonis recollits. Abans, però,
ha fet públiques les seves conclu-
sions i recomanacions i està reco-
llint signatures de suport a la seva
feina de cara al seu retorn a Mèxic
per entregar l’informe a totes les
parts dels conflictes. El seu darrer
document va rebre el suport de
més de 3.000 persones i organitza-
cions, com el Col·legi d’Advocats
de Barcelona i l’Associació Euro-
pea d’Advocats Democràtics. In-
tel·lectuals de la talla de Noam
Chomsky, Eduardo Galeano o
Naomi Klein, diversos premis
Nobel –com José Saramago i Car-
los Monsiváis– i el Relator Espe-
cial de l’ONU, Jean Ziegler, dema-
nen al Govern mexicà que faci cas
d’aquests informes. La peculiaritat
d’aquesta comissió (que per això
es diu civil) és que no depèn de
cap institució ni està formada
exclusivament per professionals o
especialistes, tot i que compta
amb advocats o psicòlegs, sinó que
surt dels moviments socials. Un
redactor de la DIRECTA va formar
part d’aquesta comissió per elabo-
rar un reportatge sobre la situació
dels Drets Humans en aquell país
catorze anys després de l’aixeca-
ment zapatista, deu anys després
de la matança d’Acteal, dos anys
després dels fets d’Atenco i un any
després de la revolta de Oaxaca.
Cal dir que, a Atenco, Maria Sos-
tres, llavors col·laboradora d’a-
quest setmanari, va ser agredida
sexualment per la policia mexica-
na, juntament amb desenes de
dones més –entre elles una altra
catalana, Cristina Valls, que recent-
ment ha presentat una demanda a
l’Audiència Nacional davant la
total impunitat d’aquells fets.

Els casos de
desaparicions
forçades ens
situen en un

context no molt
llunyà al de la
guerra bruta
dels anys 70
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✑ Alba Barbé i Serra
/San Cristóbal de las Casas,
Chiapas (Mèxic)/

Enmig d’una gran publicitat,
el 31 de març el Govern de
Chiapas va posar en lliber-

tat 137 presos de diferents
penals de l’estat, 31 d’ells partici-
pants d’una vaga de fam que es
va anar estenent per diverses
presons durant 36 dies. Amb
aquesta acció, el governador
Juan Sabines va donar per clau-
surada la Mesa de Reconciliació
i va impossibilitar la reobertura
dels expedients judicials de les
preses polítiques que encara
reclamen la seva llibertat.
Davant aquest fet, Diego Cade-
nas –advocat del Centre de
Drets Humans Fray Bartolomé
de las Casas, Frayba– va declarar
que “haurien de prendre en con-
sideració el marc jurídic interna-
cional i de drets humans i no
limitar-se al marc local”. El 3 d’a-
bril, en una reunió amb el Frayba,
el governador va assegurar que
no deixaria morir ningú als
penals i que davant el risc per la
vida dels presos optaria per una
hospitalització forçosa. No va

Una vaga de fam posa contra 
les cordes el Govern de Chiapas

fer falta ja que, atenent la peti-
ció del bisbe emèrit Samuel Ruiz
–de reconeguda trajectòria en la
defensa dels drets dels indíge-
nes–, els disset presos que conti-
nuaven la vaga de fam iniciada 41
dies abans la van anar deixant
durant el cap de setmana, en mal
estat de salut. “Han tancat els
nostres cossos, però mai tanca-
ran el nostre esperit de lluita”, va
clamar Timoteo Sánchez, expres
al penal de Playas de Catazajá.

Des del 24 de març els fami-
liars van decidir iniciar un plan-
tón indefinit davant el Palau de
Govern de Tuxtla, capital de l’es-
tat, per exigir la llibertat incondi-
cional i immediata de totes les
preses polítiques. Ara, els expre-
sos que van sortir arrel de l’opera-
ció del govern –titllada de

mediàtica– acompanyen el plan-
tón. Els familiars consideren que
la situació és entre dolça i amar-
ga perquè alguns d’ells continuen
tenint els seus fills o germans pri-

Disset dels
presos

continuen a la
presó, en mal
estat de salut

vats de llibertat injustament. Des
del plantón i des d’altres organit-
zacions nacionals i internacionals
es responsabilitza el govern esta-
tal i federal de la delicada salut

de les persones preses. Una d’e-
lles, abans de retirar-se, senten-
ciava: “La nostra vaga de fam no
és un joc i estem disposats a
seguir lluitant”.

MÈXIC // LA PROTESTA VA DURAR 41 DIES I ES VA ESTENDRE PER DIVERSES PRESONS

Els ex-presos de Playas de Catazajà, en el moment del seu alliberament.
Alba Barbé Serra
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>> L’EZLN, en un comunicat de juliol de 1999, ja va elogiar
la CCIODH. “No només les seves sigles són més grans que
les de la ONU, també la seva autoritat moral, la seva
honestedat, el seu compromís amb la veritat i la seva
lluita autèntica per una pau amb justícia i dignitat”_

>> El rigor i serietat la prova el nombre d’institucions de
govern que ha la CCIODH entrevistat, així com, a Oaxaca,
institucions religioses i universitàries que no poden ser
acusades de formar part del moviment social, fins i tot
organitzacions i persones que hi estaven confrontades_

La Comissió dels internacionals o de la solidaritat poble a poble

L
✑ Jesús Ramírez Cuevas
Periodista independent,
col·laborador de La Jornada i
altres mitjans (Ciutat de Mèxic)

a Comissió Civil Internacional
d’Observació pels Drets Humans
(CCIODH) s’ha guanyat un lloc i
un respecte importants a Mèxic.
És un referent obligat quan es
parla dels Drets Humans, sobretot
a Chiapas, Atenco i Oaxaca.

Des del poble més remot de
la selva fins a la comoditat d’un
edifici intel·ligent a la Ciutat de
Mèxic, tots els actors socials i
polítics, ja siguin governs, parla-
ments o mitjans, reconeixen el
treball seriós de la Comissió, els
seus informes exhaustius sobre
les violacions als drets de la gent
i, per damunt de tot, el fet de
recollir directament els testimo-
nis de les víctimes, fins i tot a les
presons, i donar seguiment a les
denúncies.

La confiança que les víctimes
han dipositat en la Comissió
sembla ser la clau d’aquest reconei-
xement general. Fruït d’un enorme

esforç, els seus resultats han estat
eficaços per tal de denunciar la
greu situació dels drets fonamen-
tals a Mèxic. La Comissió, en recol-
zar amb proves les seves
denúncies, s’ha tornat un element
molt incòmode per aquells que
violen els drets de la població.

La Comissió, de vegades, ha
estat l’únic espai de denúncia que
han trobat les víctimes, ja siguin
persones o pobles sencers. El
govern federal, al llarg de tres
administracions, ha contestat les
seves denúncies i els seus infor-
mes. El Congrés mexicà ha utilit-
zat els informes de la Comissió
per demandar a la Suprema Cort
de Justícia de la Nació una inves-
tigació a fons de la repressió a
Atenco i Oaxaca.

Els governs locals de Chiapas i
Oaxaca responen cada vegada
que fa una denúncia sobre el que
succeeix en aquells estats, fins i
tot, de vegades, alliberant presos
polítics abans de les visites de la
Comissió per intentar demostrar
voluntat.

Tot i el control exercit sobre
els mitjans de comunicació, la

CCIODH s’ha guanyat un lloc
entre periodistes i mitjans, que
no han pogut ignorar la seva
feina, a molt pesar dels mateixos
propietaris. Els organismes civils
de Drets Humans, per la seva
banda, s’han recolzat en moments
crítics en la Comissió per a fer
denúncies i fer la seva feina.

El compromís i la responsabi-
litat mostrades pels participants
en la CCIODH ha aconseguit que
pobles i comunitats guardin un
record indeleble de la comissió
que va visitar la seva terra per
dona’ls-hi veu i conèixer la seva
realitat. Aquest reconeixement, a
més, es dóna en mig de l’escepti-

cisme provocat per la impunitat
sistemàtica.

Vist des de Mèxic, l’origen de
la Comissió li va donar un tret
distintiu: davant la indignació que
provoca la injustícia, inclús en
altres països, va saber idear i
materialitzar un instrument que
transformés la ràbia en una
denúncia més eficaç, que acom-
panyés a les víctimes compartint
el seu dolor.

La Comissió ha deixat les
seves petjades a les muntanyes i
la selva de Chiapas, documentant
la militarització, l’existència de
grups paramilitars (tan negats pel
govern), enumerant els greuges,
plorant inevitablement al costat
dels denunciants. A la ciutat de
Oaxaca o als carrers de San
Salvador Atenco s’escolta parlar
de la Comissió com si es parlés de
les Nacions Unides, l’única instàn-
cia amb la credibilitat per a fer
denúncies que s’ha guanyat la
confiança de la gent. Els
companys internacionals, els hi
diuen a molts pobles. 

Des de la seva primera visita,
després de la matança d’Acteal, la

Comissió ha desenvolupat un
treball que serveix per a entendre
el que passa a Mèxic. En els seus
informes ha construït un retrat
que horroritza a la pròpia socie-
tat mexicana, la informació del
qual serveix per al debat nacional.

A moltes comunitats i ciutats
que ha visitat a Mèxic, la
Comissió ha deixat una
empremta profunda, un agerma-
nament amb les víctimes i
pobles. La seva feina eficaç i
compromesa és un exemple per
a molts mexicans, una manera
directa de passar de la indigna-
ció a la tasca concreta. La
Comissió ha construït un instru-
ment eficaç per a expressar la
solidaritat de poble a poble, de
gent a gent, sense que governs ni
professionals de la solidaritat
facin de pont. La Comissió, vista
des de Mèxic, és la mà amiga,
incondicional, amb que compten
aquells que són víctimes de la
repressió o dels abusos dels
poderosos. Sembla poca cosa,
però no ho és. És un cor obert
que batega a banda i banda de
l’oceà Atlàntic.

d

La confiança
que les víctimes
han dipositat en
la Comissió és la

clau del seu
reconeixement
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Iñaki Garcia és membre i
portantveu de la Comissió
Civil Internacional
d’Observació dels Drets
Humans, CCIODH, amb seu al
carrer de la cera 1 bis, del raval
de Barcelona. Acaba de retor-
nar de Mèxic i està a punt de
presentar el seu informe a la
societat civil i a les institu-
cions mexicanes i europees.

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Primer de tot, com neix la
CCIODH?
La idea surt d’una reunió de

col·lectius de solidaritat amb
Chiapas feta a Barcelona mentre
la UE negociava un acord prefe-
rencial amb Mèxic. El Parlament
Europeu (PE) en va avalar la situa-

ció dels drets humans el 4 de des-
embre de 1997, tot i que era previ-
sible un esclat de violència. Divuit
dies després, un grup paramilitar,
en connivència amb les forces de
seguretat, assassina brutalment
45 persones a Acteal, majoritària-
ment dones, nens i ancians. La
indignació de molts sectors de la
societat civil mundial va ser enor-
me. La CCIODH sorgeix com una
resposta a l’informe del PE i per
trencar la idea que han de ser pro-
fessionals o ONG reconegudes o
les institucions les que facin
aquesta feina.
Quins mecanismes de treball té?
La comissió es construeix en el
seu propi caminar, hi ha una
saviesa col·lectiva. No té el
mateix rigor en la feina ara que
fa deu anys. En quant al ritme, la
gent no pot imaginar-se què
suposa una comissió. Són 20 o 25
dies, treballant des que surt el
sol fins després de pondre’s. Fem
una agenda prèvia que recull els
testimonis de les diferents parts
del conflicte, però sempre resta
obert a qui vulgui parlar. Per
suposat, es pot fer de manera
anònima. En quant a la neutrali-
tat, cadascú pensa com vol i la
comissió el que exigeix és ser

“La clau és interpel·lar la societat
a que vetlli pels Drets Humans”

objectius, que allò que afirmem
estigui totalment documentat i
es pugui demostrar. És impres-
cindible un reconeixement per
part del Govern per entrar a les
presons i per fer les entrevistes
governamentals però, per des-
comptat, molt més important és
el reconeixement dels movi-
ments socials, dels presos, dels
familiars...

Abans de tornar als nostres
països fem públiques les nostres
conclusions i les recomanacions,
dirigides a les autoritats, però
també de vegades a la societat
civil. L’informe final es lliura, poc
temps després i acompanyat d’un
documental, a la societat civil i a
les institucions mexicanes i dels
nostres països, entre elles el PE i
l’Oficina de l’Alt Comissionat de
Drets Humans de l’ONU, així com
als parlaments nacionals, autonò-
mics, etc. Es visualitza el conflic-
te i es dóna veu, sobretot, a la
gent afectada, ja que als mitjans
sovint sols s’escolta les institu-
cions. És més difícil, però també
més rigorós.
Quin seguiment feu dels conflic-
tes i com es decideix fer cada
visita?
Ha anat variant. La comissió neix
com un mecanisme que s’activa
en situacions d’emergència, ja
sigui per la nostra anàlisi o perquè
ens ho demanen des d’allà. Les
últimes tres visites, però, han
estat en menys de dos anys. Ara es
fa un seguiment constant. Hi ha
una mena de secretaria a Barcelo-
na que dóna l’impuls més gran i
contacta els participants i els
grups que recolzen la comissió.

Quins requisits hi ha per formar
part de la CCIODH?
No hi ha una exigència o perfil
determinat més enllà del domini
del castellà, tot i que sempre
s’intenten cobrir les diferents
àrees, com poden ser la jurídica,
l’audiovisual o la psicosocial. Per
exemple, la Comissió de Defensa
del Col·legi d’Advocats de Barce-

lona sempre ha aportat una o
dues persones. Han vingut repre-
sentants d’ajuntaments i, fins i
tot, un bisbe. A més espais polí-
tics, socials i professionals que
puguin ser presents, amb formes
de pensar i edats diferents i de
més països, més interès i reper-
cussió té.

La tasca és tan àmplia que
qualsevol hi té lloc. També s’ha
de dir que la Comissió no només
la integra la gent que va a la visi-
ta. Hi ha un grup de suport que
fa la feina invisible però impres-
cindible, com la transcripció i el
suport logístic. A la darrera visi-
ta vam anar unes 50 persones de
deu països diferents, però han
estat més de 100 les que hi han
participat. Si una persona vol
col·laborar, només s’ha de posar
en contacte.
Com es finança?
La Comissió no la finança ningú.
Hi ha gent a qui la seva organitza-
ció o la universitat li paga el viat-
ge, però la majoria s’ho cobreix de
forma individual. Això ens dóna
llibertat per a prendre les nostres
pròpies decisions, però també
més responsabilitat.

Trenca la idea
que han de ser
professionals o
les institucions
les que facin
aquesta feina

Quin és l’impacte de la CCIODH
en la realitat mexicana?
Ha anat augmentant segons les
visites. També va en relació a la
gravetat i visibilitat del conflicte.
De vegades, la visita de la Comis-
sió implica canvis, com l’allibera-
ment de persones preses, tot i
que el Govern mexicà no fa gaire
cas de les conclusions i recoma-
nacions. Sobretot, implica movi-
ments en la solidaritat, en la
denúncia. Els mitjans de comuni-
cació i les organitzacions de drets
humans a Mèxic ja consideren la
Comissió una interlocutora,
també les institucions internacio-
nals, que reben el nostre informe.
Però, sobretot, gaudim del reco-
neixement de les persones i orga-
nitzacions afectades.
Quins objectius persegueix i
quina és la seva línia d’actuació?
Donar visibilitat als conflictes i a
les demandes d’aquells a qui no
s’escolta i tornar a presentar-los la
feina. Això és fonamental perquè
moltes vegades la gent no sap què
s’ha fet amb el seu testimoni. Des-
prés, interpel·lar les institucions,
que acostumen a aparcar la seva
responsabilitat en les violacions

ENTREVISTA // IÑAKI GARCIA, COMISSIÓ CIVIL INTERNACIONAL D’OBSERVACIÓ DELS DRETS HUMANS
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>> El premi Nobel Carlos Monsiváis afirma que “si hi ha una causa internacional urgent, des de fa 30 ó 40 anys, és la
dels Drets Humans”, en recolzament a l’informe de la CCIODH de l’any passat sobre Oaxaca, on es conclou que “l’es-

tat de dret no és una sola qüestió de restablir l’ordre; sols es restableix l’estat de dret quan es reparen, en justícia, els
delictes comesos, especialment les greus violacions als drets i garanties individuals”_

dels drets humans, posant per
davant els interessos comercials,
polítics o de poder. En aquest sen-
tit, creiem que la comissió és un
bon instrument que no té poder
executiu per obligar al compli-
ment, però sí dóna visibilitat i
interpel·la la societat civil per a
que vigili el compliment d’aques-
tes responsabilitats. Aquesta seria
la clau. La defensa dels drets
humans és una exigència mundial
enfront dels abusos que cometen
els governs.

Avui qüestionem davant la UE
l’estatus de soci preferencial de
Mèxic. Són molts els objectius i
evidentment no s’assoleixen tots,
però som conscients que aquesta
feina constant dóna uns resultats
i, quan es parla de drets humans i
de violacions tan greus, qualsevol
avanç és molt important.

D’altra banda, es busca tren-
car l’aïllament, un dels problemes
més grans de les lluites de tot el
món. Els zapatistes sovint ho han
dit: el fet que molts ulls estiguin
pendents és molt important. Pot
ser exagerat, però molta gent creu
que la matança d’Acteal s’hagués
pogut evitar amb la presència
internacional.

Finalment, quina és la força que
té la CCIODH i com se li pot
donar suport?
La força de la Comissió és la legi-
timitat que té pel seu treball. Les
signatures d’aval, a més, constaten
un reconeixement. La recollida de
signatures de vegades es conside-
ra inútil, però nosaltres creiem
que és una manera de fer pròpia la
responsabilitat. Per tant, convi-
dem a qualsevol persona o orga-
nització a que signi o que partici-
pi de la manera que consideri més
adient. A més, allà els agrada
saber que persones de tants llocs
avalen la justícia de les seves
demandes.

Cristina Gonzàlez

Es dóna veu,
sobretot, a la

gent afectada, ja
que als mitjans

sovint sols
s’escolta les
institucions

Aquesta seria la
clau. La defensa

dels drets
humans és una

exigència
mundial enfront
dels abusos que

cometen els
governs
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Ja fa molts anys que vaig
llegir La memoria en donde
ardía, una novel·la històrica i
testimonial de Miguel Bonasso,
escriptor i exguerriller argentí.
És una obra aspra, una mena de
recorregut per les cicatrius que
va deixar la dictadura militar,
tant dins l’esquerra l’Argentina
com al conjunt de la societat.
Malgrat tot, entre les línies de
l’horror i la destrucció de tota
una generació combatent, s’ha
obert pas el trencaglaç de la
memòria col·lectiva. Avui, els
criminals uniformats cremen a
la foguera de la consciència
comuna del país, per més que
els seus crims hagin quedat,
majoritàriament, impunes. A

Joxean Agirre Agirre. Militant de l’esquerra abertzale

Al bagul de
l’oblit hi queden

més de 360
morts

provocades a
partir de 1975,

desenes de
milers de

detencions per
motius polítics i

més de 7.000
testimonis

aterridors de
tortures 

/opinio@setmanaridirecta.info/

Durant els últims mesos el
conflicte colombià ha transcen-
dit del pla local i regional per
assolir la seva internacionalitza-
ció. Ha estat a causa d’una
successió d’esdeveniments en un
curt termini i que respon a un
escenari de polipolarització
interna i externa. D’una banda, el
règim colombià i els Estats Units
(que han invertit més de 6.000
milions de dòlars en aquesta
guerra) continuen considerant
viable la victòria militar sobre
les FARC. La baixa d’almenys deu
dirigents guerrillers importants
en menys d’un any –inclosos per
primera vegada en la història dos
membres del Secretariat,l’execu-
tiva–de les FARC– indica que
aquestes són vulnerables militar-
ment. Malgrat l’enorme cost

moral, polític i militar que signi-
fiquen aquestes baixes, cantar
victòria abans d’hora sona més
aviat com un anhel propagandís-
tic que com una realitat tangible.
En la hipòtesi i l’autoconvenci-
ment d’una propera victòria mili-
tar sobre la guerrilla, l’intercanvi
de presoners és vist de manera
obcecada pel Departament
d’Estat dels Estats Units i com
una oxigenació política de les
FARC pels seus sipais colom-
bians. És per això que en la seva
actuació prevalen les considera-
cions polítiques i militars sobre
les estrictament humanitàries.
D’altra banda, els Estats Units
veuen en el conflicte colombià
una possibilitat real per generar
una desestabilització regional als
Andes. I és que el bloc emergent

llatinoamericà ha crescut.
Després de Bolívia, l’Equador i
Nicaragua, l’eventual victòria
electoral al Paraguai de l’exbisbe
Fernando Lugo –de l’Aliança
Patriòtica pel Canvi (una coalició
d’esquerres)– seria la confirma-
ció que les masses populars llati-
noamericanes han optat pel
canvi.

Per primera vegada després
de molts anys i partint del
fracàs rotund de l’Àrea de Lliure
Comerç per a les Amèriques-
GAVOT que volien imposar, els
Estats Units han vist un desafia-
ment als seus interessos al
continent, per la qual cosa una
nova guerra que lubrifiqui el
complex industrial i militar
gringo i que neutralitzi les
tendències renovades emanci-

padores no és cap hipòtesi
absurda, ben al contrari: la
generació de crisis, la interven-
ció i la guerra sempre han estat
part de la manera d’actuar
típica nord-americana per posar
fre a les revolucions a l’Amèrica
Llatina. Com es poden explicar,
si no, les tensions freqüents a
les fronteres veneçolana i equa-
toriana i els discursos desafia-
dors dels governs colombià i
nord-americà? Tot sembla indi-
car que la guerra colombiana
deixarà de formar part
d’aquesta llarga llista de
conflictes oblidats al món. Són
molts els interessos geopolítics
i geoestratègics que estan en
joc al continent i que,  desafor-
tunadament, passen pel nostre
país, Colòmbia.

César Jerez. Agencia Prensa Rural /opinio@setmanaridirecta.info/

Els EUA 
han vist un

desafiament als
seus interessos

al continent, per
la qual cosa una
nova guerra que

lubrifiqui el
complex militar
‘gringo’ no seria

cap hipòtesi
absurda

Euskal Herria, les institucions
autonòmiques que gestiona el
PNB des de fa gairebé tres dèca-
des fan el possible per esmor-
teir la memòria i amagar a les
lleixes més altes i polsoses les
conseqüències d’un cicle de
negació i repressió que encara
marca les nostres vides. Obrir
les portes del passat és un
requisit imprescindible per
reconèixer, primer, i després
reparar els efectes d’un trau que
fa sagnar diverses generacions
de ciutadans bascos. Se’ns han
mort al llit criminals com el
comissari Ballesteros o el gene-
ral Sáenz de Santamaría, s’han
aprovat –per escarni d’aquest
poble– lleis com la de la memò-
ria històrica, promulgada per
tirar calç viva sobre dècades de
repressió franquista i borbònica,
i els calius republicans i demò-
crates de l’esquerra espanyola
no són més que brasa menuda
per escalfar les sales d’interro-
gatoris d’Intxaurrondo. Els
responsables són els que van
signar la llei de partits o aquells
que són l’avantgauarda
intel·lectual de la violència
d’Estat. Tanmateix, el rebuscat
gabinet d’Ibarretxe, lehendakari
de gestos de xaman i sempre en
connexió directa amb l’esperit
d’aquesta societat, ha abordat
el cor del conflicte i les seves
conseqüències amb una actitud
idèntica. El document Pau i
convivència, presentat l’any
2006, va ser convertit en llei i
guia de la centralitat institucio-
nal en matèria de drets humans
gràcies a l’impuls del PNB. I, la
veritat sigui dita, ni l’historiador
Pío Moa no hagués abordat amb
tanta parcialitat una tasca

d’aquestes característiques.
Aborda la violència i els

seus efectes des d’una perspec-
tiva estràbica: per mesurar la
violència d’ETA inclou des de la
seva primera acció fins avui,
però la violència d’Estat només
es computa fins a la mort de
Franco. Posteriorment només
consigna les víctimes de la
guerra bruta, com si aquesta fos,
per més escarni, un fenomen de
generació espontània. Al bagul
de l’oblit hi queden més de 360
morts provocades a partir de
1975, desenes de milers de
detencions per motius polítics,
més de 7.000 testimonis aterri-
dors de tortures i milers de

ferits a conseqüència de la
violència estatal en la seva
versió més descarnada. El fred
del menyspreu i de l’oblit de la
memòria institucional ha reco-
bert aquestes fosses comunes
de la democràcia espanyola
d’una pàtina de gebre. Admès el
dolor, amputen milers de ciuta-
dans bascos del reconeixement i
la reparació oficials. Hi ha igno-
mínia més gran? Només els falta
suprimir-los de tots els arxius i
esborrar la inscripció de les
seves tombes per posar-se a l’al-
çada dels milicos argentins dels
anys setanta.Quan parlen de
violència, mentre contreuen el
gest en funerals i declaracions

de condemna, no puc evitar el
fàstic que susciten els hipòcri-
tes. Els mateixos que s’escarras-
sen per enterrar la nostra
memòria i dolor col·lectius
comparteixen enquadrament
amb els responsables que el
sofriment es perpetuï. I
mentrestant, mor l’esperança.
Només ens queden els primers
raigs de sol d’aquests matins de
primavera, l’estilet de la memò-
ria col·lectiva, per escriure la
nostra pròpia història sobre la
gelada feixista. No hi ha llei ni
lehendakari que ens privi
d’aquesta determinació.

Aquíiara

La memoria gebrada

Colòmbia: la internacionalització de la guerra

Impressions 
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Darrerament s’ha tornat a
evidenciar que el que queda de
l’estat del benestar està en crisi.
Moltes coneixem com s’han anat
externalitzant els serveis públics,
o bé se’ls ha instaurat un model
de gestió privada, o bé s’han
venut directament. Ras i curt, es
tracta de diferents estratègies
que duen inexorablement a la
privatització de tots aquests
serveis.

L’únic que garanteix una
cobertura universal i de qualitat
en salut i educació (per no parlar
d’altres drets com la cura de la
gent gran i dels infants) és la
gratuïtat d’aquests serveis. Per
això, és imprescindible que esti-
guin (ben) gestionats de manera
pública, o sigui, en clau de bene-
fici col·lectiu.

Dins d’aquesta tendència
global cal incloure tant el Pacte
(parcialment) Nacional de

l’Educació (PNE), que ja va refu-
sar l’USTEC, com les bases de la
futura Llei Catalana de
l’Educació (LEC), contestades
àmpliament pel professorat el
passat 14 de febrer. Així, enca-
bint-la dins la categoria de
servei públic educatiu, el PNE
preveu la gratuïtat total de l’es-
cola privada dita concertada,
renuncia de facto a superar la
doble xarxa educativa tot supri-
mint els concerts i creant les
places públiques necessàries, i
consolida la situació a través de
la qual la xarxa pública ha esde-
vingut assistencial i subsidiària.

A més, les bases de la LEC
permeten que les entitats exter-
nes a l’ens públic puguin fer-se
càrrec de centres d’ensenyament
no universitaris públics i, alhora,
pretenen generalitzar als centres
públics un model de direcció
jerarquitzada propi de les empre-

ses privades, que és considerat
millor a priori sense aportar argu-
ments sòlids.

A les bases de la LEC també
s’entreveu la possible municipalit-
zació, en part, de la responsabili-
tat i la gestió d’algunes escoles.
Tenint en compte la manca de
recursos dels ajuntaments i la
seva ideologia externalitzadora,
les conseqüències d’aquesta
mesura poden ser desastroses,
tant pel que fa a la qualitat del
servei com pel que fa a les condi-
cions laborals dels i les treballa-
dores. En són exemples clars
moltes escoles bressol o el que
ha passat amb l’Escola de Música
de Badalona, on vuit docents
treballaven sense contracte ni
seguretat social.

En l’àmbit universitari, cal
recordar també que els i les estu-
diants del SEPC (entre d’altres) ja
fa anys que denuncien la relació

entre el Procés de Bolonya i
l’Acord General sobre Comerç de
Serveis de l’OMC, on s’apostava
per la liberalització de la sanitat i
l’educació. Una aposta que també
havien fet el 1999 alguns
membres de la Comissió Europea.

Davant de la deserció de l’es-
querra oficial, que no frena la
privatització dels serveis públics
i, alhora, la promou amb les
estratègies esmentades adés, cal
estar amatents a totes les
problemàtiques i lluites relacio-
nades amb aquests serveis i fer
com a Celrà, Girona, Sabadell,
Vilafranca, etc., on les CUP han
encapçalat algunes d’aquestes
lluites i fins i tot les han impulsa-
des. Aquesta mobilització i orga-
nització populars són la base de
la Unitat Popular i és cabdal per
impulsar el dret ineludible de
decidir com volem el nostre
futur. Hi tenim dret!

/opinio@setmanaridirecta.info/

L’únic que
garanteix una

cobertura
universal i de

qualitat en 
salut i educació
és la gratuïtat

d’aquests
serveis, ben
gestionats 

/opinio@setmanaridirecta.info/Guillem Tendero. Ambientòleg

Fa gairebé deu anys que el
moviment de defensa de
Collserola treballa per la
protecció real de la serra,
perquè sigui declarada parc
natural i perquè es desprogra-
min les reserves edificatòries i
per infraestructures previstes a
l’obsolet Pla General
Metropolità, vigent des de 1976.
Durant tots aquests anys, però,
la Generalitat i els ajuntaments
dels nou municipis implicats
han endarrerit la declaració de
parc natural mentre s’afanyaven
a consumar els seus plans d’ex-
pansió urbanística. El setge
urbanístic continua, la progres-
siva degradació, fragmentació i
aïllament del massís també i,
tot plegat, amenaça de mort els
valors naturals, els paisatges i
els usos que encara s’hi conser-
ven.

Després que l’anterior
Govern de la Generalitat
incomplís el seu compromís de
declarar Collserola parc natural
l’agost de 2005, tot sembla indi-
car que la declaració tindrà lloc
durant l’actual legislatura. Però
en lloc de dotar el futur parc de
les dimensions i els límits peri-
metrals que els informes

tècnics i el moviment de
defensa de la serra consideren
necessaris, els responsables de
Medi Ambient i Política
Territorial han negociat a porta
tancada amb els diversos ajun-
taments quina part del seu
territori quedarà dins del parc i
quina quedarà fora. D’aquesta
manera, les protagonistes de les
nombroses lluites que durant
anys han reclamat la declaració
de parc natural, esperant que
aquesta servís per aturar les
agressions previstes, ara veuen
amb estupefacció que la tan
esperada declaració servirà
justament pel contrari. Per
garantir el creixement urbanís-
tic desenfrenat de tots els
municipis de la serra i la conti-
nuïtat de la política metropoli-
tana de la Generalitat. Més
vials, més xarxa elèctrica, més
túnels, més abocadors, més
urbanitzacions... i molta menys
Collserola.

El 30 de gener, la presenta-
ció pública de l’acord entre
l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat va fer saltar totes
les alarmes. Han definit vuit
Espais Periurbans de Regulació
Especial (EPRE), una nova figura
d’ordenació territorial que s’han
tret de la màniga per poder
parlar de zones protegides que
en realitat són espais que s’en-
jardinaran i on es podran cons-
truir equipaments. Els vuit EPRE
junts sumen un total de 132
hectàrees. D’aquestes, 81 es
troben dins els límits del terri-
tori actualment protegit. Tots
aquests espais, majoritàriament
forestals, agrícoles i de riera,
quedaran exclosos del parc i
seran gestionats per
l’Ajuntament, que podrà fer
realitat el seu pla d’urbanitzar i
sotmetre definitivament el

vessant barceloní.
Això si no ho impedim. Des

de finals d’estiu s’estan duent a
terme dos processos simultanis
d’autoorganització per defen-
sar, respectivament, la serra i el
vessant del solei. Per una banda,
diversos grups i entitats dels
barris collserolins de Barcelona
estan conspirant per fer front a
la franja urbanitzable de
l’Ajuntament. En el seu lloc
promouen una franja de transi-
ció agroforestal, d’ús comuni-
tari i inclosa en el futur parc
natural. A la vegada, una colla
de col·lectius de base dels dife-
rents pobles i ciutats que
circumden el massís s’estan

coordinant per destapar la
maniobra institucional de la
declaració trampa i per
promoure la defensa activa de
la serra. Aquests dos processos
se sumen a la feina que està
duent a terme la Plataforma
Cívica en Defensa de Collserola
(PCDP) des de fa deu anys i que,
fins fa quatre dies, era l’únic
espai de coordinació que englo-
bava tot l’àmbit de la serra. Ha
estat precisament la PCDP la
que ha impulsat una convocatò-
ria de mobilització pel proper
13 d’abril que, en base a la
cooperació establerta i a la
coincidència d’objectius i
visions, han assumit com a

propis els altres dos espais de
coordinació esmentats. 

El dia 13 d’abril el moviment
de defensa de Collserola pujarà
al cim del Tibidabo des del
Vallès, des de Barcelona i des
del Baix Llobregat per advertir
que no permetrem que urbanit-
zin ni enjardinin ni un pam més
de serra. Pujarem al Tibidabo
per advertir que ens maten
Collserola si no ho impedim.

Més vials, 
més xarxa

elèctrica, més
túnels, més

abocadors, més
urbanitzacions...,

i molta menys
Collserola

Favier Martí i Lluch. Membre del Moviment de Defensa de la Terra

Ens maten Collserola si no ho impedim

Defensem els serveis públics, decidim el nostre futur

Xavier Blasco Piñol
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La vaga 
de TMB
Rosa Benavent, 
Barcelona

Ah, vaja! Ara resulta que el
problema, segons la direc-

ció de TMB, és comptabilitzar
els minuts de descans dels
conductors –que són obligats
per llei– com a jornada labo-
ral. Aquest és el vertader
problema. És com la vella
lluita pels minuts de l’entrepà:
"per compte de l’empresa o
per compte del treballador".
Acceptar que els descansos
siguin per compte de l’em-
presa –com en la immensa
majoria de sectors, fins i tot
en els més enllardats– seria
una reducció de jornada inas-
sumible segons els directius
de TMB. Però clar, quina credi-
bilitat tenen uns directius que
fa uns anys van induir un
treballador al suïcidi per
motius falsos, que s’autoassig-
nen sous milionaris, que
menteixen sistemàticament a
l’opinió pública o que són
incapaços de gestionar
adequadament el servei de
transport públic més car
d’Espanya?

Experiències
del 6-M 
a la UAB

Comissió de Premsa 
Nucli SEPC-UAB

Al moviment estudiantil, la
lluita continua. Com s’ha

vist aquests dies a la UB, amb
la Conferència de Rectors, on
un grup de militants del
Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC) van
bloquejar el principi de la
inauguració i el Rector de la
UB va obligar a suspendre les
classes a tot l’edifici històric.
Amb l’oposició al Procés de
Bolonya com a màxima, també
es demanava la dimissió de
Lluis Ferrer, rector de la UAB.

I és de la UAB del que
tracta l’article, del paisatge
després de la batalla del 6-M i
de les batalles que queden.

Les principals raons que
van motivar el SEPC (sindicat
estudiantil majoritari a la UAB
i a la resta de les universitats
catalanes) i les Assemblees de
Facultat a convocar una vaga
pel 6 de març van ser: l’aprova-
ció del Reial Decret de Graus
(on es desenvolupa la LOU per
l’aplicació de Graus i postgraus
el curs 2008-09), l’informe del
Consell Econòmic de la UAB
(on s’admet el dèficit crònic
de la UAB i s’aposta per l’in-
crement dels preus de les
matrícules), la voluntat de
mantenir el ritme de mobilit-
zació estudiantil des del
novembre (però recuperant un
discurs clar d’oposició al
Procés de Bolonya, que havia
quedat diluït a un sí crític) i

d’aprofitar el ressò de les elec-
cions espanyoles i la intenció
de sumar esforços amb el
conflicte laboral del professo-
rat en situació precària amb la
universitat.

Amb l’objectiu de fer
eficaç la mobilització i d’unir
lluites amb el professorat i el
personal laboral, es va crear un
òrgan unitari per centralitzar i
coordinar les accions prèvies a
la vaga, el Comitè de Vaga.

Aquest Comitè ha tingut
com a objectiu principal la
demanda d’insubmissió a la
LOU per part de la UAB (com
va passar l’any 2001). També ha
enfortit la sensibilització i la
difusió (amb jornades de
formació incloses), mitjançant
les paradetes informatives, les
passa-classes, la distribució de
diferents octavilles, etc. En si
mateix, un gran salt qualitatiu
en realció als processos de
vaga anteriors.

Però el que realment ha
marcat la diferència ha estat
en el camp de l’agitació i la
mobilització, que ha augmen-
tat la capacitat combativa del
moviment estudiantil i l’oposi-
ció directa a la privatització de
l’ensenyament públic.

Murals, cartells i pintades
van anar acompanyades de
l’enorme pancarta a les colum-
nes de la UAB i de la cercavila
universitària, que va acabar
amb l’exitosa tancada a la
Facultat de Filosofia. Durant el
tancament es van aturar totes
les classes i diversos estu-

diants es van quedar dins amb
dues clares reivindicacions de
mínims: reconeixement del
dèficit econòmic de la UAB i
paralització de l’aplicació dels
Graus per obrir un debat
democràtic. Ja coneixem, però,
la reacció del Rectorat: va
enviar els Mossos, que van
identificant els 36 activistes
tancats a la facultat i van agre-
dir el centenar de persones
que els donaven suport des de
fora. Des de la dictadura fran-
quista que no entraven forces
repressores a una facultat. Ja
s’han presentat més d’una
vintena de denúncies contra la
policia i el rector per part dels
estudiants ferits i s’ha incorpo-
rat la dimissió del rector a les
demandes estudiantils. La
recollida de firmes per la seva
dimissió ja supera el nombre
de vots amb el qual va ser
elegit.

El dimecres 5 de març va
haver-hi la gran resposta estu-
diantil. Una xerrada amb estu-
diants de la Catalunya Nord,
Grècia i Andalusia i una
Assemblea General d’estu-
diants de la UAB que va acabar
amb més de 2.000 estudiants
ocupant el Rectorat, on s’es-
tava celebrant el Consell de
Govern. Però la reunió ja s’ha-
via suspès, el rector havia
desaparegut i el vicerrector es
va quedar mut.

El dijous 6 de març, vaga a
la UAB amb un seguiment del
90 per cent –el més important
de l’última dècada–, gràcies a

l’enorme visualització del
conflicte i als piquets. A la
manifestació que es va fer a
Barcelona hi van assistir més
de 10.000 estudiants. Quan
van voler baixar per la Rambla
(recorregut fixat un mes ante-
rior) els Mossos ho van impe-
dir amb colps i violència.

El 12 de març es va fer una
jornada a la Facultat de Lletres
(amb dormida inclosa) per
seguir la denúncia i el 13 es va
convocar una marxa d’estu-
diants per tallar l’autopista C-
58. Per últim, el 26 de març
mig centenar d’estudiants van
marxar novament cap al
Rectorat per suspendre el
Consell de Govern que se
celebrava en aqueill mateix
moment. El resultat va ser la
suspensió –per segona vegada
seguida– de la reunió i la
fugida del Rector i la resta del
Consell.

Avui, la demanda de dimis-
sió del Rector segueix en peu i
cal mantenir el ritme ofensiu,
malgrat l’intent de fre a les
mobilitzacions que operen
certs sectors del moviment
estudiantil que neguen l’agita-
ció combativa. L’agitació ha de
continuar. No es pot deslligar
la sensibilització i la formació
de l’acció directa. No és
contradictori arribar al conjunt
de l’estudiantat i mantenir una
posició confrontativa. És més,
la confrontació és imprescin-
dible després dels fets
d’aquest mes i amb el que
queda per venir.

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 flama espanyola

✑ Ona Garrido
Periodista

M’ha agradat veure un ciutadà
armat amb un extintor
disposat a apagar la flama

xinesa, la flama dels Jocs Olímpics. La
seva arma era ben innocent, però diver-
sos policies se li van llençar a sobre per
evitar que cometés un greu crim:
apagar el foc xinès. El mateix foc que
crema contra la ciutadania tibetana.

Sense entrar a valorar si estic
d’acord amb el possible futur règim
tibetà –que, a hores d’ara, i de cara al
món encapçala un líder espiritual– i
tenint en compte que l’església, sigui
del color que sigui, em produeix urticà-
ria, el Tibet té tot el meu suport davant
els atacs constants de la Xina. Les
tortures, les persecucions, l’opressió
d’un poble sobre un altre han de ser
condemnades, perseguides i extingides.
Sigui qui sigui el maltractador. Tingui la
falsa careta que tingui –la democràtica,
la comunista– i encara que enarbori la
bandera de la llibertat amb una mà
mentre a l’altra amaga una porra.

Per això, quan veig aquest home
amb el seu perillós extintor, penso que
potser les coses estan canviant. Potser
la societat està una mica infectada.
Potser ha obert els ulls i no està dispo-
sada a deixar-se enganyar més. Potser
vol deixar de ser la còmplice del que
fan els que manen. Potser el poder
d’una arma capaç d’apagar els focs més
repressius també seria utilitzada a
Londres, París, Berlín o Sidney si els
Jocs se celebressin als Estats Units, la
Gran Bretanya, Israel o l’Estat espanyol.
Perquè la repressió, la tortura (legal als
sempre “lliures” estats del nord
d’Amèrica) i l’opressió de les que abans
parlàvem que s’exerceix sobre l’Iraq,
l’Afganistan, Palestina, els Països
Catalans, Euskal Herria o sobre els
propis ciutadans d’aquests estats-flama
que discrepen, que protesten, que
surten de casa armats amb els seus
extintors en forma de diari contrainfor-
matiu, de manifestació, de vaga, de
consum responsable, de coherència...
també serien condemnats, perseguits i
extingits per la comunitat internacio-
nal.

A Londres, a París, a Berlín o a
Sidney... A Barcelona... A Madrid... a
Sabadell...a Alacant... a Badajoz.... milers
de “bombers” sortirien als carrers per
esmorteir les flames.

Perquè no hi hauria caretes que
valguessin, no hi hauria maltracte justi-
ficat. Els extintors s’alçarien contra tots
i cadascun d’ells i apagarien el seu foc.

No cal que ningú em pessigui. Sé
que estic somiant. La societat encara
està massa “sana”. Encara no s’ha deixat
infectar. Encara...
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Infectació SOS Collserola
Àlex Casademunt
Campus UAB

El proper diumenge 13 d’abril la societat
civil tornarà a manifestar-se amb motiu
d’una nova agressió ecològica: la despro-

tecció de la serra de Collserola davant dels
processos imminents de depredació (expansió
urbana, activitats d’oci impactants, vials,
túnels, etc.). De ben segur, aquesta propera
concentració de rebuig davant la desídia de
les nostres administracions serà interpretada,
novament, com a expressió de la cultura del
no. Doncs bé, justament ha estat la manca de
consideració i el menyspreu cap a aquesta
estigmatitzada cultura del no la que avui ens
porta a situacions tan desesperades com la 

manca d’aigua a l’àrea metropolitana de
Barcelona. No em puc creure que ningú
pensés que aquest desaforat procés de colo-
nització urbana (construir i portar gent) havia
de tenir unes conseqüències ambientals seve-
res, que ara es manifesten en la manca d’aigua.
La metàfora de l’aigua també ens serveix per
predir el futur de Collserola... i em penso que
també en coneixem la resposta. Som a temps
d’evitar-ho, si deixem d’ignorar aquesta nova
cultura que, negant determinades interven-
cions insostenibles, planteja amb una mica
més de racionalitat el nostre futur com a
éssers humans.
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La radioactivitat d’Ascó es va escapar
sense control durant tres mesos
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La fuga radioactiva de la cen-
tral nuclear d’Ascó I agafa més
dimensió i gravetat a mesura

que passen els dies. L’emissió de
partícules contaminades del nucli
del reactor va ser denunciada en un
primer moment per Greenpeace a
través d’una filtració informativa
que es va fer des de dins mateix de
la planta. Entre el personal s’havia
estès la preocupació per l’ocultació
informativa exercida des de la
direcció de la central. Pocs minuts
després que es fes públic el comu-
nicat de l’entitat ecologista (el 5
d’abril), el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) –organisme supervi-
sor de totes les centrals nuclears de
l’Estat espanyol– va difondre una
nota de premsa on assegurava que
les repercussions de la fuita no
estaven per sobre dels límits esta-
blerts. El CSN, però, va decidir
enviar un equip de set inspectors
per analitzar tot l’episodi de conta-
minació. 

Des d’Ecologistes en Acció s’a-
firma que els fets d’Ascó són
inèdits en la història de les cen-
trals nuclears de l’Estat i que, per
tant, es tracta d’una fuita d’extre-
ma gravetat. Mai fins ara no s’havia
produït una fuga de partícules
radioactives provinents directa-
ment del nucli del reactor nuclear.
La seqüència dels fets encara dóna
una major transcendència a tot
plegat. Els inspectors del CSN han
dictaminat que la contaminació es
va iniciar el 26 de novembre de
2007 durant les feines de recàrre-
ga del nucli del reactor de la Uni-
tat 1. Es va fer la neteja del canal de
transferència d’aigües i llots conta-
minats mitjançant un sistema d’as-
piració. Els 50 litres de material
recollit que havien estat en con-
tacte directe amb el nucli del reac-
tor es van abocar a la piscina de
material gastat. Es dóna la cir-
cumstància que al costat d’aquesta
gran bassa plena de material
radioactiu hi ha les reixes d’aspira-
ció del sistema de ventilació. A
través dels conductes de ventila-
ció, les partícules contaminades

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 13
El jutge de l’Audiència
Nacional Grande-Marlaska ha
ordenat l’embargament de
béns a cinc dels encausats per
la crema de fotos del rei

> Pàgina 11
El Síndic de Greuges reconeix
les crítiques per la manca
d’informació i participació de
l’Ajuntament de Viladecans
sobre el pla d’Oliveretes

> Pàgina 16
El moviment que s’oposa a
l’Ordenança Cívica de Berga i
a l’aplicació de les seves 
multes organitza una nova
jornada lúdica al carrer

RIBERA D’EBRE // ELS DETECTORS DE LA CENTRAL NOMÉS ANALITZEN EL 0,0015% DELS GASOS

van envair els tubs de tot l’edifici.
Segons el CSN el material conta-
minat no va quedar alliberat a l’at-
mosfera en aquell moment perquè
fins tres dies després no es van
obrir els filtres d’emergència que
s’instal·len als conductes de venti-
lació durant la fase de recàrrega
del nucli del reactor. Per això, a
partir del 29 de novembre, quan el
sistema de ventilació va quedar en
contacte directe amb l’exterior de
la central, totes aquestes partícu-
les de Cobalt-60, Manganès-54,
Crom-51 i Ferro-59 van poder
escampar-se lliurement a través
de la xemeneia de la central.  

Tres mesos sense detectar-ho
Fins el 14 de març de 2008 la cen-
tral va continuar les seves activitats
amb normalitat sense conèixer
–assegura la direcció– l’existència
d’aquest material radioactiu allibe-
rat. Segons el CSN els sistemes d’a-
nàlisi i control dels gasos que s’e-
meten des de la xemeneia d’Ascó I
tenen capacitat per recollir mos-
tres de dos metres cúbics cada hora
(similar al volum d’aire que mou el
ventilador de la placa d’un ordina-
dor). Aquesta xifra és clarament
insignificant (un 0,0015 per cent) si
es compara amb els 130.000 metres
cúbics que s’alliberen cada hora a

través d’aquesta xemenia. Segons el
CSN aquesta va ser la raó per la
qual no es van detectar les partícu-
les contaminades que s’alliberaven
durant el període comprès entre el
29 de novembre i el 14 de març
d’enguany. El primer senyal d’alar-
ma es va produir aquest últim dia
durant la inspecció rutinària setma-
nal. Sorprenentment, durant les
onze setmanes anteriors no es van
localitzar partícules. A partir d’a-
quell dia van decidir ampliar la fre-
qüència de les inspeccions i les vigi-
làncies. 

Quinze dies més de marge
Tot i la gravetat de la troballa d’a-
questes partícules, la central
nuclear no va informar el CSN fins
el 3 d’abril. Cal destacar que el
reglament obligava la central a
informar de forma immediata
d’una situació com aquesta, sense
esperar ni dies ni minuts. Entre el 3
i el 4 d’abril es van ampliar les
àrees inspeccionades als terrenys
del recinte de la central i de l’exte-
rior de la tanca. En tots els casos es
van trobar noves partícules de
material radioactiu que s’anaven
recollint a mesura que es detecta-
ven. Les inspeccions es van fer als
terrenys situats a sotavent del
règim general de vents dominants.

Les superfícies situades a l’est i al
sud-est de la xemeneia d’emissió
de gasos van ser les més estudia-
des. Es va arribar fins a la llera del
riu Ebre, on no es van trobar partí-
cules, segons el CSN. A l’altre
cantó de la riba hi ha el municipi
de Vinebre i al sud el casc urbà
d’Ascó. De moment no s’ha fet
públic que s’hagin inspeccionat
àrees poblades ni terrenys agríco-
les. L’elevat nombre de partícules
localitzades (un mínim de 150) i la
seva disseminació territorial, així
com les estadístiques de la força i
la velocitat del vent dels mesos de
febrer i març posen sobre la taula
–segons Ecologistes en Acció,
Greenpeace i l’entitat Tanquem les
Nuclears– la necessitat urgent d’a-
nalitzar els treballadors de la cen-
tral, la població propera, les
aigües, els cultius, la ramaderia i la
fauna i flora de l’entorn. A través
d’un comunicat, Tanquem les
Nuclears manifesta la seva preo-
cupació per la gravetat de l’acci-
dent d’Ascó i es pregunta si, de fet,
la voluntat de la direcció de la
planta nuclear no ha estat la de

deixar passar el temps per aconse-
guir que la contaminació es dissi-
pés. Eloi Nolla, d’Ecologistes en
Acció, coincideix a valorar la gra-
vetat dels fets i exigeix una inves-
tigació immediata i intensa de tot
el que ha succeït. Carlos Bravo, de
Greenpeace, denuncia l’obscuran-
tisme i les mentides i creu que
s’han de depurar responsabilitats i
incrementar el règim sancionador
contra les empreses titulars de les
centrals. Bravo també qüestiona
les dades del CSN i manifesta que
la contaminació de les partícules
trobades, segons es desprèn d’un
mínim coneixement de principis
de química nuclear, pot ser perju-
dicial per la salut humana i espe-
cialment dels infants. Ecologistes
en Acció també va desvetllar que
el mateix 4 d’abril, quan ja se sabia
que hi havia partícules contamina-
des, l’escola de Maristes de Girona
va visitar el recinte en autobús. La
mare d’un dels nois es va mostrar
molt preocupada i va denunciar
que la visita no es va suspendre
per no generar una “excessiva alar-
ma social”. 

Tot i la gravetat
de la troballa de

partícules, la
central no va

informar el CSN
fins el 3 d’abril

d

La Subdelegació del Govern no va activar el pla PENTA. Va
enviar un fax a tots els ajuntaments i administracions (dreta). 
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Solvay expulsa gasos cremats a
l’atmosfera durant quatre hores

MARTORELL //     L’EMPRESA: “L’ETILÈ NO ÉS TÒXIC PERQUÈ DERIVA DEL PETROLI”

✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La multinacional química Sol-
vay-Hispavic, que té com a
producte estrella el PVC, va

patir una avaria elèctrica el 31 de
març. El tall en el suministrament
es va produir, segons fonts de
l’empresa, per una fallida a la
xarxa interna de la planta, cosa
que va obligar a cremar els gasos
que intervenien en el procés de
producció amb gas natural. Així
doncs, durant quatre hores la
torxa de Solvay va expulsar fum
negre produït per la combustió
d’etilè, un gas que, en contacte
amb l’aire, pot ser explosiu. El
departament de comunicació de
l’empresa va dir que l’incident no
va comportar cap mena de perill
per la població, les treballadores
de Solvay i el medi ambient i que
“l’etilè no és tòxic, ja que és un
derivat del petroli”. Tot i això,
l’empresa no va voler fer públic el
volum de gas expulsat a l’atmos-
fera: “No podem dir la quantitat
d’etilè cremat”.

L’oficina de premsa del De-
partament de Medi Ambient va
defensar la tesi de Solvay, tot
afirmant que la combustió de l’e-
tilè no comporta cap risc, ja que
“l’empresa va seguir el protocol i
va fer servir les torxes, que són
mesures de seguretat que eviten
que els gasos s’alliberin en el seu

estat més contaminant”. Al ma-
teix temps, Medi Ambient va
declarar que “no es va fer cap
comunicació a la població sobre
l’incident perquè l’empresa va
seguir el protocol”. Per acabar, el
Departament va afirmar que Sol-
vay no rebria cap sanció per l’in-
cident i que, a més, “no se li ha
obert cap expedient”.

El 2 d’abril, 48 hores després
de l’alliberament de l’etilè, els
Bombers de la Generalitat no
tenien constància “absolutament
de res”. A través de la seva oficina
de premsa van declarar que no
constava “que ningú avisés de cap
problema” i que l’incident de Sol-
vay devia ser “un tema intern i
prou”. Per la seva banda, Solvay va
manifestar que, un cop detectada
la fallida elèctrica, va enviar un
comunicat als “bombers de Mar-
torell, a l’alcaldia i al regidor de
Medi Ambient”.

EEll  cclloorruurr  ddee  vviinniill
L’oficina de premsa de Solvay,
davant la pregunta sobre si
només s’havia fet combustió d’e-
tilè, va respondre que “bàsica-
ment s’havia cremat etilè”. Aques-
ta resposta –que ofereix certs
dubtes– va unida a tot el conjunt
d’informacions confuses i poc
transparents de Medi Ambient,
dels Bombers de la Generalitat i
de la mateixa multinacional.

L’etilè és un gas comprimit
incolor que, combinat amb el clor
i en presència de llum, pot provo-
car risc d’incendi i d’explosió. En
les persones l’etilè pot causar ver-
tigen, somnolència, mal de cap o
pèrdua del coneixement.

Solvay fabrica clorur de vinil
amb la combinació de clor i etilè.
En una de les fases d’aquest pro-
cés també es genera dicloroetà.
Això i la resposta anterior ens
podrien fer pensar que el 31 de
març no només es va cremar etilè,
sinó que també es podria haver
eliminat clorur de vinil, una subs-
tància molt més perillosa que el
clor, l’etilè o el dicloroetà. Segons
el Departament de Salut i Serveis
Humans dels EUA, el clorur de
vinil és un cancerigen conegut.
Alguns treballadors van contraure
càncer de cervell, de fetge, de
pulmons i alguns tipus de càncer
de la sang.

PPeerrmmiissssiivviittaatt
La Federació d’Ecologistes de
Catalunya ha denunciat moltes
vegades la “tolerància” del con-
seller de Medi Ambient, Fran-
cesc Baltasar, cap a “les activi-
tats contaminadores d’empreses
considerades estratègiques i
intocables”, cosa que, segons

ells, “ha portat a l’actual situació
d’impunitat en relació a l’emis-
sió de contaminants”. La Federa-
ció considera que “en el cas de
Solvay, l’administració és molt
indulgent”, que “s’ha de fer un
control més exhaustiu del man-
teniment de les estacions d’a-
questes empreses” i que “per

evitar casos com aquest, cal dei-
xar de produir aquests produc-
tes o bé buscar formes alternati-
ves per generar-los”. L’entitat
ecologista Martorell Viu ha decla-
rat en contra de la tesi de Medi
Ambient que considera que “la
xarxa de control de la qualitat de
l’aire no va trobar cap evolució
negativa” en l’incident de Solvay.
Segons aquest col·lectiu “les cabi-
nes de control automàtic no
poden recollir cap dada de conta-
minació, ja que estan mal situades
i el vent bufa en diferents direc-
cions”. (Directa 31, 36, 41, 42)

Planta de Solvay a Martorell Irena Arxiu

Envoltats de secretisme
Soollvvaayy  vvaa  ddeeccllaarraarr  qquuee  ll’’iinnccii--

ddeenntt  ddeell  3311  ddee  mmaarrçç  nnoo  vvaa  sseerr
iimmppoorrttaanntt,,  ““ttoott  ii  qquuee  ccrriiddaavvaa  ll’’aa--
tteenncciióó  ppeerr  ll’’eessppeeccttaaccuullaarriittaatt  ddee
llaa  ffllaammaa””..  LLeess  aaccttiivviittaattss  ddee  ll’’eemm--
pprreessaa  qquuíímmiiccaa  ddee  MMaarrttoorreellll  sseemm--
pprree  hhaann  eessttaatt  eennvvoollttaaddeess  dd’’uunn
ggrraann  sseeccrreettiissmmee  ii  ss’’hhaann  ffeett  eeffeeccttii--
vveess  ggrrààcciieess  aallss  ffaavvoorrss  ii  llaa  ccoommppllii--
cciittaatt  ddeellss  ggoovveerrnnss  mmuunniicciippaallss  ii  ddee
llaa  GGeenneerraalliittaatt..  

SSoollvvaayy  eess  vvaa  iinnaauugguurraarr  ll’’aannyy
11997722  ii,,  nnoommééss  ddooss  aannyyss  mmééss  ttaarrdd,,
uunn  ddeellss  sseeuuss  ttrreebbaallllaaddoorrss  vvaa
mmoorriirr  ppeerr  ccuullppaa  dd’’uunnaa  eexxpplloossiióó
ddee  cclloorr..  EEll  11998866  SSoollvvaayy  vvaa  ccoommeenn--
ççaarr  aa  ffoorrjjaarr  eenn  sseeccrreett  llaa  ccoonnssttrruucc--
cciióó  ddee  dduueess  iinncciinneerraaddoorreess  ddee
rreessiidduuss  ttòòxxiiccss..  SSiittuuaaddeess  aa  nnoommééss
550000  mmeettrreess  ddeellss  nnuucclliiss  dd’’hhaabbiittaatt--
ggeess,,  aaqquueesstteess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eess
vvaann  ffeerr  rreeaalliittaatt  eell  11999944..  
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✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El jutjat penal d’Alacant ha con-
demnat dos Maulets de l’Ala-
cantí a una multa de vuit

euros diaris durant quinze mesos
(un total de 7.200 euros) per un
delicte de danys i coaccions contra
dues immobiliàries de la ciutat
–tot i que la sentència diu que van
fer accions contra cinc empreses.
Els fets jutjats es remunten a la nit
del 23 al 24 d’agost de 2006 quan,
emmarcada dins d’una campanya
per demanar habitatge i per denun-
ciar l’especulació immobiliària i del
sòl que pateix el País Valencià, els
encausats van fer una acció simbò-
lica i de protesta a les empreses
Servicasa i Tecnocasa. L’acció va
consistir a fer unes pintades.

Durant les dues primeres ses-
sions del judici, celebrades el 18
de febrer i el 3 de març, el fiscal
de l’Estat va demanar una pena
que ascendia als 16.000 euros de
multa. Durant el procés, la defen-
sa encapçalada per Maria Josep
Martínez –d’Alerta Solidària– va
demanar la lliure absolució dels
joves, ja que entenia que “la seva
acció va tenir un caràcter simbò-
lic” i perquè “una protesta no es
pot qualificar de coacció”. Durant
les sessions del judici Martínez ha
dit que en tot moment “l’actuació
del ministeri fiscal ha estat molt
desproporcionada perquè ha
insistit 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 testimoni d’una veïna”.

L’assemblea de Maulets de l’A-
lacantí diu que la sentència
“busca aplicar una llicó exempla-
ritzant per tal de desmotivar el
jovent combatiu” i que “no té en
compte el context social d’inac-
cessibilitat del jovent a l’habitat-
ge”. Durant les dues sessions del
procés mig centenar de persones
es van manifestar davant la porta
dels jutjats i, des de l’estiu de
2006 fins ara, s’han fet accions de
suport arreu dels Països Catalans.

Els dos Maulets van ser detin-
guts el 29 d’agost de 2006 per la
Brigada d’Informació de la policia
espanyola i van ser coaccionats
mitjançant unes suposades foto-
grafies i filmacions que no exis-
tien. Per la seva banda, durant el
judici, només una de les immobi-
liàries ha presentat factures dels
danys soferts arran de l’acció
(Directa 82 i 84).

El jutjat
condemna 
dos Maulets 
a pagar 7.200
euros de multa

“L’actuació del
ministeri fiscal 
ha estat molt

desproporcionada
perquè ha insistit
a jutjar-los per un
delicte de danys”

ALACANT // REPRESSIÓ

Solvay va dir:
“No podem dir

la quantitat
d’etilè cremat”

“En el cas 
de Solvay,

l’administració 
és molt

indulgent”

d

Els Bombers de
la Generalitat no
tenien constància
“absolutament

de res”
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Una seixantena de persones ocupen
la Direcció General de Medi Natural
✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Les administracions maten
Collserola si no ho impedim
entre tots i totes va ser el

lema sota el qual una seixantena
de persones que participen en la
defensa del pulmó metropolità
van entrar el 8 d’abril al matí a la
seu de la Direcció General de
Medi Natural, organisme depen-
dent del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Genera-
litat. Persones de col·lectius, pla-

taformes i associacions vinculades
a la defensa de Collserola de nou
municipis diferents van fer baixar
la muntanya a la ciutat. Branques,
arbres, fulles i reivindicacions de
protecció real es van escampar
pel vestíbul de l’edifici, mentre un
altre grup penjava una gran pan-
carta a la façana: Collserola Parc

Natural. Ni equipaments, habitat-
ges, túnels ni vials. L’acció va ser
absolutament tranquil·la, va durar
uns vint minuts i va comptar amb
la complicitat de part del perso-
nal treballador. Van denunciar el
paper de les administracions, que
no han impedit que durant els
darrers quinze anys Collserola
hagi perdut un 30 per cent de la
superfície agrícola i forestal. L’ac-
ció va servir per mostrar el cabreig

de col·lectius que fa anys que
defensen Collserola i veuen com
les administracions de tots els
colors polítics són incapaces d’a-
cordar polítiques d’equilibri terri-
torial i conservació d’espais natu-
rals. No oblidem que Collserola és
una illa natural dins la metròpoli
barcelonina que està perdent els
connectors biològics amb altres
espais naturals propers. A més,
just abans de ser declarada Parc

Natural, s’estan aprovant projec-
tes que desvirtuarien aquest nom.
Al comunicat llegit a l’acció es va
manifestar el "desacord total"
amb aquesta declaració que "no-
més vol atorgar-li el nom sense
garantir-ne la protecció". També
van informar de la Caminada en
Defensa de Collserola que tindrà
lloc el 13 d’abril des de diferents
punts de la serra i que confluirà al
cim del Tibidabo.

COLLSEROLA // ACCIÓ A LA CIUTAT EN DEFENSA DE LA MUNTANYA

Collserola ha
perdut un 30%
de la superfície

agrícola i
forestal durant
els darrers 15

anys

A l’interior de l’edifici els ecologistes demanen la protecció de Collserola Edu Bayer

Desallotjat el CSA Fecsa
✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

La Figa Elèctrica Centre Social
Autogestionat (FECSA) de
Cerdanyola no ha aconse-

guit arribar a l’any de vida. Dues
setmanes abans de la celebra-
ció del primer aniversari de l’o-
kupació, els Mossos d’Esquadra
van procedir al seu desallotja-

ment el 7 d’abril a primera hora
del matí. L’Assemblea d’Okupes
de Cerdanyola (AOC) ha denun-
ciat irregularitats en el des-
allotjament. El col·lectiu asse-
gura que no ha rebut cap
notificació que informés de
l’ordre de desallotjament i des-
taca l’existència d’informacions
contradictòries entre els Mos-
sos d’Esquadra i l’actual propie-

tari, que nega haver interposat
cap denúncia.

Arribada per sorpresa
Quan van arribar els Mossos l’im-
moble es trobava buit, de manera
que no van trobar cap mena de
resistència. Una hora més tard,
diverses persones es van concen-
trar al davant del centre social i
alguns membres de l’AOC van
poder accedir a l’interior per
recollir diversos materials. El
mateix dia a la tarda una trentena
de persones es va concentrar
davant l’Ajuntament per llegir el
manifest de condemna del des-
allotjament. L’AOC ha convocat
una manifestació sota el lema La
repressió no ens atura, reivindi-
quem el que és nostre pel proper

13 d’abril a les sis de la tarda. A
banda de les mobilitzacions con-
vocades arrel del desallotjament,
el col·lectiu mantindrà els actes
programats pel cap de setmana
del 19 i el 20 d’abril amb motiu del
primer aniversari. Les activitats es
traslladaran a la plaça Abat Oliva.

L’antic taller de l’empresa
elèctrica Fecsa, cedit a un particu-
lar, va estar en desús durant vint
anys fins que l’AOC el va okupar el
21 d’abril de l’any passat. La FECSA
va ser l’escenari de la presentació
de l’Observatori d’Abusos Policials
al Vallès i de moltes altres activi-
tats, entre elles xerrades, concerts
i menjadors vegetarians. Darrera-
ment, una desena d’entitats de
Cerdanyola es reunien periòdica-
ment al centre social. 

CERDANYOLA // L’OKUPACIÓ VA DURAR UN ANY

El col·lectiu
assegura no

haver rebut cap
notificació que

informés de
l’ordre de

desallotjament

Protesta pel desallotjament

d

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una setmana després que
s’okupés un edifici buit al

carrer Jaume Giralt de Barce-
lona, un parell d’agents de la
Guàrdia Urbana hi van entrar
sense cap mena d’autorització
judicial. Pretenien identificar
les persones que actualment
hi viuen. Van treure les porres
i van colpejar a tort i a dret. Els
i les residents van intentar tan-
car la porta i l’agent s’hi va
enganxar els dits. Els policies
van cridar més patrulles i final-
ment van detenir dos nois i
van identificar-ne un altre. Van
ser traslladats als calabossos,
però la casa no va ser desallot-
jada, ja que no hi havia cons-
tància ni tan sols de l’existèn-
cia de cap denúncia. L’endemà
van ser conduïts a la comissa-
ria dels Mossos de la Travesse-
ra de les Corts. Allà els van fer
l’atestat amb les acusacions
d’atemptat, lesions i usurpa-
ció. Aquell mateix vespre van
quedar en llibertat. Una vinte-
na de persones els esperaven a
la sortida.

Dos detinguts
i agredits a un
bloc okupat
del Forat de
la Vergonya

LA RIBERA // REPRESSIÓ

✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Síndic de Greuges de Cata-
lunya, Rafael Ribó, ha presen-
tat una resolució sobre les

denúncies d’incompliment del
Reglament de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Vila-
decans (Baix Llobregat) que va
presentar la Plataforma Salvem
Oliveretes. Els fets que originen
aquesta actuació del Síndic es
remunten al desembre de 2006
quan el govern local va denegar
una petició d’intervenció en la ses-
sió ordinària del ple a la platafor-
ma que vol aturar la urbanització
de 2.300 habitatges a la falda de la
muntanya de Sant Ramon. La Plata-
forma vol conèixer –des de ja fa
més d’un any– quins són els errors
en el projecte urbanístic que van
fonamentar la decisió de la Comis-
sió d’Urbanisme de la Generalitat
de retornar l’expedient sobre el Pla
de Llevant. El Síndic qüestiona l’a-
plicació del Reglament de Partici-
pació aprovat pel ple municipal i
també reconeix que quan aquest
col·lectiu ha emprat altres vies
previstes per obtenir informació
l’Ajuntament no ha respost les
peticions en els terminis adequats.

Reaccions de la Plataforma
Així, la Plataforma Salvem Olive-
retes reclama una disculpa del
consistori municipal i que es res-
olguin totes les sol·licituds d’in-
formació que encara no han estat
contestades. Aquesta plataforma
ha necessitat recórrer a un orga-
nisme de la Generalitat perquè
l’Ajuntament de Viladecans com-
pleixi el seu propi reglament, ja
que la situació de manca de
transparència que estaven patint
els impedia tenir elements per
valorar correctament un projecte
que amenaça l’Espai Natural Agrí-
cola i Forestal del Montbaig. El
Síndic diu que cal “esmerçar
recursos per fer efectiu el princi-
pi de transparència administrati-
va, així com l’aspiració fonamen-
tal que es volia assolir amb
l’aprovació del reglament com és
la participació política activa
dels ciutadans en els afers locals”.
És per això que la Plataforma creu
que –per aquest assumpte i per
altres processos municipals– “l’e-
quip de govern no està a l’alçada
dels requeriments que fa la ciuta-
dania”. De la mateixa manera,
Jordi Mazon, membre de la Plata-
forma, declara: “No entenem l’o-
cultisme i la poca deferència cap
a la ciutadania a l’hora de donar
informació pública”.

El Síndic insta
l’Ajuntament 
a informar
sobre el Pla 
de Llevant

La Plataforma
reclama

informació
pública des del
desembre de

2006

VILADECANS // PARTICIPACIÓ
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Se celebra el primer judici contra
el Bicing per represàlies sindicals

BARCELONA // LA CGT CONVOCA UNA VAGA PEL 10 D’ABRIL

✑ Neus Ràfols
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 8 d’abril es va celebrar el
primer judici contra l’em-
presa Delfin Group Catalun-

ya per la presumpta vulneració
del dret a la llibertat sindical.
Clara F. i Albert B. han demandat
una de les companyies subcon-
tractades que presta el servei del
Bicing per la “vulneració dels
articles 28 i 14 de la Constitució
espanyola”, que fan referència a la
lliure sindicació.

Ambdós treballadors van ser
acomiadats quan estaven impul-
sant la secció sindical de la CGT
per demanar millores de les con-
dicions laborals, entre elles, el
canvi de conveni de publicitat
pel de transport.“Hi ha molta
gent a qui també han fet fora o no
han renovat el contracte per
queixar-se”, afirma Clara F. La CGT
ja ha posat un total de vuit
demandes a Inspecció de Treball
i espera la resolució. Delfin
Group no ha volgut fer declara-
cions a la DIRECTA.

Aquest primer judici se cele-
bra dos dies abans de la vaga con-
vocada per la CGT per denunciar

la precarietat laboral dels treba-
lladors del Bicing i les irregulari-
tats detectades en la gestió de
l’empresa que va guanyar la licita-
ció del servei, Clear Channel
Outdoor (líder en publicitat) i de
les tres companyies subcontrac-
tades: Delfin Group Catalunya
(també publicitària), CCB i Move-
ment Barcelona.

Han denunciat tot un seguit
d’irregularitats: precarietat pel fet
de tenir una plantilla de 115 assala-
riats que van saltant d’empresa
cada mes; contractes firmats a
partir d’una escala salarial de l’any
2003 i amb un conveni –el de
publicitat– que no s’adequa a la
tasca que fan els treballadors ni a
la que explicita el plec de bases
del concurs públic convocat per
Barcelona de Serveis Municipals
(BSM) i la gestió integral, la
implantació i el manteniment d’un
sistema de transport públic indivi-
dualitzat mitjançant bicicletes.

El sindicat també ha alertat
de l’incompliment de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, ja
que els vehicles, conduïts única-
ment per una persona, no estan
dotats d’instruments per facilitar
la càrrega i descàrrega de les bici-
cletes ni de productes farmacèu-

tics per si algun dels treballadors
pateixi accidents.

Una altra de les reivindica-
cions del sindicat és la readmissió
de les persones acomiadades
“una vintena en sis mesos”, segons
Xavier Zapata, secretari general
de la Federació local de la CGT.

Resposta de l’alcalde
Hores després que es fes pública
la convocatòria de la vaga, l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu, va
manifestar als mitjans de comu-
nicació que encarregaria un
informe sobre les condicions
laborals del servei. BSM tirava la
pilota a Clear Channel i aquesta
companyia es rentava les mans
–a l’hora de fer declaracions a la
DIRECTA– i apuntava que els treba-
lladors que denunciaven els con-
flictes laborals eren de Delfin
Group i que l’altre sindicat del
Comitè d’Empresa, la UGT, s’havia
desmarcat de la vaga.

Un treballador fa el servei de recollida de les bicicletes
Arxiu

L’Ajuntament desconeixia per qui
treballen els assalariats del Bicing
La cadena de subcontracta-

cions ha derivat en uns pro-
cessos que podrien haver
incomplert lleis o acords. El
juliol de 2006 BSM va posar a
concurs el servei de Bicing
amb un pressupost base de
licitació de 55 milions d’euros.
Clear Channel, una empresa
vinculada a George Bush, va
guanyar l’adjudicació amb un
import de 22.495.00 euros
–menys del 50 per cent dema-
nat– tot i ser una empresa
líder en publicitat i no pas en
transports. Aquest requeri-
ment estava contemplat al

plec de bases del concurs de
BSM, que especificava: “Estan
facultades per subscriure
aquest contracte les persones
físiques o jurídiques (...) que
acreditin suficient solvència
econòmica, financera i tècnica
o professional”.

Un altre fet tèrbol és que,
tot i haver guanyat la licitació,
Clear Channel va declarar per
escrit que no tenia “cap vincu-
lació amb els treballadors que
estaven donant el servei” del
Bicing. El grup municipal d’ERC
va portar aquesta afirmació a
la Comissió de Presidència del

dia 20 de febrer i va desencade-
nar la següent resposta de l’e-
quip de govern: “No els consta-
va per qui estava treballant la
plantilla del Bicing”.

Segons el conveni signat
entre l’Ajuntament, la UGT i
CCOO el gener de 2007 el con-
tractista només podria haver
subcontractat el 50 per cent
del volum monetari de l’obra
pública –entenent també els
serveis– i hauria d’haver
comunicat per escrit al consis-
tori totes les subcontracta-
cions que ha fet a tercers.
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“Hi ha molta
gent a qui

també han fet
fora o no han

renovat el
contracte per

queixar-se”

La CGT ha
alertat de la

vulneració de la
Prevenció dels

Riscos Laborals,
ja que els vehicles
no tenen sistemes

de càrrega i
descàrrega

✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un centenar de ramaders
productors de llet es van
concentrar el 3 d’abril al

matí davant la fàbrica que el Grupo
Leche Pascual té a Gurb (Osona) i
s’hi van estar  ininterrompudament
fins l’endemà a les cinc de la tarda.
El sindicat Unió de Pagesos (UP) va
voler denunciar així l’incompli-
ment d’un acord segons el qual
Pascual havia de compensar eco-
nòmicament els productors per
haver pagat la llet a 0’40 euros el
litre durant el mes de febrer.
Aquest import se situa per sota del
preu mínim rendible que establei-
xen els ramaders, als quals produir
un litre de llet els costa 0’44 euros.

El sindicat agrari, a més, ha vol-
gut aprofitar aquest context per
fer saber les dificultats que afron-
ten els productors de llet a Cata-
lunya en relació al baix preu per
litre que, en general, alguns dels
grans grups distribuïdors –a més
de Pascual, Puleva i Ato– paguen
als ramaders. UP fa un balanç espe-
cialment negatiu dels últims sis
mesos, al llarg dels quals el grup
Pascual “ha cobrat la llet entre sis i
deu pessetes menys”, en paraules
de Joan Guitart, responsable
nacional del sector lleter d’UP.

Quan semblava que havia que-
dat enrere el conflicte de fa dos
anys entre aquest gran grup de l’a-
limentació i els ramaders catalans
per la decisió temporal del primer
de deixar de comprar llet a Cata-
lunya, Pascual torna a ser el boc
expiatori del malestar dels pro-
ductors de llet. La forta compe-
tència dins d’aquest mercat amb la
veïna França –que té un volum de
producció de llet molt superior al
de l’Estat espanyol (en funció del
que ordena la Unió Europea) i, per
tant, pot ajustar molt més el preu
de venda– apareix com un dels
factors determinants perquè Pas-
cual busqui rebaixar tant el que
paga als ramaders pel litre de llet.

Per fer front a la situació i per
resoldre el conflicte amb Pascual,
la Unió de Pagesos ha sol·licitat
una reunió amb el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR) perquè faci d’inter-
mediari entre productors i distri-
buïdors, de manera que o bé es
pugui arribar a acords de compen-
sació per part dels primers o bé es
proporcionin ajudes per uns pro-
ductors de llet que actualment es
qüestionen si val la pena conti-
nuar munyint a aquest preu.

La Unió 
de Pagesos
protesta davant
la fàbrica de
llet Pascual

El sindicat 
vol donar a
conèixer la

difícil situació
dels productors

de llet

GURB // RAMADERES
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Agents de la Brigada d’Informació
s’enfronten a un judici per tortures
✑ Francesc Camps
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El proper 15 d’abril sis agents
de la policia espanyola hau-
ran de seure al seient dels

acusats. L’escenari serà el judici
per lesions i tortures exercides
sobre un jove de Cornellà de Llo-
bregat l’octubre de 2004. La pri-
mera convocatòria d’aquest judici
es va fixar pel 18 de desembre de
l’any passat, però es va haver de
suspendre i posposar fins a aques-
ta nova data. La petició fiscal, sos-
tinguda pel jove i per l’Associació
Memòria Contra la Tortura, és de
tres anys i mig de presó i dotze
d’inhabilitació per tots ells. L’a-
punt és que un dels agents jutjats
serà el cap de la Brigada Provincial
d’Informació –conegut com a
Jordi–, que ja ha passat per judicis
similars a aquest en diverses oca-
sions durant els darrers deu anys.

El principi d’aquesta història
l’hem de buscar en el desallotja-
ment del CSOA Hamsa l’agost de
2004. Al llarg de les setmanes
següents al desallotjament, la
tensió als carrers del barri de
Sants de Barcelona va ser molt
palpable. La matinada del 4 d’oc-
tubre es va produir un atac amb
còctels Molotov contra la comis-
saria de la policia espanyola.
Minuts després, tres joves van ser
detinguts. Dos eren veïns de
l’Hospitalet de Llobregat i un de

Cornellà. Els dos joves de l’Hospi-
talet van ser duts a l’hospital, ja
que la detenció es va produir des-
prés que un cotxe patrulla impac-
tés contra la moto amb què ana-
ven ells dos, mentre que D.M. –veí
de Cornellà– va ser conduït a les
dependències atacades. Allà,
segons el relat del jove, agents
uniformats li van propinar dues
pallisses. El resultat d’un dels cops
rebuts el va deixar sord d’una ore-
lla durant més d’un mes, ja que el

timpà va resultar-ne afectat. Pos-
teriorment, els tres joves van ser
conduïts a les dependències d’Ai-
guablava, seu de la BPI. Allà van
ser pressionats i tractats de forma
humiliant i vexatòria, segons
manté l’acusació al judici. D.M. va
quedar en llibertat amb càrrecs
hores després, mentre que els
altres dos joves van passar més de
dos mesos a la presó abans que el
jutge declarés la seva llibertat. El
gener de 2006 es va fer el judici i

els tres joves van ser absolts pels
fets que se’ls imputaven. En el seu
moment tots tres van presentar
denúncies pel tracte rebut, tant
durant la detenció com als inte-
rrogatoris. Les tres van ser deses-
timades, fins que l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona va manar
reobrir el cas de D.M. el setembre
de l’any passat i va fixar la data de
judici pel 18 de desembre, una
vista que es va suspendre fins el 15
d’abril d’enguany.

Aquest dia dos agents unifor-
mats que van participar en les
agressions a les dependències de
Sants i quatre agents de la BPI que
eren als interrogatoris de les
dependències d’Aiguablava seuran
a la banqueta dels acusats. Tots
ells s’enfronten a una petició
penal de més de tres anys i mig de
pena privativa de llibertat i dotze
anys d’inhabilitació. La BPI ha estat
denunciada nombroses vegades
per pràctiques il·legals –com l’ela-
boració de fitxer d’activistes
socials–, per tortures i per mal-
tractaments. Però les acusacions
poques vegades han arribat a judi-
ci i en cap cas s’ha condemnat els
membres d’aquest cos –hereu de
la Brigada Político-Social del fran-
quisme– pels fets denunciats.

El mateix dia i al mateix lloc, a
dos quarts de deu del matí, s’ha
convocat una concentració de
suport als denunciants i de rebuig
a les tortures i els tractes vexatoris
que es produeixen als espais de
privació de llibertat i que –tal com
demostren uns estudis publicats
recentment per l’OSPDH de la
Universitat de Barcelona– són
transversals a tots els cossos poli-
cials. En aquest sentit destaquen
el nou rècord que estableixen els
Mossos d’Esquadra d’ençà el seu
desplegament.

PPeerr  ccoommpplleettaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó
eennss  rreemmeetteemm  aa  ll’’aarrttiiccllee  ppuubblliiccaatt  aa
llaa  DDIIRREECCTTAA nnúúmmeerroo  7744..

BARCELONA // UN DELS DETINGUTS DEL CAS ‘DELS 4 DEL 4’ VA PRESENTAR LA DENÚNCIA

d

L’Audiència colpeja novament els
encausats per cremar fotos del rei
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Després de l’èxit parcial
que va suposar l’anul·lació
del judici contra Jaume

Roure i Enric Stern per no haver-
los deixat parlar en català a l’Au-
diència Nacional i, en conse-
qüència, haver concorregut en
indefensió, el jutge instructor
del tribunal, Fernando Grande-
Marlaska, ha decidit continuar
tensant la corda del procés i ha
ordenat l’embargament de béns i
salaris per una quantitat de
5.000 euros als imputats per la
crema de fotos del rei a la Plaça
del Vi de Girona.

Tot i que, a dia d’avui, només
s’ha actuat contra cinc dels impu-
tats –s’ha procedit a embargar
tres cotxes i s’ha demanat la
investigació de dos salaris per
procedir al seu embargament–,
des de la defensa de la campanya
Jo també cremo la corona espan-
yola s’ha expressat el convenci-
ment que s’acabarà actuant con-
tra la resta d’encausats.

Una mesura atípica 
i desproporcionada
L’advocat dels encausats, Benet
Salellas, ha afirmat que considera
que la situació és “desproporcio-
nada”. Cal recordar que la petició
fiscal pels encausats en cap cas
no superava la quantitat de 3.500
euros i no demanava cap mesura
cautelar. Per tant, el jutge instruc-
tor, de motu proprio, va decidir

demanar una quantitat molt
superior a la que haurien de pagar
si se’ls condemnava a la pena
màxima sol·licitada. D’aquesta
manera es violava el principi
penal que diu que “cap mesura
cautelar podrà ser superior a la
possible pena imposada”.

Benet Salellas també va mos-
trar la seva estranyesa pel fet
que, davant l’actual vaga dels fun-

cionaris de justícia i la conse-
qüent situació de col·lapse de
l’Audiència Nacional, concentres-
sin esforços per dur a terme
aquestes mesures cautelars –per
desproporcionades i inútils–
mentre es deixaven de banda
actuacions sobre casos teòrica-
ment més importants. També va
recordar que les mesures d’a-
quest tipus només s’utilitzen en
casos de grans estafes i per garan-
tir les despeses derivades de la
responsabilitat civil.

Segons la portaveu dels
encausats, Nuri Brugada, la decisió
d’executar els embargaments és
un pas endavant en la definició del
conflicte, que no ha servit per
espantar als encausats, sinó per
unir-los i enfortir-los davant una
lluita que considera del tot justifi-
cada. Segons Brugada, a més, “la
darrera decisió judicial només cla-
rifica les intencions de l’Audiència
Nacional que, després d’haver
patit una derrota simbòlica en l’ús
del català al tribunal d’excepció i
d’intentar rentar-se la cara, torna a
la càrrega amb una mesura del tot

desproporcionada”. En aquest sen-
tit, des de l’organització antire-
pressiva Alerta Solidària es va
manifestar que “la pròpia Audièn-
cia Nacional mostra de nou l’ex-
cepcionalitat d’aquest cas, un pro-
cés polític amb una clara finalitat
d’escarment polític”.

La solidaritat es multiplica
Aquesta decisió arriba en el
moment en què s’està a punt d’a-
rribar a les 4.500 adhesions perso-
nals al manifest que demana l’ar-
xiu del cas i quan gairebé 500
col·lectius ja han donat suport
públic als encausats a través de la
pàgina http://noalrei.elsud.org.

La notícia, que es va estendre
tant ràpidament per la xarxa com
per la premsa “convencional”, va
ser resposta immediatament
amb centenars de posts de
suport als encausats. Segons Bru-
gada, properament es continua-
ran celebrant actes de solidaritat
i de suport a les encausades, tot
denunciant les “mancances de
llibertat d’expressió existents a
l’Estat espanyol”.

GIRONA // 4.500 PERSONES I 500 COL·LECTIUS JA HAN DONAT SUPORT ALS ACUSATS

La crema d’una foto reial, motiu de les denúncies
Arxiu

Arxiu
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El cap de la Brigada d’Informació de la policia espanyola, àlies Jordi, encausat per tortures
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Jugar a pilota o jugar a
tirar pedres. Enfrontar-
se a la policia és un joc

que diverteix molt els nens
i nenes de Belfast.

Després de tants anys
de conflicte ja no saben ni
coneixen altra cosa, és el
pa de cada dia.

Ara es parla d’un
procés de pau, pura polí-
tica. Els petits de Belfast
no saben res, ningú no els
ho ha explicat i per ells el
conflicte continua al
carrer, a les seves cases. La
família encara fa comen-
taris contra els veïns de
l’altre cantó del mur,
encara queda massa odi i
massa rancúnia per obli-

dar. Va ser massa sagnant,
massa vides perdudes.

Durant anys han viscut
sense saber el perquè del
conflicte i encara conti-
nuen sense saber-ho. El que
sí que tenen clar és el punt
de mira: l’enemic.

A la vegada no deixen
de ser infants amb ganes
de jugar –com qualsevol
infant– i de gaudir de la
vida, tot i que amb una
infantesa curta i dura per la
situació dins la qual estan
creixent i per tot el que
han viscut.

Són infants innocents,
víctimes del conflicte que
juguen entre el joc i la
violència.

Entre el joc 
i la violència

FOTOGRAFIA I TEXT: Mireia Bordonada Alvarez
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Protestes davant la militarització
del Saló de l’Ensenyament
✑ David Fernàndez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Entre el 2 i el 6 d’abril, dins el
marc de la campanya Desmi-
litaritzem l’educació, una

vintena d’entitats –com els sindi-
cats USTEC i CGT, Justícia i Pau,
Entrepobles, la Fundació per la
Pau, la Coordinadora Tarragona
Patrimoni de la Pau o les tres fede-
racions catalanes d’ONG (per la
pau, pels drets humans i pel des-
envolupament)– han tornat a

denunciar –un cop més, encara–
la progressiva militarització de
determinats espais públics. En
aquesta ocasió ho han fet davant
el Saló Estudia, on enguany l’Exèr-
cit espanyol i els Mossos d’Esqua-
dra disposaven d’estand oficial.

Preocupats i mobilitzats
Aquesta presència comença a ser
habitual en diversos esdeveni-
ments. La iniciativa antimilitarista,

que aplega més de vint entitats,
recorda que el Saló de la Infància,
el Saló Nàutic o la Festa del Cel de
Barcelona també han sucumbit a
aquesta deriva bel·licista que exal-
ta el que és militar. Cal afegir,
també, la creixent tramesa de
material als centres educatius:
unitats didàctiques –com la darre-
ra La defensa, compromiso cívico
y solidario al servicio de la paz– o
materials “innocus” com calenda-
ris, vídeos o llibres de màrqueting
militar. En aquests textos –denun-

cien–, la pura propaganda se cen-
tra a lloar les tasques humanità-
ries, tot invisibilitzant “altres
qüestions com la perpetuació dels
valors basats en la disciplina jeràr-
quica, en el valor i la utilització de
la força i de les armes” i en l’apolo-
gia d’uns valors androcèntrics,
patriarcals i militaristes.

Materials educatius també
La campanya, que considera
incompatible aquest auge milita-
rista amb les tasques pròpies de

l’educació, inclou la denúncia dels
materials formatius militaristes
que hi ha a la nova assignatura d’E-
duació per a la Ciutadania. Els
materials són redactats pel Minis-
teri de Defensa, que incorpora
visites guiades dels estudiants a
centres militars. Les entitats con-
sideren que aquestes pràctiques
entren en col·lisió directa amb els
valors de la pau, la coeducació i la
no violència que haurien de fona-
mentar els currículums educatius.

A través del manifest unitari

expressen la seva profunda preo-
cupació per la militarització d’es-
pais orientats a la formació de les
persones i consideren absoluta-
ment contradictori educar en
valors democràtics i admetre
aquest tipus d’estands oficials en
espais educatius. Les entitats,
totes elles vinculades al movi-
ment pacifista i sindical, demanen
responsabilitats al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i
exigeixen que posi fi a aquesta
situació i que prengui mesures
immediates perquè els fets no es
repeteixin.

Acció davant l’estand
En aquest clima de protesta i en el
marc de la campanya, el 3 d’abril es
va dur a terme una acció al mateix
estand de l’Exèrcit espanyol. Pas-
sades les cinc de la tarda set acti-
vistes antimilitaristes amb grano-
tes blanques van abocar-se
diverses galledes de pintura ver-
mella –per simbolitzar la sang ves-
sada pels exèrcits– i van desplegar
una pancarta. Un nombrós grup de
persones els van donar suport. La
Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra va retenir els activistes –i
també tres periodistes– durant
una llarga hora i mitja i els va iden-
tificar per si el Ministeri de Defen-
sa vol denunciar-los. Un dels
periodistes presentarà una denún-
cia pel tracte que va rebre quan un
mosso d’esquadra desbocat el va
començar a escridassar i va inten-
tar reduir-lo violentament.

BARCELONA // 20 ENTITATS DENUNCIEN LA PRESÈNCIA DE COSSOS POLICIALS I MILITARS

Els Mossos
d’Esquadra i

l’Exèrcit
espanyol

disposaven
d’estand al saló

Estudia

d

MOC

Noves ordenances, noves protestes
✑ Directa Berguedà
/bergueda@setmanaridirecta.info/

L’estiu de 2005, just des-
prés de les agressions de
Patum que van acabar amb

la vida del Pep Isanta, a Berga es
va aprovar l’Ordenança de Civis-
me i Bon Govern. Les crítiques a

l’esmentada ordenança per part
dels col·lectius llibertaris i inde-
pendentista de la ciutat no es van
fer esperar: a principis de 2006 va
aparèixer un comunicat conjunt

en aquest sentit, tot i que ja era
tard per presentar al·legacions. El
30 de setembre del mateix any, a
la plaça de les Fonts, es va fer una
jornada de protesta contra l’orde-
nança amb tot un seguit d’actes
culturals: jocs per la canalla, dinar
popular, música i poesia. El resul-
tat van ser 22 persones multades
amb sancions de 750 euros per
cap, més una altra sanció –aques-
ta de trànsit i inventada– de 200
euros i quatre punts per la con-
ductora del vehicle que va portar
els estris que calien per fer l’acte.
Poc dies abans, l’Ateneu Columna
Terra i Llibertat també havia estat
multat en virtut de l’ordenança.

La resposta de les persones
multades i la gent que s’hi solida-
ritza va ser clara, ràpida i a dife-
rents nivells. A nivell legal es van
fer tres al·legacions, que no van
ser tingudes en compte. Les pro-
testes al carrer tampoc es van fer
esperar: cartells penjats la matei-
xa setmana, una protesta durant
el lliurament del premi a la cultu-
ra que es va fer al teatre munici-
pal, una protesta al ple de l’Ajun-
tament, una penjada amb cordes
a l’Ajuntament de Berga, la reco-

llida de més de 1.000 signatures
en contra de les multes i l’orde-
nança, dues manifestacions, una
cremada de multes, etc.

Les eleccions municipals de
l’any passat van fer canviar l’alcal-
de: Berga va passar de Ramon
Camps (PSC) a Juli Gendrau (CiU).
El nou alcalde –ja abans de ser-
ho– havia afirmat que retiraria les
sancions. Tanmateix, com que les
sancions no es retiraven, les mul-
tades van denunciar l’Ajuntament i

el dia 24 d’abril hi haurà el judici
contenciós administratiu. Tot i
així, potser no caldrà si l’alcalde
compleix la seva promesa de reti-
rar les multes. I és que el 3 d’abril,
després que s’aprovés una nova
ordenança de civisme, l’alcalde va
prometre que retiraria les san-
cions.

Efectivament, el 3 de març les
forces polítiques representades a
l’Ajuntament de Berga (CiU, PSC,
CUP, ERC i l’exregidor del PP), van

aprovar per unanimitat l’Ordenan-
ça de Convivència i Via Pública
que ha de substituir l’Ordenança
de Civisme i Bon Govern. L’orde-
nança esmentada és resultat del
consens de totes les forces políti-
ques i la presenten avalada per un
“procés participatiu” que va ser
denunciat i considerat com una
farsa per algunes entitats llibertà-
ries de la ciutat com  l’Ateneu
Columna Terra i Llibertat i el Cen-
tre d’Estudis Josep Ester Borràs.

A hores d’ara s’ha aprovat la
nova ordenança de civisme i l’al-
calde s’ha tornat a comprometre a
treure les sancions. Mentrestant,
diverses persones que continuen
oposant-se a l’ordenança de civis-
me –a la vella i a la nova– han
anunciat que faran una jornada
lúdica i cultural el dia 19 d’abril a la
plaça de Sant Joan per reclamar un
carrer lliure d’ordenances, tal com
van fer el dia 30 de setembre de
2006. Aquestes persones assegu-
ren que la nova ordenança conti-
nua essent repressora, que els can-
vis són ínfims i que és fruit de
l’acord dels polítics per presentar
la mateixa ordenança amb un ver-
nís de consens social.

BERGA // UNA CAMPANYA CRIDA CONTRA L’ORDENANÇA CÍVICA I LES MULTES IMPOSADES

La jornada de
protesta va

acabar amb 22
persones

multades amb
imports de 750
euros i amb una
sanció de trànsit

Una de les darreres concentracions contra les multes
Directa 

Berguedà
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Els activistes s’aboquen pintura a sobre abans de ser desallotjats



✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La matinada de l’11 d’abril de
1993 un jove independentis-
ta i antiracista de Burjassot

va ser assassinat per un grup de
feixistes. Hui encara es recorden
les irregularitats que envoltaren
el procés, així com els intents per
despolititzar el crim, que va gau-
dir d’una vergonyosa impunitat.

En aquells moments la ciutat
de València patia una presència
abundant de joves d’ultradreta
que actuaven amb total impuni-
tat. Cinc anys abans s’havia creat
Acción Radical, un grup neonazi
i paramilitar. També existia el
Kasal Popular, punt de reunió de
nombrosos col·lectius revolu-
cionaris i autònoms de diversa
orientació, una plataforma cul-
tural especialment activa i on
s’articulava gran part de la lluita
antifeixista. Estava al punt de
mira, igual que Guillem Agulló i
Salvador, que amb divuit anys
militava a l’organització inde-
pendentista Maulets i al col·lec-
tiu antiracista Sharp.

Agulló pretenia passar les
vacances de Pasqua amb uns
amics al poble de Montanejos
(Alt Millars), on va ser apallissat i
després assassinat d’una navallada
al cor. Els seus amics van ser retin-
guts per la Guàrdia Civil durant sis
hores, sense poder trucar a casa
–tot i ser menors d’edat– mentre
els assassins dormien tran-
quil·lament a Montanejos. Ales-
hores va començar una resposta
contundent i massiva contra la
ultradreta al País Valencià, que va
evidenciar la impunitat amb què
actuava.

Intoxicació informativa
El periòdic Las Provincias, llavors
en mans de María Consuelo
Reyna, va encetar una campanya
de desprestigi contra Guillem i
contra tota la mobilització con-
seqüent, inclòs el Kasal Popular.
Segons el diari, veure motiva-
cions polítiques en l’assassinat
era “muntar-se un xiringuito ide-
ològic d’allò més marruller”.

Seguint la mateixa línia, el
Grup Vinatea –afí a Unió Valen-
ciana– i el Grup d’Acció Valencia-
nista van omplir València de pin-
tades justificant el crim i acusant
Guillem de catalanista. Cap mem-
bre d’aquests grupuscles blavers
no va ser identificat. Tampoc es va
actuar contra la penya ultra del
València C.F Yomuss, que van pen-
jar una pancarta a les graderies on
deia: Guillem, jódete.

Carn de canó
Els assassins d’Agulló es van entre-
gar a la policia. Eren cinc joves de
Marxalenes, un barri obrer de
València, que havien simpatitzat
amb Acción Radical i Yomuss, tot
i que van negar tenir una ideolo-

gia feixista ni que l’agressió tin-
gués motivacions polítiques. Però
Guillem ja havia advertit els seus
amics que els nazis anaven per ell.

El 16 d’abril de 1993 vora 3.000
persones es manifestaren pels
carrers de València en la primera
gran mobilització que va ajuntar

col·lectius, partits, sindicats i per-
sonalitats culturals de tot el país.
Pere Camps, portaveu de SOS
Racisme, va culpar el Ministeri de
l’Interior de l’assassinat per la
seua “absoluta passivitat amb els
grups nazis organitzats”. Els actes
que commemoraven el popular
25 d’abril arreu del País Valencià

esdevingueren homenatges al
jove de Burjassot.

Aquest mateix 1993, diversos
membres d’Acción Radical van
ser detinguts després d’apunyalar
una persona al barri del Carme de
València. La policia va escorcollar
la seva seu i hi va trobar un verta-
der arsenal: navalles, arcs, pals,
etc. Els integrants d’aquesta
banda poc a poc van passar a
nodrir les fileres dels partits de la
nova extrema dreta com Demo-
cracia Nacional i España 2000.

Irregularitats al judici
El judici no es va celebrar fins l’oc-
tubre de 1995 a Castelló. Els acu-
sats eren Pedro Cuevas, Gerardo
Mora, Juan Manuel Sánchez, José
Camilo Cuñat i Francisco Garcia i
només el primer va ser condemnat
amb una reducció de pena per
“arrepentiment espontani”. L’acu-
sació popular la formaven organit-
zacions socials, partits i sindicats i
estava encapçalada per Maulets,
que va denunciar la rendibilitat
que oferia assassinar un jove d’es-
querres. L’organització indepen-
dentista es va retirar del judici des-
prés de perdre la recusació contra
el jutge, que consideraven que no
estava essent objectiu perquè no
tractava el cas com un assassinat
sinó com un homicidi. En un comu-
nicat va acusar el tribunal de
“situar-se al costat dels assassins”.

Durant la primera sessió del
judici, prop de 300 joves es van
concentrar a les portes del jutjat,
on la policia va carregar indiscrimi-
nadament. Posteriorment encara
va retenir els autobusos emmig de
l’autopista i va conduir els manifes-
tants a la comissaria. L’únic con-
demnat sols estaria a la presó fins
l’any 1998. En eixir va tornar a les
activitats ultres i va ser detingut el
2005 en el transcurs de l’Operació
Panzer, en la qual la policia va
incautar un arsenal de guerra als
feixistes. A les darreres eleccions
municipals era l’alcaldable d’Alian-
za Nacional a Xiva (Alt Millars). 
(Podeu trobar més informació 
a la web www.antifeixistes.org)
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D
Vam aprendre a lluitar amb paraules
✑ Betlem Agulló i Salvador.
Germana de Guillem Agulló

es de l’assassinat del meu
germà, ara fa quinze anys, vam
haver de començar a conviure
amb eixe sentiment d’intran-
quil·litat i pesar que ens sobre-
saltava enmig de la nit, com
volent despertar del malson
que ens havia tocat viure a
nosaltres.

Vam haver d’aprendre a
escudar-nos davant els insults,
les criminalitzacions i els
menyspreus cap al meu germà i
la nostra família abans, durant i
després del judici, on el jutjat
semblava ser Guillem.

Vam aprendre a lluitar amb
paraules i a defensar eterna-
ment que l’assassinat del
Guillem havia estat un crim
polític (... i molts se’n van riure).

Passats els anys vam veure
com el temps ens donava la
raó, com l’únic inculpat de l’as-
sassinat del meu germà conti-
nuava en actiu als moviments
feixistes (Operació Panzer) i
com es presentava impune-
ment al número 6 de la candi-
datura del partit d’extrema
dreta Alianza Nacional per Xiva
(...i molts van haver de callar).

Durant aquests quinze anys
hem intentat lluitar perquè
aquest assassinat a la vida i a la
llibertat no es tornés a repetir,

però hem hagut de patir l’as-
sassinat de més Guillems. Ens
han matat tantes vegades... i no
hem pogut fer res.

Cal dir que vam aprendre
tant del Guillem quan era viu
com després. La seua força i
lleialtat ens han guiat en el
nostre camí de lluita i resistèn-
cia. Junt a les seues paraules i la
seua rialla com a música de
fons, hem caminat amb tots els
qui ens han ajudat a mirar enda-
vant i han fet de pares i germans
del Guillem quan nosaltres ni hi
érem. Gràcies amics, perquè els
vostres esforços han fet que mai
poguessin matar l’autèntic senti-
ment del Guillem que viu amb
força amb tots nosaltres.

La reflexióLa reflexió

Guillem Agulló: quinze anys després
del seu assassinat a mans dels feixistes

PAÍS VALENCIÀ // EL CRIM HA GAUDIT D’UNA GRAN IMPUNITAT

L’únic
condemnat sols

va estar a la
presó fins el

1998 i en eixir
va tornar a les
activitats ultres

Concentració a les portes del tribunal on es va jutjar l’assassinat (1995) Arxiu

Guillem ja havia
advertit els seus

amics que els
nazis anaven

per ell
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✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El delegat de Red Eléctrica Espa-
ñola a Catalunya, Lluís Pinós,

s’ha compromès a no malmetre el
Pi de Mestres, un pi centenari
situat a Vilallonga del Camp i
declarat Arbre monumental per la
Generalitat de Catalunya. Gràcies
a la pressió social animada a través
d’Internet per una veïna del muni-
cipi de Tarragonès, Dolors Mestres,
i per la solidaritat que ha arribat
des de diversos llocs del món, la
companyia elèctrica ha decidit
aixecar cinc metres les torres elèc-
triques que amenaçaven l’arbre per
no haver de tallar cap branca.
Aquesta solució dóna un marge de
30 anys perquè l’arbre creixi, tot
mantenint la distància de segure-
tat amb les línies elèctriques. En
aquest conflicte la legislació entra-
va en contradicció amb una altra
normativa que protegeix els arbres
especials de Catalunya. Finalment,
la campanya per defensar el Pi de
Mestres –que ha aconseguit signa-
tures per la preservació ambiental
de gairebé tota la població adulta
de Vilallonga– ha tingut èxit.
Dolors Mestres s’alegra d’aquesta
decisió, que s’hauria de fer efectiva
a la tardor, i afirma que “aquest pi
centenari que estava amagat i ame-
naçat, ara el coneixen a tot arreu”.

La pressió
social salva el
Pi de Mestres

VILALLONGA // ECOLOGISME

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Palau Blaugrana va ser el 3 d’a-
bril l’escenari del partit de bàs-

quet entre el FC Barcelona i el Mac-
cabi de Tel Aviv (equip d’Israel). Un
grup d’espectadors va treure a mig
partit una bandera de Palestina i
dues banderoles a favor dels drets
del poble que viu sota setge militar
a Gaza i Cisjordània. Els serveis
secrets israelians eren presents al
Palau. Van ordenar als Mossos d’Es-
quadra la identificació de les per-
sones d’aquest grup i la retirada de
les pancartes. Els mossos antiava-
lots van actuar sense miraments i
van intervenir a cops enmig de la
grada. El públic de la resta de
seients va respondre amb una
esbroncada i es va acabar cridant a
l’uníson: Palestina, Palestina!. El cap
de seguretat privada del Barça va
intervenir i va demanar als mossos
que es retiressin. Al final del partit,
els mateixos antiavalots van rode-
jar el grup d’aficionats enmig del
carrer i els van retenir durant 45
minuts. Una de les retingudes, una
dona d’uns 60 anys, va acusar els
mossos d’actuar com el franquisme
i es va asseure a terra. Els mossos
van marxar després d’arrabassar-li
el DNI de la bossa i prendre’n nota.

El Mossad
ordena
identificar els
aficionats del
Barça solidaris
amb Palestina

BARCELONA // REPRESSIÓ
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✑ Jordi Mumbrú
/Roma/

Els mateixos partits i les matei-
xes cares. Itàlia escollirà el 13 i
14 d’abril la nova composició

de la Cambra i del Senat. Els candi-
dats no han variat gaire en els
últims anys. Ni les seves promeses
tampoc. Segons les enquestes, el
guanyador serà Silvio Berlusconi,
líder de la coalició Poble de les Lli-
bertats (PdL). Però els sondejos
també indiquen una forta pèrdua
de confiança dels italians cap a la
política i també cap a l’església
catòlica, present en la immensa
majoria de partits, inclosos els
d’esquerra, segons l’institut socio-
lògic Eurispes. La motivació del
poble italià també ha caigut des-
prés que es fes públic que el Pro-
ducte Interior Brut (PIB) de l’Estat
espanyol havia superat el d’Itàlia.
Mentre a nivell internacional es viu
una important desacceleració eco-
nòmica, Itàlia continua amb
governs febles i amb polítics que
no paren de repetir les mateixes
promeses any rere any.

En aquest context, no és
d’estranyar que hagi agafat força
el que a Itàlia es coneix com l’an-
tipolítica. La seva màxima repre-
sentació és l’humorista Beppe
Grillo, que es va fer un lloc als
mitjans de comunicació després

pàgina 18 roda el món
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ITÀLIA // A LES PROPERES ELECCIONS S’ESCOLLIRÀ LA COMPOSICIÓ DE LA CAMBRA I DEL SENAT

L’antipolítica s’estrena

d’organitzar el passat mes de
setembre el Vaffanculo Day, que
traduït seria el “dia d’aneu a
prendre pel cul”. Des de llavors,
Beppe Grillo ha estat capaç de
reunir milers i milers de perso-
nes a cada acte que ha organit-
zat. Al nord o al sud, han apare-
gut persones que volien donar-li
suport.

Antipolítica amb propostes
Per solucionar la crisi democràti-
ca que viu Itàlia, segons Grillo, cal
començar per prohibir l’entrada al
Parlament a les persones que

tenen antecedents. Segons aquest
crític polític, al Parlament hi ha
més persones amb antecedents
que al barri més perillós de
Nàpols. Un altre canvi que, sem-
pre segons Grillo, milloraria el
país, és que cap polític repetís
més de dues legislatures. 

Finalment, la recepta Grillo
reclama que els i les dirigents
puguin ser escollits directament
per la ciutadania i no pels partits
polítics. A diferència de l’Estat
espanyol, a les eleccions munici-
pals italianes, l’electorat vota les
persones i no els caps de llista

que decideix un partit. Segons
Grillo, caldria estendre aquesta
elecció directa a la Cambra i al
Senat. L’humorista que cada cop
fa menys gràcia al sistema va lliu-
rar a principis de desembre
350.000 signatures per a presen-
tar un projecte de llei per barrar
el Parlament a polítics amb sen-
tència en ferm. Durant l’anterior
govern, liderat pel líder del cen-
treesquerra Romano Prodi, Grillo
tenia pràcticament el seu espai
fix als mitjans de comunicació.
Quan el govern ha caigut i s’han
convocat noves eleccions, ha

hagut de conformar-se amb el
seu blog, això sí, el més llegit d’I-
tàlia i un dels més importants a
nivell mundial. El proper 25 d’a-
bril se celebra la segona jornada
del Vaffanculo Day, aquest cop
destinat als mitjans de comunica-
ció. El principal objectiu de Grillo
és “despertar” els italians i per
això els va animar a recollir signa-
tures per crear les seves pròpies
llistes. Sobre les eleccions, Grillo
va dir que les considera “il·legals,
il·legítimes i antipolítiques” i va
avançar que ell no votarà com a
protesta.

No és
d’estranyar 

que hagi agafat
força el que 
a Itàlia es 

coneix com
l’antipolítica

/internacional@setmanaridirecta.info/

Una altra crítica duríssima contra
els polítics ha arribat de les mans

dels periodistes italians Sergio Rizzo i
Gian Antonio Stella, amb el llibre La
Casta. Aquesta obra, que ha estat líder
de vendes durant molts mesos, posa al
descobert alguns privilegis dels polí-
tics que fins ara no se sabien. Per exem-
ple, que quan es jubilen tenen dret a
dues pensions: una vitalícia com a polí-
tic, en funció dels anys que ho hagi
estat, i una altra per una possible sego-
na professió. El llibre també explica
que a Itàlia hi ha 150.000 cotxes ofi-
cials i que l’Estat gasta vint milions
d’euros l’any per als vols dels parla-
mentaris. Pel que fa a les nòmines,
segons la premsa italiana, un diputat
cobra 14.167 euros cada mes. Aquesta
xifra és molt més alta que el que cobra
un diputat francès (11.000), un ale-
many (10.668), un britànic (6.733) i un

espanyol (4.782 euros al mes). Malgrat
comptar amb un sou que és l’enveja de
tots els polítics d’Europa, els diputats
italians també tenen un important
descompte cada cop que s’asseuen a
taula. El menú al Congrés els costa nou
euros, però el seu preu real és de 90
euros. Només en aquesta partida, l’Es-
tat destina cinc milions d’euros anuals.
Per acabar, totes les diputades tenen
150 euros de perruqueria al mes.   

Segons la seva declaració de la
renda de l’any 2006, Silvio Berlusconi
és el polític més ric d’Itàlia, amb
139.245.570 euros declarats. Darrera
seu hi ha la candidata a presidenta del
Govern del partit feixista La Dreta,
Daniela Santeché (237.665 euros). En
tercer lloc, hi ha el president de la
Cambra del Diputats en funcions, el
comunista Fausto Bertinotti (233.195
euros). 

Una feina ben remunerada Les altres opcions

Els italians que encara confien en la políti-
ca dels polítics tenen tres grans opcions:

al centredreta hi ha el Poble de les Lliber-
tats de Silvio Berlusconi. Il Cavaliere repre-
senta la imatge del polític sense ideologia
que, senzillament, és un bon gestor. La seva
carta de presentació, que repeteix any rere
any i sembla funcionar, és que ha aconseguit
fer molts diners treballant a l’empresa pri-
vada durant 50 anys. Què no podrà fer pel
seu país un gestor tan bo? Els seus principals
aliats, en canvi, sí que tenen ideologia polí-
tica. Aliança Nacional està dirigida pel líder
postfeixista Gianfranco Fini que, entre
altres coses, proposa la castració química
als violadors. L’altre gran aliat és la Lliga del
Nord, que basa el seu discurs polític en la
defensa de la Padània i en criticar que el país
va malament per culpa del sud i que també
té gestos propers a l’extrema dreta. Al cen-
treesquerra hi ha el Partit Demòcrata que,
amb l’objectiu d’apropar-se al centre, ha

inclòs a les llistes grups pacifistes, militars,
sindicalistes, presidents de la patronal, gais
i lesbianes i una famosa política de l’Opus
Dei. Evidentment, també hi ha democris-
tians. Aquesta barreja, que pel que diuen les
enquestes no ha acabat d’agradar gaire,
demostra la manca d’ideologia de la dita
coalició de centreesquerra. A més, el Partit
Demòcrata és l’hereu de l’actual govern,
que malgrat haver fet canvis en la política
fiscal (han fet pagar impostos a col·lectius
que fins ara no pagaven) té un important
descrèdit, ja que no ha solucionat la preca-
rietat laboral, un dels principals problemes
del país. Molts electors també retreuen a la
coalició comunista, que també estava a l’an-
terior govern, que no hagin solucionat
aquest problema. En aquestes eleccions, els
partits comunistes, que fins ara feien pinya
amb el Partit Demòcrata, s’han unit i con-
fien recuperar el vot de l’elector d’esque-
rres disgustat amb el viatge del PD al centre.
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El blog de la campanya Vaffanculo Day ofereix aquesta paròdia d’una urna electoral Arxiu
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✑ David Karbala
/El Caire (Egipte)/

“Avui anunciem des d’a-
quí, el Caire, la capital
més important del món

àrab, com a representants d’una
base molt extensa del poble àrab i,
amb nosaltres, representants de
sectors molt amplis dels pobles del
món sencer, que seguirem en con-
tra de la política injusta que cada
vegada planifica engegar més gue-
rres, vessar més sang, dominar el
mercat del petroli i controlar l’eco-
nomia mundial, que pateix una cri-
sis rere l’altra, com a conseqüència
directa d’aquestes guerres.»

Aquesta declaració és del
dirigent dels Germans Musulmans
egipcis –una organització que
compta amb un milió de segui-
dors– davant d’un miler de dele-
gats presents a la sisena edició de
la Conferència del Caire, celebra-
da entre el 27 i el 30 de març.

És un indici important de l’a-
venç de la col·laboració entre

EGIPTE // SISENA CONFERÈNCIA CONTRA LA GUERRA I L’IMPERIALISME

✑ Àngelo Pineda
/Barcelona/

Un informe intern de la
Guàrdia Civil fet parcial-
ment públic pel Moviment

pels Drets Civils (MpDC) ha desta-
pat el caràcter polític de la for-
mació dels agents del cos armat.
Tal com denunciava el 26 de març
el MpDC –un organisme de caràc-
ter antirepressiu proper al BNG–,
per a la Guàrdia Civil tots els cot-
xes que duen enganxines amb
símbols galleguistes, com per
exemple el que es coneix com
bandera de la patria (la senyera
gallega amb l’estel vermell al cen-
tre), l’escut de Galícia dissenyat
per Castelao o, senzillament, el
distintiu GZ (Galiza), estan rela-
cionats amb el Moviment d’Alli-
berament Nacional Gallec
(MLNG, en les sigles en gallec).
Així és com es coneix allí l’espai
de l’esquerra independentista. 

El sol fet de portar un d’a-
quests adhesius –àmpliament

difosos, d’altra banda– és motiu
suficient per formar part de les
fitxes d’interès policial, base de
dades totalment il·legal de ciuta-
dans que no han comès cap tipus
d’infracció.

En els seminaris en què s’oferia
aquesta informació als agents, i
sempre segons el MpDC, es va

insistir que el MLNG constitueix
“el segon problema més impor-
tant de terrorisme a Espanya”. I per
combatre aquest “problema” la
Guàrdia Civil va elaborar un mapa
de la xarxa organitzativa que supo-
sadament conforma el MLNG,
amb els logotips i les característi-
ques de cada col·lectiu per facili-
tar les tasques d’identificació dels
agents. La sorpresa és que per als
autors de l’informe, a més de les
formacions de l’esquerra indepen-
dentista –que ja sospitaven que
eren objecte de seguiment, com
ara Nós-UP, FPG, AMI, Briga,
Adiante, Ceivar i Agir–, hi ha orga-
nitzacions de naturalesa diversa,
des d’ecologistes fins a esportives,
passant per sindicals, feministes,
en defensa de la llengua i estu-
diantils. La relació de la majoria
d’aquests col·lectius amb l’inde-
pendentisme ha sigut, com a
màxim, casual, com per exemple
la Plataforma Galícia no es Ven o
Erva. Els documents també
inclouen associacions extintes,

com és el cas d’Estudiants Inde-
pendentistes, que va desaparèixer
formalment l’any 2000.

També s’inclou informació
sobre els centres socials i fotogra-
fies de persones –col·locades sota
el títol Altres d’interès policial–
que en cap moment estan come-
tent cap delicte i a qui tampoc s’a-
cusa d’haver-ho fet. 

Conseqüències polítiques
L’impacte de la notícia ha arribat
fins al Parlament gallec, on el dipu-
tat Bieito Lobeira va denunciar el
cas. Per la seva banda, les organit-
zacions afectades han publicat
diversos comunicats on rebutgen
aquest intent de criminalització
dels moviments socials a gran
escala. Ja s’han endegat dues cam-
panyes: una de ciutadans que
reclamen la seva fitxa policial a la
Guàrdia Civil i una altra per al
repartiment d’adhesius amb el dis-
tintiu GZ amb l’objectiu –en parau-
les dels promotors– de “convertir-
nos a tots en sospitosos”.

Ja en els últims temps s’han
anat constatant un seguit d’iden-
tificacions aleatòries, sobretot
com més s’apropaven les passa-
des eleccions estatals. Pel que fa
a l’esquerra independentista,
també està patint una política
molt agressiva per part de les
forces policials i la premsa, prin-
cipalment d’ençà del boicot a
Maria San Gil a la universitat
compostel·lana o els sabotatges
atribuïts a la misteriosa Resistèn-
cia Gallega. Una hostilitat traduï-
da en diversos processos judi-
cials oberts a militants,
desqualificacions i tergiversa-
cions en els principals rotatius
gallecs i, fins i tot, intents d’infil-
tració o espionatge. El desembre
passat ja es van denunciar casos
d’oferiments de llocs de treball
públics a canvi d’informació i,
aquest mes, el periòdic Novas da
Galiza denuncia l’assetjament a
un jove per aconseguir que
col·laborés com a confident de la
policia.

Es fa públic un nou cas d’espionatge
polític als moviments socials

GALÍCIA // LA GUÀRDIA CIVIL RECOMANA ‘FITXAR’ ELS COTXES AMB ADHESIUS GALLEGUISTES

moviments diferents. Ja ho de-
mostra el fet que la Conferència
estigui organitzada, conjunta-
ment, per islamistes, nacionalis-
tes àrabs i socialistes revolucio-
naris.

A més de molts activistes
egipcis, també hi van acudir una
delegació important del Líban,
altres activistes d’arreu de l’O-
rient mitjà i molts representants
del moviment mundial contra la
guerra i en solidaritat amb Palesti-

na. Javier Couso –germà del cà-
mera assassinat a Bagdad per l’e-
xèrcit dels EUA– va tenir-hi un
paper destacat.

A pesar que el règim del pre-
sident Mubàrak –el dictador pro-
occidental que mana al país des
de 1981– va negar l’entrada als
delegats procedents de l’Iraq i l’I-
ran i a la majoria dels palestins, la
Conferència va ser una bona
oportunitat per compartir expe-
riències i propostes.

Espai de trobada 
L’ocupació de l’Iraq i les protestes
del 15 de març a 60 ciutats del
món van tenir un lloc destacat. La
Conferència també es va declarar
a favor de la retirada de les tropes
de l’Afganistan i contra qualsevol
atac a l’Iran, més enllà de les dife-
rències que hi pugui haver amb el
govern d’Ahmedinejad. En un ter-
mini més immediat, es va acordar
coordinar accions entorn el sei-
xantè aniversari de l’expulsió dels

palestins –el que es coneix com a
Nakba (que es produí el 15 de maig
de 1948)– i impulsar la campanya
de boicot a l’Estat d’Israel.

Més enllà de les convocatòries,
la Conferència va servir per fer
palès que, si bé les últimes manifes-
tacions antiguerra no han estat tan
grans com les de 2003, el movi-
ment segueix viu arreu del món i és
més necessari que mai. També és un
espai per al diàleg entre Occident i
el món àrab. Una comunicació es-
sencial davant la creixent islamofò-
bia. Alguns delegats musulmans no
sabien que ja existeix oposició dins
dels països occidentals a campan-
yes com la de les caricatures de
Mahoma o, més recentment, Fitna
–la pel·lícula en què un polític
holandès d’extrema dreta equipara
Islam amb terrorisme– i van estar
molt agraïts de saber-ho.

Finalment, cal destacar les
intervencions dels representants
de les lluites socials a Egipte. El país
viu, des de finals de 2006, una
onada de vagues, ocupacions i
manifestacions espontànies prota-
gonitzades per milers de treballa-
dors i treballadores. Aquestes llui-
tes comencen a superar els temes
laborals i serveixen per qüestionar
les polítiques econòmiques, socials
i, fins i tot, internacionals del seu
govern. Un moviment que pot
resultar molt important en un futur
proper, ja que si aconseguissin
derrotar el règim egipci canviarien
la cara de l’Orient Mitjà.
+info: concairo.blogspot.com

d

d

Protesta del Comité de vaga de El Hamalawy
Hossam

La Conferència
va fer palès que

el moviment
segueix viu arreu
del món i és més
necessari que mai

Milers d’activistes antiguerra 
de tot el món es troben al Caire

S’han denunciat
oferiments 
de llocs de

treball públic 
a canvi

d’informació i
pressions per
ser confident 
de la policia
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pàgina 20 l’observatori

Haneen Zoubi és la directora general
de l’I’Lam Media Center
(IlamCenter.org), una institució de
Natzaret que es dedica, sobretot, a
estudiar els mitjans de comunicació
israelians, però també els palestins.
L’I’Lam Media Center se situa en un
lloc especial, perquè Nazaret és una
ciutat de població palestina que no es
troba a les zones ocupades de Gaza ni
de Cisjordània, sinó que és dins mateix
del territori assimilat per l’estat
d’Israel i és que el 18 per cent dels
ciutadans israelians són palestins. La
majoria dels habitants de Natzaret
són de religió cristiana però de
cultura àrab; no són musulmans però
no tenen cap dubte de que són pales-
tins. És des d’aquesta tribuna que
Haneen Zoubi i el seu equip analitzen
cada dia els mitjans de comunicació
que es difonen dins l’estat d’Israel.

✑ Enric Borràs Abelló

Per què analitzen els mitjans de
comunicació israelians?
Perquè creiem que no són mitjans

de comunicació democràtics i que refor-
cen la ideologia de l’estat. No fan una
cobertura real d’allò que passa en aques-
ta terra, no són crítics. Ha de tenir en
compte que els palestins som el 18 per
cent de la població de l’estat d’Israel,
però els mitjans de comunicació

hebreus només ens dediquen entre l’1 i
el 2 per cent de la cobertura informati-
va. I encara més: el 80 per cent d’aques-
ta cobertura és negativa, mostra els
àrabs com si tots fóssim terroristes, com
un risc per a la seguretat o com un perill
demogràfic que creix cada dia més. 

I no vigilen els mitjans de comunicació
palestins?
Sí que ho fem. I ens preocupa que els mit-
jans palestins de dins d’Israel no són prou
professionals i tenen molts problemes
econòmics. Els mitjans de comunicació
àrabs no tenen prou fonts de finançament
i depenen de la publicitat que hi posa el
govern d’Israel per poder sobreviure.
Entre el 50 i el 70 per cent dels ingressos
del principal diari palestí provenen de la
publicitat que hi compra l’estat d’Israel i
això vol dir que el govern israelià pot can-
viar la línia editorial dels mitjans de
comunicació en àrab. 
Vostè diu que els mitjans de comunica-
ció hebreus discriminen els palestins.
Pot donar-nos algun exemple concret?
D’entrada, ha de saber que el percentatge
d’àrabs que treballen als mitjans de comu-
nicació hebreus és molt baix. Tot i que
som el 18 per cent de la població de l’es-
tat d’Israel, menys del 0,5 per cent dels
periodistes dels tres principals diaris
hebreus són àrabs. Vull dir que de cada
1.000 periodistes només tres o quatre són
àrabs. Així la versió dels palestins és com-
pletament exclosa dels mitjans de comu-
nicació hebreus. Per exemple, si la policia
israeliana entra en un poble per confiscar
la terra dels àrabs, els mitjans hebreus
mostraran els àrabs manifestant-se vio-
lentament en contra de la policia i de l’e-

xèrcit; no n’explicaran el context, no diran
que els palestins es manifesten perquè els
han confiscat les terres. 

Però tots els mitjans de comunicació
hebreus actuen de la mateixa manera?
És clar que hi ha diferències. El diari Haa-
retz, el periòdic israelià liberal d’esque-
rres, per exemple, parla dels palestins de
manera diferent de com ho fan el Maariv
i el Yediot Aharonot, els altres dos prin-
cipals diaris jueus. Per exemple, última-
ment l’Haaretz ha deixat de dir arabois-
raelians i ha començat a anomenar-nos
palestins. Però l’Haaretz tampoc no des-
afia la idea de l’estat d’Israel sobre els
palestins. I si els jueus no veuen cares
palestines als diaris o a la televisió, s’o-
blidaran de que aquí també hi viuen
palestins. Quedar fora de les pantalles o

de les pàgines dels diaris vol dir desapa-
rèixer de les consciències de l’opinió
pública israeliana. I això és molt perillós,
ja que així s’intenta donar la imatge de
que no hi ha palestins, de que Israel és
un estat jueu pur.

La ràdio i a la televisió es troben en la
mateixa situació que la premsa escrita?
Per poder entendre la situació cal que tin-
gui en compte una dada important: no hi ha
cap canal en àrab. Som 1.200.000 àrabs dins
d’Israel i no hi ha cap canal àrab. En canvi, hi
ha un canal en rus per al milió d’immigrants
russos que viuen al país. Abans s’emetien
dues hores de programació en àrab en un
canal públic però l’any 2000 es va
cancel·lar la programació en aquesta llen-
gua. De fet, ens és igual que hagi desapare-
gut aquella programació, ja que era en llen-
gua àrab però seguia el discurs oficial
israelià. Si que tenim una emissora de ràdio
que va començar a emetre l’any 2000 i que
ha pogut respondre a les necessitats de la
població àrab, però no n’hi ha prou amb
una ràdio per a 1.200.000 persones.
Què en pensa del paper dels mitjans de
comunicació internacionals?
Nosaltres, els palestins que vivim dins l’es-
tat d’Israel, no existim en la consciència
de l’opinió pública internacional. Si un
mitjà de comunicació internacional parla
dels palestins tothom pensa en Gaza o en
Cisjordània. És molt difícil d’atreure l’aten-
ció de la CNN o de la BBC, per exemple,
perquè facin un reportatge sobre els
palestins que vivim dins l’estat d’Israel.
Això es dóna encara que hi hagi situacions
dramàtiques com les de l’any 2000, quan
la policia va matar quinze palestins en les
protestes contra l’ocupació. Nosaltres no
som a l’agenda dels grans mitjans de
comunicació perquè a Ramallah hi entren
els tancs, però no ho fan a Natzaret, ni a
Haifa, ni a Acre. Els periodistes busquen
els successos més dramàtics.

“Els mitjans de comunicació hebreus exclouen
completament la versió dels palestins”
Entrevista amb Haneen Zoubi, analista palestina de mitjans de comunicació

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

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

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

"El govern israelià
pot canviar la línia

editorial dels mitjans
de comunicació en

àrab"

"El govern israelià
pot canviar la línia

editorial dels
mitjans de

comunicació 
en àrab"

"Últimament
l’’Haaretz’ ha 
deixat de dir

‘araboisraelians’ i 
ha començat a
anomenar-nos

palestins"
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Punts de venda
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
CLOT

La Farinera Gran Via, 837
CSO La Revoltosa Rogent, 82
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
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 
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
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 

Actes del 2on aniversari

La Directa a la Jornada de Mitjans Lliures de 
9 Barris - La Cultura va de festa

Dissabte 26 d’abril. De 17.30 a 20.30. Parc de la Guineueta. Barcelona

Espai Audiovisual:
- Videomaton Coet, tota la tarda
- Projecció Emisió Pilot Coet TV
- Taller de Podcast - Radio Resaka
- Projeccions de Asamblea Disolvente-Viscera

Espai Obert:
18h. Presentació del llibre “La indirecta. Una entrevista a
l’esquerra” coordinat per Sergi Picazo, periodista del setma-
nari. Entrevista interactiva en directe a Manuel Delgado,
professor d’antropologia. (Aquesta entrevista sortirà publi-
cada a la Directa. Us animem a participar).
19h Presentació de la revista Viscera i la Asamblea Disolvente.
20h Lectura de poemes a càrrec de Leo Miller.Radio Bronka.

A més a més, Espai Taller: de 17.30 a 20.30h. Veganxs sin fronte-
ras presenta: deliciós taller de menjar vegà; Espai Cibernètic i
Espai Info.

a més a més
19 i 20 d’abril.
Parada de la Directa a la Fira de la Terra. 
Parc de la Ciutadella. Barcelona.

23 d’abril.
Parades de la Directa a la Diada de Sant Jordi. 

25 d’abril.
18.30. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
Taula Rodona. (Més informació al proper número).
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ses ceràmiques, sobretot a les
més contaminants, els atomitza-
dors i especialment les esmalte-
res.

Cal apuntar que un nombre
elevat d’investigacions destaquen
la connexió entre l’aparició de
determinats tipus de càncer i
malalties pulmonars i la contami-
nació atmosfèrica per partícules
d’arsènic, cadmi, crom i plom en
suspensió. Actualment, gràcies a
les informacions de la Plataforma
No a la Contaminació coneixem
dos estudis –un del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques i
un altre de la Unitat de Mineralo-
gia Aplicada i Ambiental de la
Universitat Jaume I– que arriben a
la conclusió que la quantitat d’a-
questes substàncies és més elvada
als pobles situats a prop de les
indústries ceràmiques.

Projectes de fang
A banda de les peticions de mesu-
res per la protecció de la salut i el
mediambient a les zones on es
desenvolupa aquesta indústria i
les iniciatives ecològiques d’al-
guns tallers, existeixen projectes
que eviten la utilització de pro-
ductes contaminants, recuperen
tècniques antigues i animen a
recuperar les formes d’elaboració
i producció típiques de cada zona.
És el cas del projecte Barro sin
plomo a Michoacán, Mèxic, on els
petits productors aprofiten els
seus coneixements per tradició i
rebutgen la part de la tècnica i els
materials nocius. Barro sin plomo
permet que els ceramistes facin la
transició cap a una producció lliu-
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Ecologia i tradició de ceràmica
INICIATIVES INDIVIDUALS I PROJECTES COL·LECTIUS OPTEN PER UNA CERÀMICA RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT I LA TRADICIÓ

✑ Aïna Garcia-Portillo 
i Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a ceràmica és un dels
oficis més antics del
món. Utilitzada originà-
riament com a material

de construcció, per conservar ali-
ments i per poder servir-los, la
ceràmica ha estat present al llarg
de la història de la humanitat.
Durant aquest llarg trajecte, la
ceràmica s’ha transformant a
mesura que les tècniques indus-
trials ho han permès, de maneres i
a ritmes diferents en funció de la
societat on es desenvolupava. Si
bé és cert que les tècniques de la
industrialització i els avenços en
la composició dels materials uti-
litzats han permès facilitar i agilit-
zar els processos als ceramistes,
també han empobrit les possibili-
tats d’aquesta disciplina artesanal
i han introduït materials més
barats i, alhora, més contami-
nants, tant pel medi ambient com
per la salut de les persones. Al
mateix temps que es genera
aquesta tendència dins la indús-
tria de la ceràmica, hi ha ceramis-
tes a petita escala que opten per
un treball respectuós amb l’en-
torn i la tradició.

Treballar amb esmalts que no
portin components nocius per la
salut i el medi ambient –com el
crom, el plom o el banari– és una
de les mesures que han adoptat
l’Esther i el Ramon. Acumulen
més de vint anys d’experiència en
un taller propi on procuren seguir
procediments ecològics. Tant si es
treballa amb esmalts altament
nocius com si no, tots esdevenen
contaminants quan es llencen per
l’aigüera. Per evitar-ho, l’Esther i el
Ramon preparen un recipient de
fang on aboquen totes les restes
d’esmalts que han utilitzat. D’a-
questa barreja en fan una cuita al
forn que, tot i que implica una
despesa extra, resulta en un sòlid
per reciclar a les deixalleries
industrials. A les deixalleries ano-
menades Punt Verd només s’hi
poden reciclar els components
aïllats dels uns i dels altres i, per
tant, és un gran entrebanc, ja que

L

la majoria de ceramistes utilizen
receptes amb barreja de compo-
nents. Al marge de les possibili-
tats que existeixen per dur a la
pràctica una artesania ecològica,
la formació sobre el reciclatge i el
tractament dels materials a les
escoles és pràcticament inexis-
tent.

La indústria ceràmica
La comarca de La Plana, al País
Valencià, concentra el 95 per cent
de la producció de ceràmica de
l’Estat espanyol. Entre Castelló,
Alcora, Borriol, Manises, Almaso-
ra, Ribesalbes, Nules, Onda i Villa-
real trobem prop de 300 empre-
ses. La major part de les
manufactures del sector de frites
–la matèria primera utilitzada en
l’elaboració d’esmalts ceràmics–,
d’esmalts i de colorants ceràmics
contenen elements tòxics perillo-
sos. Durant l’elaboració de la nor-
mativa europea REACH (Registre,
Avaluació i Autorització de Subs-
tàncies Químiques) –que limita
l’ús, la producció i la comercialit-
zació d’una subtància perillosa–,
la pressió de la indústria ceràmica
va estar a punt d’aconseguir que
les frites es declaressin innòcues.
La Plataforma Ciutadana No a la
Contaminació es va mobilitzar
perquè aquestes substàncies s’in-
cloguessin dins la normativa i no
s’amagués un problema mediam-
biental que, a més, està provocant
problemes de salut a la població.
La mobilització de la Plataforma
ha aconseguit la instal·lació par-
cial de mesures correctores a les
xemeneies de la majoria d’empre-

re de plom, protegeix els recursos
naturals a través de tèniques de
producció eficients i millora la
qualitat de vida dels artesans tra-
dicionals.

L’anomenat filtron és un
exemple clar de com la ceràmica
pot millorar la qualitat de vida
d’algunes comunitats i abastir una
necessitat bàsica com l’aigua. Es
tracta d’una unitat de tractament
i potabilització d’aigua de baix
cost, el cor del qual és un element
filtrant que poden fabricar els

ceramistes locals amb materials
autòctons i en unes condicions
que no requereixen electricitat ni
tecnlogies d’alt nivell. L’experièn-
cia de l’organització Ceramistes
per la Pau posa sobre la taula que
aquest filtre elimina aproximada-
ment el 99,88 per cent de la majo-
ria d’agents nocius de l’aigua.
Aquest grup nascut a Nicaragua
remarca que el 80 per cent de les
malalties que afecten la població
estan relacionades amb la no
potabilització de l’aigua. Per tant,
amb el filtrón, les malalties dismi-
nueixen notablement, a més de
permetre el desenvolupament
del procés per la pròpia família i
de generar oportunitats de treball
als artesans locals.

Amb el pas dels segles s’han
descobert nous materials i tecno-
logies per la transformació de la
ceràmica. Però, malgrat l’existència
d’aquests materials nous –com el
plàstic, l’alumini o el cristall–, mol-
tes persones artesanes valoren les
qualitats de la ceràmica quan utili-
za matèries primeres de la zona i
dóna resposta a la demanda quoti-
diana d’una població. d

Un artesà pinta una peça en el taller de ceràmica Aïna Garcia-Portillo

Per contactar:

‘BARRO SIN PLOMO’
www.barrosinplomo.org
info@barrosinplomo.org
CERAMISTES PER LA PAU
www.potpaz.org

peter@potpaz.org

La major part de
manufactures
del sector de
frites, esmalts 

i colorants
ceràmics
contenen

elements tòxics
perillosos

‘Barro sin plomo’
protegeix 

els recursos
naturals i
millora la

qualitat de vida
del artesans
tradicionals
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l que fins ara era el local
de la colla castellera
Sagals d’Osona, a Vic,
s’ha convertit –des del

5 d’abril– en el Centre Social La
Torratxa. La necessitat de trobar
un espai de relació i comunicació
entre el jovent de Vic ha reunit
persones procedents de diverses
associacions, entitats i també a
títol individual per  tirar endavant
aquest projecte que reunirà diver-
ses experiències socials, comuni-
catives, artístiques i culturals.

Materialitzar La Torratxa no
ha estat un camí fàcil. Fa quatre

anys que l’Assemblea Jove de Vic
va endegar una campanya per
aconseguir un Centre Social per

joves, però les reivindicacions
constants al consistori perquè
els oferís un local van ser en va.
Segons membres de La Torratxa,
a l’Ajuntament no els agradava la
idea de l’autogestió. Tot i que la
inauguració es va celebrar el 5
d’abril, La Torratxa es troba en
funcionament des de principis
de Setmana Santa i ja s’hi han ini-
ciat classes d’italià i una coral.
També compta amb un servei de
bar i de biblioteca i ja s’han per-
filat altres activitats com dansa
tradicional, trapezi, grups de
debat, xerrades, exposicions, ser-
vei d’internet, assessorament
jurídic, classes de photoshop,
cicles de cinema i classes de

trombó, entre d’altres. Amb
totes aquestes propostes prete-
nen motivar, dinamitzar i cohe-
sionar el jovent de la ciutat i,
alhora, ser una eina de transfor-
mació social.

La jornada inaugural va ser
tot un èxit. Una cercavila va recó-
rrer els carrers de la ciutat  per
anunciar l’obertura del centre

social. Els joves anaven disfres-
sats amb torratxes (nom usat a la
Plana de Vic per referir-se al test)
al cap i acompanyats de la xaran-
ga jove i els grallers de Roda. La
Tropa i The Mimmisikous Band,
ambdues formacions amb una
vinculació directa amb La Torrat-
xa, van amenitzar la nit.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

n adhesiu a les consultes
d’alguns professionals
de la salut advertirà que
no reben promotors de

productes farmacèutics. Aquesta
és una de les propostes que ha
sorgit en el si de la plataforma No
gracias, que es va presentar el 26
de març amb la finalitat de recu-
perar l’ètica dins el sistema sani-
tari, en gran part perduda en
benefici dels interessos privats.
Conscienciar d’aquesta realitat,
tant als professionals de la salut
com a les administracions públi-
ques i a la societat, ocupa un pri-
mer pla dins l’organització.

La plataforma No gracias sor-
geix com a iniciativa de la Federa-
ció d’Associacions per la Defensa
de la Sanitat Pública (FADSP) de
l’Estat espanyol, però es troba
integrada dins el moviment inter-
nacional Nofreelunch i les seves
filials als Estats Units, al Regne
Unit i No Gracie, Pago Io a Itàlia.

Negoci o salut?
La penetració de la indústria far-
macèutica en l’àmbit de la salut
és evident i ha derivat en un com-

què es cou pàgina 23

ves que això implica, tant a ni-
vell econòmic com sanitari, pels
riscos per la salut.

Per capgirar aquestes tendèn-
cies, la plataforma no tan sols exi-
geix el compromís i la professiona-
litat de tot el personal de la salut i
dels polítics, sinó que també advo-
ca per trencar amb les estretes
relacions existents entre les com-
panyies farmacèutiques i les asso-
ciacions de pacients. Tot i que a
l’Estat espanyol està prohibida la
publicitat de fàrmacs directament
al consumidor, la plataforma
remarca que les companyies in-

flueixen les associacions de pa-
cients amb aportacions econòmi-
ques, que són vitals per a la seva
supervivència. De moment, la pla-
taforma No gracias ha aconseguit
nombroses adhesions d’estudiants
i de professionals de la salut d’a-
rreu de l’Estat espanyol.

dre els seus productes nous, pro-
tegits per patents i amb uns
preus més alts. En aquest sentit,
Joan Ramon Laporte, catedràtic
de Farmacologia a la UAB, asse-
gura que l’Estat espanyol és el
primer país de la Unió Europea i
el segon del món en la utilitza-
ció de medicaments amb menys
de cinc anys d’experiència, amb
totes les repercussions negati-

plex entramat d’interessos. Per
una banda, des de la plataforma
denuncien que és aquesta indús-
tria i no l’administració pública
qui finança la formació profes-
sional amb concursos, congres-
sos, viatges o ponents. Com a
contrapartida, els centres sani-
taris reben la visita de promo-
tors de diverses empreses far-
macèutiques que, a través
d’obsequis, generen una “cultura
de patrocini” que condiciona les
prescripcions mèdiques. Aques-
tes pràctiques són il·legals tal
com especifica la Llei 29/2006
de Garanties i Ús Racional dels
Medicaments i Productes sanita-
ris: “Es prohibeix l’oferiment
directe o indirecte de qualsevol
tipus d’incentiu, bonificació,

U

descompte, primes o obsequis
per part de qui tingui interessos
directes o indirectes...”.

Segons dades de la mateixa
plataforma, la inversió de la
indústria farmacèutica en màr-
queting és d’un 31 per cent, que
contrasta amb el 14 per cent que
dediquen a la investigació. Entesa
com una part d’aquest màrque-
ting, la indústria farmacèutica
paga més del 90 per cent de la
formació continuada en salut.

La rendibilitat d’aquestes em-
preses –que segons dades de
l’informe del Programa de les
Nacions Unides pel Desenvolu-
pament (PNUD) de 2001 supera
la de la banca, les telecomunica-
cions o la informàtica –implica
un interès molt elevat per ven-

Vic ja té centre social
LA TORRATXA OBRE LES PORTES A DIVERSES ACTIVITATS PER SER UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

E

d

d

Per contactar:

PLATAFORMA ‘NO GRACIAS’
www.nogracias.eu
fadsp@teleline.es 

presidente@adspa.org

Per contactar:

LA TORRATXA
centresocialvic.blogspot.com

centresocialvic@gmail.com

Suborns de la indústria farmacèutica, ‘No gràcies’
UN GRUP DE METGES HA CREAT UNA PLATAFORMA PERQUÈ ELS INTERESSOS FARMACÈUTICS NO INTERFEREIXIN EN LA SALUT

Berta Alarcó

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

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

També pels matins!
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

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

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

Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN.
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L’ús de substàncies al·lucinòge-
nes d’origen natural per alterar
la consciència és una constant
en la història dels Països
Catalans. El Mediterrani ha
tingut sempre les seves pròpies
drogues, avui oblidades sota el
pes de la indústria de l’alcohol,
l’haxix, l’heroïna o la droga de
moda entre els moviments
socials: la cocaïna o farlopa.
Però una altra forma de drogar-
se és possible. La DIRECTA us l’ex-
plica amb pèls i senyals.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Diu el savi de Sabadell
Carles Belda que cada
música té la seva droga:

la marihuana pels rastafaris, les
pastilles pel bacalao, l’LSD per
la psiquedèlia, l’speed pel hard-
core accelerat, el cremat per les
havaneres i el cava per les nada-
les. Quines són, però, les
drogues per les músiques
nostrades? Existeixen pràctiques
ancestrals per alterar els estats
de la consciència amb mètodes
naturals que s’han trasmès de
generació en generació i que
sovint (però no sempre) han
estat perseguides. Cada cop són
més desconegudes: mentre els
hippys de nova fornada al·luci-
nen amb la descoberta de l’aya-
huasca o el peyote, les drogues
del Mediterrani han caigut en
l’oblit.

Un dels personatges que més
les ha investigat i recuperat és
l’antropòleg Josep Maria Fericgla,
impulsor de la Societat d’Etnopsi-
cologia Aplicada i un dels màxims
coneixedors dels efectes místics
de bolets, herbes i altres substàn-
cies de la natura. És de lectura
obligada el seu volum El bolet i la
gènesi de les cultures, publicada
per primer cop per l’editorial
Altafulla el 1984. La tesi de
Fericgla és que en les societats
mediterrànies tradicionals hi ha
hagut un ús abundant de “drogues
naturals” per modificar a voluntat

l’estat de la consciència, però que
els processos per preparar-les han
caigut en l’oblit, excepció feta de
les begudes alchòliques, recolza-
des per una potent indústria
legal. Com que a Europa no exis-
teixen minories ètniques com als
continents americans, amb els
seus corresponents xamans i
ancians que saben de plantes i
remeis, se n’ha perdut el rastre.
Però no del tot.

Tocats del bolet
A l’Europa mediterrània, segons
Fericgla, només ha substistit el
consum tradicional d’aquesta
mena de substàncies en llocs
molt marginals de zones muntan-
yoses dels Pirineus o dels Alps, on
encara queda algun avi que
consumeix fongs visionaris de
forma lúdica i individual. Cal
assenyalar aquí el bolet al·lucino-
gen més famós d’Europa:
l’Amanita Muscària o reig bord,
un conegut bolet de gran tamany
amb la superfície vermella tacada
de blanc que apareix durant la
tardor en boscos de bedoll i pi
negre.

El seu consum lúdic estava
estès al llarg de la història medie-
val i moderna i encara avui té un
pes molt fort en la iconografia
infantil: pensem en els populars
barrufets que l’empren com a
casa. La majoria de la població
desconeix les capacitats embria-
gants d’aquest fong i pensa que és
extremadament verinós. Però la
memòria popular és persistent i

d’aquí que –a Catalunya– encara
tothom sàpiga què vol dir “estar
tocat del bolet”, una frase feta
que s’aplica a aquells que mani-
festen un comportament que no
s’ajusta a l’estàndard, però que no
té un sentit pejoratiu com
“drogat” o “boig”.

L’escombra de la bruixa
Un altre al·lucinogen d’ús tradi-
cional al Mediterrani és l’estra-
moni o Danta Stramonium. És una
planta de gran tamany que pot
arribar a fer un metre i mig i que
creix als horts poc cuidats, prop
dels abocadors i fins i tot sobre la
sorra de la platja. Són caracterís-
tiques les seves grans flors blan-
ques i acampanades, els seus
fruits verds eriçats amb punxes i
l’olor forta de fàrmac que despre-
nen. El seu consum produeix una
modificació de la consciència i de
la percepció tan extremes que
condueix a la pèrdua total de
contacte amb l’entorn. Durant
segles ha estat emprat en medi-
cina com a hipnòtic i contra
l’asma.

Per la seva elevada toxicitat,
l’estramoni ha estat consumit
tradicionalment a través de l’epi-
dermis i les mucoses del cos. En
alguns casos amb el suc cru de la
planta i en d’altres mitjançant
ungüents. Aquest segon sistema,
aplicat a les mucoses del cos, és
el que ha generat la imatge de la
bruixa que vola sobre una escom-
bra: les dones europees s’untaven
les mucoses vaginals amb les

pocions que cuinaven a base d’es-
tramoni i per això empraven
algun pal que els permetés l’ad-
ministració intravaginal. Com que
l’embriaguesa apareixia al cap de
pocs instants, les dones tenien la
sensació d’alçar-se pels aires.

Una altra planta que va ser
molt popular és la belladona
(Atropa Belladona), usada per les
fetilleres de tot l’Estat espanyol i
d’Europa en general. Creix als
boscos de roure i faig del Pirineu.
A Europa hi ha històries antigues
sobre l’ús d’aquesta substància
per part de les dones amb l’objec-
tiu d’autosatisfer-se sexualment,
tot posant les banyes al marit
amb els homes que apareixen en
les visions que produeix aquest
consum. La belladona paralitza el
sistema vegetatiu i a més dilata

molt les pupil·les i els ulls adqui-
reixen un to brillant que va donar
un ús cosmètic a la substància.
D’aquí el seu nom popular, bella
dona. A l’Estat espanyol, on és
relativament escassa, l’any 1949
una ordre ministerial en va prohi-
bir la seva recol·lecció.

Compte amb l’enciam!
Cal tenir en comtpe que fins i tot
l’enciam conté propietats narcòti-
ques: el làtex blanc i lletós que
segrega la planta quan està
madura s’asseca ràpidament i
pren un color ocre. Aquest mateix
làtex amarg és el que converteix
les fulles de l’enciam en incomes-
tibles, però també és on hi ha la
major quantitat de principis
narcòtics, coneguts i emprats en
les mixtures cuinades pels apote-
caris d’èpoques antigues.

La reflexió de Fericgla és que
durant l’edat mitjana les bruixes
usaven unes fòrmules psicoacti-
ves complexes per satisfer les
seves expectatives de coneixe-
ment, mentre els farmacèutics
oficials feien ús dels mateixos
compostos amb resultats similars.
La diferència era que la Santa
Inquisició cremava les bruixes,
mentre els apotecaris estaven
avalats per l’ortodoxia del poder.
Algú troba analogies amb la situa-
ció actual?

Un altre dels recursos narcò-
tics emprats en la tradició

mediterrània és d’origen
animal: el gripau. Les glàndules
que genera aquest batraci
sobre la seva esquena conte-
nen una substància, la bufote-
nina, que ja va ser aprofitada
durant l’edat mitjana com a
recurs químic natural per part
de bruixes i fetilleres i encara

avui en la medicina com a
al·lucinogen. A Catalunya,
segons Fericgla, n’ha quedat
una supervivència actual refe-
rida a l’ús humà. Fins fa només
trenta anys, a la serralada
septentrional dels Pirineus,
s’aplicava una forma de justícia
popular en què es castigava els
petits delinqüents sense neces-
sitat de posar-los a mans de la

justícia tot omplint una mitja
de dona amb sorra i colpejant
el convicte a l’espatlla i al pit.
Però si el càstig havia de ser
més gran, la gent del poble
posava un gripau viu entre la
sorra de la mitja. Això no
només li produïa dolor físic,
sinó que feia que patís visions
que l’omplien de terror.

El gripau màgic

Drogues de la terra
L’ÚS DE BOLETS, PLANTES I ANIMALS AL·LUCINÒGENS

AUTÒCTONS HA CAIGUT EN L’OBLIT

Karles
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L’animació per repel·lir les armes
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

La Fundació per la Pau torna
a la càrrega amb el Segon
Concurs d’Animacions. El

lema escollit per l’edició
enguany i sobre el qual han de
girar totes les propostes és
Sense armes, un món més just.
El certamen, iniciat l’any passat,
restarà obert a les creacions
artístiques fins el proper 30
d’abril.

Les modalitats i el perquè
Qualsevol tècnica és vàlida. La
Fundació obre la convocatòria
a tots els gèneres i a totes les
eines, des del dibuix a la plasti-
lina, passant pel flash.
L’objectiu de tot plegat, expli-
cat per la mateixa Fundació, és
“la creació d’animacions digi-

tals a favor de la cultura de pau
per augmentar el vincle de la
comunitat artística amb el
foment i la sensibilització per
la pau”. I també la creació d’un
fons d’animacions i documen-
tals orientat a totes aquelles
persones que cerquin recursos
lúdics i pedagògics en el tracta-
ment del desarmament.

Les modalitats, en aquesta
ocasió, són l’espot i el curtme-
tratge. D’entre tots els treballs i
a través d’un jurat se selecciona-
ran quatre animacions amb
premis al voltant dels 300 euros.
La Fundació preveu editar un
DVD –que no només inclourà
les animacions guanyadores–
que es projectarà en diversos
festivals i certàmens com
l’Animac de Lleida, als cinemes
Verdi de Barcelona i al Truffaut
de Girona.

Una eina que va més enllà
Inscriu-te, inspira’t i documen-
ta’t. La web del concurs compta
amb múltiples recursos per tal
que les persones que hi vulguin
participar trobin inspiració i,
sobretot, documentació sobre
tot el que suposa la problemà-
tica de l’armamentisme.
Campanyes vinculades a la
temàtica, l’anuari de seguretat
internacional i un senzill decàleg
de 25 arguments a favor d’una
cultura de pau. Com a exemples
d’animacions s’hi poden trobar
les guanyadores i classificades
de l’any passat, encapçalades
per Jostuna, el sastre, d’Aitor
Oñederra Aguirre.

La Fundació per la Pau conti-
nua valorant la iniciativa com a
molt positiva i estima que ha
arribat, directa i indirectament,
quasi a les 100.000 persones.

SEGON CONCURS

D’ANIMACIONS PER LA PAU

Més informació i bases a:
FUNDACIOPERLAPAU.ORG/CONCURS/

Filibusters, cinc anys en dansa
✑ Bel Zaballa
/cultura@setmanaridirecta.info/

Actuen tant en cercaviles
com als escenaris. Fan
ballar qualsevol que els

escolti i, amb les seves actua-
cions, no només aconsegueixen
que la gent s’ho passi bé, sinó
que donen a conèixer la música
tradicional del país. Són els
Filibusters, un grup del Penedès
format íntegrament per instru-
ments tradicionals: sac de
gemecs, tarota, acordió diatònic,
flabiol, tamborí i viola de roda.

Tot i que el projecte va
néixer fa cinc anys, la consolida-
ció dels membres és força
recent. Ara són cinc joves els
que s’han pres seriosament la
responsabilitat de transmetre
una part de la cultura popular
catalana. Marcel Martínez, un

dels fundadors del grup, ho
expressa així: “Només coneixent
d’on venim podrem saber cap on
anem”. És aquesta intenció de
transmetre la cultura del país la
que els ha portat a ser un grup
format exclusivament per
instruments tradicionals.
Asseguren que cal apostar per
aquesta manera de fer i “donar-
li la dignitat que es mereix”.

El resultat de cinc anys de
descobrir i recollir cançons és
un repertori “equilibrat amb el
país”. Això vol dir que conté
cançons d’arreu dels Països
Catalans i, per tant, d’estils dife-
rents. Als seus concerts s’hi
poden escoltar jotes, fandangos,
valsets, boleros, contradanses o
balls plans. I no només això, sinó
que el públic també pot apren-
dre a ballar-les. “El plaer més
gran, en una actuació, és veure

com la gent es posa al davant a
saltar una jota o agafa una pare-
lla per ballar un valset”, explica
Marcel Martínez.

El treball constant entre tots
els membres i també en solitari,
cadascú a casa seva, és el secret
d’aquest grup que l’1 de març va
celebrar el seu cinquè aniversari.
Va ser a la sala La Moderna, a
Vilafranca del Penedès, i va
comptar amb la participació de
músics que els han ajudat durant
tot aquest temps i també del
ball de panderetes de la vila, a
qui acompanyen musicalment.

Els Filibusters preveuen
gravar, aviat, una maqueta.
“Estem molt engrescats, ja que
hem trobat un model de grup
on ens hi sentim còmodes i des
del qual podem iniciar projectes
molt interessants”, conclou
Martínez.

LA BANDA DEL PENEDÈS RECULL

MÚSICA TRADICIONAL DE TOTS ELS

RACONS DEL PAÍS

Filibusters. MÚSICA TRADICIONAL

DELS PAÏSOS CATALANS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

FILIBUSTERS.WORDPRESS.COM

WWW.MYSPACE.COM/FILIBUSTTERS
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‘Diumenge a les 5’: l’hora de parlar de pau
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Coincidint amb el desè
aniversari dels Acords de
Pau de Divendres Sant a

Irlanda del Nord, els dies 9 i 10
d’abril es presenta a Catalunya el
documental Diumenge a les 5. És
un treball sobre el paper dels
presos polítics en el procés de
pau irlandès, concebut i dirigit

per la productora Batabat amb el
suport de TV3 i Euskal Telebista.
El documental, guionitzat per
Oriol Cortacans i Marc Roma i
realitzat per Joan López, presenta
les històries de Séanna Walsh,
expres de l’IRA, i William
McQuiston, expres del grup para-
militar lleialista UDA. Ambdós
han passat per la presó i han jugat
un paper molt important en l’im-
puls de l’Acord de Divendres Sant
i l’actual manteniment de la pau.

El documental, que TV3
emetrà properament, ha comptat
amb la col·laboració de la
productora nordirlandesa Tobar
Produccions. L’equip de Batabat
ha seguit Walsh i McQuiston en la
seva activitat actual, pública i
íntima i ha escoltat les seves
reflexions sobre el passat i el
present, des del despertar de la
seva consciència política fins a la
vida en la clandestinitat, passant
pel combat a la presó, les tortu-
res i les vagues de fam. Però
també sobre el espais guanyats
per la reflexió i l’impuls de la pau
des de darrere les reixes, així com

la lluita pacífica però a primera
línia del front per mantenir avui
una pau tan cara. La presó d’alta
seguretat de Long Kesh, el parla-
ment d’Stormont, els cementiris i
els murs que separen comunitats
són alguns dels escenaris que
recorren els dos protagonistes.

Presentació al CCCB i la UAB
Diumenge a les 5 es presenta el
9 d’abril al CCCB, amb la partici-
pació de Seamus Kelly –expres
de l’IRA–, l’expres lleialista que
protagonitza el film, William
McQuiston, l’advocada Gemma
Calvet –assessora del documen-
tal– i els dos autors, Oriol
Cortacans i Joan López.

El film també es presenta el
10 d’abril a l’Aula Magna de la
Facultat de Ciències de la Co-
municació de la UAB, en un acte
organitzat amb el suport de
l’Observatori sobre la Cobertura
Informativa dels Conflictes. Les
dues presentacions tenen el su-
port de la campanya Sí al Procés
de Pau, que reivindica el diàleg
per solucionar el conflicte basc.

UN DOCUMENTAL ABORDA EL PAPER

DELS PRESOS POLÍTICS EN EL PROCÉS

DE PAU A IRLANDA DEL NORD

Publicitat

wwwwww..aauullaammeeddiiaa..oorrgg
EEdduuccaacciióó  eenn  CCoommuunniiccaacciióó

Jordi Salvia
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✑ Anna Farrés
/cultura@setmanaridirecta.info/

Durant el Tercer Festival
Internacional de
Percussió de Catalunya,

celebrat el febrer de 2008, es va
estrenar Coetus, l’orquestra de
percussió ibèrica. La nova
formació parteix de la iniciativa
del músic Aleix Tobias, compo-
nent del grup Tactequeté, que
pretén reunir els múltiples
instruments de percussió tradi-
cionals de la península ibèrica
per indagar sobre les seves
possibilitats. Es dedica a recopi-
lar les cançons i l’acompanya-
ment musical de balls populars,
romanços o passos de proces-

sons i hi experimenta, tot
afegint un conjunt de sonoritats
als temes que normalment s’han
tocat amb un sol instrument.

La trajectòria
Aleix Tobias va començar a
col·laborar amb el reconegut
cantant madrileny Eliseo Parra
amb la mateixa intenció de
recuperació de la tradició
ibèrica. Després d’un temps d’in-
vestigació musical, va engegar
Coetus: quinze músics i la veu
d’Eliseo Parra. La majoria dels
integrants provenen d’altres
grups de música, com la batu-
cada Maracatu, i tenen una
sòlida trajectòria.

Luthiers
A Coetus ha estat molt impor-
tant la recerca i la construcció
dels instruments duta a terme
pels mateixos músics. Panderos
quadrats de Peñaparda o León,
canyes rocieras, sartén del Payo,
ximbombes, tabals, tambors de
Calanda i un llarg etcètera
composen l’orquestra, que emet
una riquesa de sons perfecta-
ment units. Coetus significa unió
en llatí i aquesta ha estat la idea
original: unir els instruments i
els músics guiats pel cant. Una
perfecta sintonia que deixa
encisada qualsevol persona que
tingui l’oportunitat d’escoltar-
ho.

Coetus a la recerca de la percussió ibèrica

Violeta i Buba són dos
joves africans que volen

arribar a Europa: la primera
fuig d’un matrimoni concertat
que l’aterra i el segon busca
una vida millor provant sort
amb el futbol. 14 kilómetros
és la narració del viatge
d’aquests dos desconeguts,
les vides dels quals s’encreua-
ran en una odissea on conei-
xeran el millor i el pitjor dels
individus i també els tons
grisos entre ambdós extrems.
El documentalista Gerardo
Olivares presenta aquest

benintencionat llargmetratge
que, malgrat el seu aire docu-
mental, acaba llastat per la
poca autenticitat que despre-
nen les seves encartonades
escenes dramàtiques i per un
cert esteticisme. Una llàs-
tima, perquè el director
treballa una història sòbria,
que s’adreça al cor evitant els
grans excessos lacrimògens.
Malgrat les grans limitacions
de l’obra, aquesta va resultar
premiada amb l’Espiga d’Or
de la darrera Seminci de
Valladolid. IGNASI FRANCH

WWW.MYSPACE.COM/COETUSIBERICA

‘Protocol
d’Istambul’
‘MANUAL PER A LA INVESTIGACIÓ I

LA DOCUMENTACIÓ DE LA TORTURA’
ACAT/MEMÒRIA CONTRA LA

TORTURA, 2008. PÀGINES: 136
<WWW.PROUTORTURA.NET>

El Protocol d’Istambul –tècni-
cament anomenat Manual per

a la investigació i la documenta-
ció eficaces de la tortura i altres
penes o tractaments cruels, inhu-
mans o degradants– és un text
editat per les Nacions Unides
l’any 1989 que té com a objectiu
donar eines als professionals
–metges i juristes– per detectar
casos de maltractament i de
tortura. L’edició catalana del text,
la primera que se’n fa, és una
iniciativa de l’associació Memòria
contra la Tortura –encapçalada
pels disset independentistes cata-
lans que van dur l’Estat espanyol
al Tribunal d’Estrasburg per
l’Operació Garzón– i l’Acció dels
Cristians per l’Abolició de la
Tortura (ACAT). El lector hi
trobarà un text tècnic, orientat a
psicòlegs, psiquiàtres, metges
forenses o juristes, que marca les
pautes –en alguns casos molt
generals, en d’altres més concre-
tes– que permeten detectar
casos de maltractaments a perso-
nes detingudes. Es tracta d’un
document de capacitació profes-
sional com els que l’ONU publica
periòdicament sobre problemes
que afecten tota la humanitat. El
pròleg de l’edició catalana és
obra d’Oriol Martí. ROGER PALÀ

Roger Mas és un cantautor que
s’ha guanyat a pols el tòpic

periodístic d’“inclassificable”.
Després del seu darrer disc,
Mística domèstica, on s’apropava
al pop d’estètica més indie, i d’una
sonada versió en català de Paulina
Rubio que ha tingut molt de ressò
gràcies a YouTube, el solsoní
repareix ara amb un CD que
sorprèn per partida doble: d’una
banda, musicacions de sis poemes
adaptats del llibre Al cel, de
Mossèn Cinto Verdaguer. I per si
no n’hi havia prou amb aquesta
dosi de misticisme, quan l’oient es
pensava que ja ho havia sentit tot,
Mas s’endinsa en les arrels de la

Catalunya més profunda adaptant
durant vuit minuts gloriosos ni
més ni menys que... “Els Goigs de
la Mare de Déu del Claustre de
Solsona!”. Una peça que va
seguida d’altres adaptacions de
músiques populars de gran solem-
nitat com el “Ball de Gegants de
Solsona” i el “Ball de l’Àguila de la
Patum de Berga”. Amb un revesti-
ment global entre la cançó d’au-
tor, el folk acústic i el mantra
oriental, Roger Mas ha bastit una
obra universal, mística i sorpre-
nent que hauria de ser d’escolta
obligada per a tots els apologetes
de les filosofies low cost i feng
shuis diversos. ROGER PALÀ

Roger Mas

‘LES CANÇONS TEL·LÚRIQUES’
(K. INDÚSTRIA CULTURAL)
CANÇÓ D’AUTOR

‘14 kilómetros’

(CAMEO, 2007)
EDICIÓ EN DVD 2008
DIRECTOR I GUIONISTA: GERARDO OLIVARES

INTÈRPRETS: ADOUM MOUSSA, ILIASSOU, MAHAMADOU ALZOUMA

IDIOMES: VOSE (FRANCÈS, ÀRAB), VOSA, VE
DURADA: 95 MINUTS

cultura@setmanaridirecta.info

La companyia Ecolúdic va
presentar l’espectacle El

Professor Ecològic al Moll de la
Fusta de Barcelona el 6 d’abril al
matí, coincidint amb la Festa del
Consum Responsable. La
proposta està orientada al públic
infantil, però amb enginys per
persones adultes, i gira al voltant
de la temàtica dels residus. Què
hem de fer amb tot allò que
generem? Un personatge estrafo-
lari hi dóna voltes i en treu diver-
ses conclusions, ajudat per una
màquina grossa i de colors que

serveix de plataforma per
mostrar que tot, tot i tot es pot
reutilitzar. Una proposta diver-
tida que va més enllà del teatre
de carrer per incloure el clown i
d’altres gèneres en la sensibilitza-
ció en temàtiques mediambien-
tals. Un muntatge senzill, clar i
pedagògic que remarca una i altra
vegada on i com ho hem de llen-
çar tot plegat. Amb tot, després
també ens recalca que pot ser
que no tot arribi a lloc. MARTA
CAMPS

L’ecologia a
l’escenari

‘EL PROFESSOR ECOLÒGIC’
COMPANYIA: ECOLÚDIC

GÈNERE: TEATRE I CLOWN

DURADA: 60 MINUTS

Anna Farrés
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agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIOUS 10
PRESENTACIÓ DEL LIBRE 
‘ÉLISÉE RECLUS I LA 
GEOGRAFIA DE LA LLIBERTAT’
19h. Biblioteca Pública Arus.  
Passeig de Sant Joan, 26. Barcelona. 

Intervindran: 
Xavier Arnau, Ateneu Enciclopèdic
Popular; Eduard Masjuan, Universitat
Autònoma de Barcelona;  Álvaro Girón,
CSIC Milà i Fontanals
i José Luis Oyón, arquitecte Urbanista.

ORGANITZA: 
ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR

CSIC RESIDÈNCIA D’INVESTIGADORS

ATENEUENCICLOPEDICPOPULAR.ORG

Concert poètic en homenatge a
Miquel Martí i Pol 
21.30h. Taverna Popular La Falcata. 
C. Panera, 1. Lleida.
AraÉsDemà és un projecte poèticomusical que
neix a mitjans de 2007 a la població del Pla del
Penedès amb l’afany d’acostar la poesia a la gent.
Organitza:  L’Ocell Negre - Casal
Independentista d’Agitació Cultural.

3er Concert de Rock valencià en català
20:30h. Pl. Poble Romaní s.n. Barcelona.
Agraviats (ska-punk/ PV), Desgavell (punk-
rock/PV) i Sva-ters (llauro-ska/PV)
Organitza: Espai País Valencià.

Concert peer El Salvador (zona
camperola del Bajo Lempa)
22h. Boca Nord. C. Agudells, 37-45. Barcelona.
Actuació de Xazzar i Dj Pepinho. Preu: 5 euros.
Organitza: Cooperacció Horta.

Concert de suport a les Jornades
Internacionals per l’Okupació 
22h. La Papa. C. Sagrera 14. Barcelona
La Urbe (punk-rock, València), Kancer de SIDA
(roto-punk, Esplugues), Total Arkada (smekma-
punk, Karcelona) Ratas Kirotimiskas (punk-oi!,
St.kugat) i KISS-T (punk-rock, l’Hospitalet).
Organitza: GÜILIDO

Curs d’Introducció a la Cooperació
Internacional
Dissabte 12 fins al 24 de maig.
SCI. C. Carme 95, baixos. Barcelona. 
Inscripcions a formacio@sci-cat.org. Preu: 30
euros (25 pels socis/es). Dissabtes de 10h. a 14h.
Organitza: Servei Civil Internacional Catalunya
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DIJOUS 10 

La protecció de Collserola a debat
19h. Ateneu Barcelonès. C. Canuda, 6. Barcelona.
Organitza: Plataforma per la Defensa de Collserola.

Xerrada: ‘Lliçons d’economia crítica.
Les bombolles financeres’.
19:30h. Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 
C. Sant Pere, 46, primer pis. Terrassa.
Xerrada a càrrec de Francisco Ferrer.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals.

Documental: ‘Inside Deep Troath-
Dentro de Garganta profunda’
21:30h. Kan Kadena. C. Laureà Miró, 130.
Esplugues de Llobregat.
Organitza: Kan Kadena.

Xerrada informativa sobre els Camps
de treball 2008 a l’SCI
20h. CJB. C. Ausiàs March, 60. Barcelona.
Organitza: Servei Civil Internacional-Catalunya.

DIVENDRES 11 

Quan el poble de Veneçuela va resti-
tuir la democràcia després del cop
d’estat de l’11 d’abril de 2002
19:30h. C. Vistalegre, 15. Barcelona,
Organitza: Assemblea bolivariana de catalunya,

Dos llibres: Revolució i Guerra a
Badalona (1936-1939)
19:30h. Espai Betúlia, Biblioteca Can
Casacuberta. C. Enric Borràs, 43-47. Badalona.
Presentació dels llibres: Memorias de un colec-
tivista libertario Badalonés, de Josep Costa i Font i
El dia de les sirenes, de Joan Sans i Sicart.
Organitza: Cedall (Centre de Documentació
Antiautoritari i Llibertari), Centre d’Estudis
Llibertaris Federica Montseny i Alasbarricadas.

El problema dels abocaments de residus
salins als runams de Sallent i Súria
20h. Cal Suís. C. Finestrelles, 32-38. 
Esplugues de Llobregat.
Intervindran membres de la Plataforma Prou Sal
Organitza: Prou Sal i No al pla Caufec.

DISSABTE 12 

‘Prostitucio: Una realitat social’
19h. Ajuntament de Cardedeu.
A càrrec de Montserrat Neira (prostituta) i Joan
Isidre Badell (Centre d’Estudis de la Dona - UVic).
Organitza: aDONA’t (col·lectiu de dones).

DIVENDRES 11
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS: 

EL DRET DE LES DONES A DECIDIR
18:30h. Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. 

C. Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona 

Taula Rodona-Debat amb la participació de:
Empar Pineda Erdocia, activista feminista i lesbiana, 

cofundadora de la Comisión Pro Derecho al aborto de Madrid;
Encarna Bodelón González, professora Titular de Filosofia del Dret a la UAB

i Montse Cervera Rodón, historiadora, Associació Ca la Dona.

Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
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DIUMENGE 13
MARXA POPULAR EN DEFENSA DE COLLSEROLA
La Marxa tindrà diversos punts de sortida des de les tres comarques 
que abraça la serra (Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès). 

La caminada acabarà amb una concentració al cim del Collserola, 
a la plaça del Tibidabo (http://www.tibidabo.es/cat/acces.htm). 

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) i altres entitats
excursionistes, veïnals, cíviques, etc. organitzarem el diumenge 13 d’abril
una Marxa popular en defensa de Collserola per fer un toc d’atenció a les administracions perquè protegeixin definitivament
l’espai natural de Collserola, davant la permissivitat urbanitzadora que han demostrat fins ara. Així, l’objectiu de la marxa és
sensibilitzar la ciutadania i aconseguir el màxim suport popular per demanar a les administracions que es declari el Parc
Natural de Collserola sense retallades, de manera que aquest nou marc de protecció suposi la fi de les agressions i amenaces
que pateix l’espai natural collserolí (urbanitzacions, vials, nous equipaments i infraestructures, etc).

ORGANITZA: LA PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA

PCDCOLLSEROLA@MOVIMENTS.NET • COLLSEROLA.ORG/MARXA13.HTM

DIUMENGE 13 

Dinar 2on aniversari aDONA’t
14h. Plaça St. Corneli. Cardedeu.
Sobretaula amb la cantautora Meritxell
Gené. Cal plat, got i coberts. Preu: 9 euros
Organitza: aDONA’t.

Cinema a Cornellà: ‘El viento que
agita la cebada’ de Ken Loach
18:30h. CNT Cornellà. C. Florida, 40. Cornellà
Organitza: CNT Cornellà i comarca.

7a Botifarrada Popular al Poblenou
Plaça Sant Bernat Calvó. Barcelona.
12h. Actuació de la Colla Bastonera de
Gràcia "Cop a cop", música festiva, exposi-
cions i bitlles catalanes. 14h. Botifarrada
popular (botifarra amb mongetes, pa amb
tomàquet, postre, vi i aigua), amb opció veg-
etariana. ... després hi haurà: quinto popular,
parlaments i exhibició de Diables.
Organitza: AP Octubre-Casal
Independentista del Poblenou.

DIMARTS 15 

Estrena del documental ‘4+1. Hip
Hop i resistència a Recife-Pe’
22:15h Cinema Revival. C. Bonaire, 16. Lleida.
Des de Macaxeira Produccions us convidem
a l’estrena del documental 4+1. Hip Hop i
resistència a Recife-Pe, en el marc de la 14a
Mostra de Cinema Llatinoamericà, que se
celebra a Lleida entre l’11 i el 18 d’abril.
Organitza: Macaxeira Produccions.

DIMECRES 16 

Passi de ‘Pozos’ a la Revoltosa
21:30h. La Revoltosa. C. Rogent, 82 Barcelona.
Organitza: La Revoltosa. revoltosa.squat.net

Colòmbia avui: sense justícia no hi
ha pau! Acte de solidaritat amb
Colòmbia
20h. La Fornal. C. Sant Julià, 20. Vilafranca
del Penedès.
Xerrada-debat sobre la situació actual a
Colòmbia, paramilitarisme i narcoterrorisme
d’Estat, a càrrec de Cèsar Jerez i Naya Parra.
Organitza: La Fornal

4rtes jornades llibertàries
Del 16 al 19 Abril
CSO La Chispa. Camí de la creu, Lleida.
Organitza: CSO la Chispa.

DIVENDRES 11
CONCENTRACIÓ. GUILLEM
AGULLÓ, 15 ANYS DESPRÉS, 
NI OBLIDEM NI PERDONEM.
20h. Plaça de la Vila de Gràcia. Barcelona 
ORGANITZA: ACCIÓ ANTIFEIXISTA

DISSABTE 12
CERCAVILA CONTRA 
EL SALÓ IMMOBILIARI
19h- Plaça Catedreal. Lleida
ORGANITZA: ASSEMBLEA DE JOVES DE LLEIDA

DIMARTS 15 
CONCENTRACIÓ PEL JUDICI PER
TORTURES CONTRA MEMBRES DE
LA BRIGADA D’INFORMACIÓ
9:30h. Audiència Provincial de Barcelona. 
Pg. Lluís Companys s.n. Barcelona.
ORGANITZA: ASSEMBLEA DE SUPORT ALS DETINGUTS DEL

4 D’OCTUBRE DE 2004

DIMECRES 16 ABRIL
MANIFESTACIÓ CONDUCTORS/ES
I USUARIS/ES PELS 2 DIES
20h Plaça Universitat, Barcelona.
HTTP://COMITEDESCANSOS.BLOGSPOT.COM/
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Oriol Junqueras (Barcelona,
1969) és historiador i escriptor.
La seva família prové del barri
de Sant Andreu, però ell es va
criar a Sant Vicenç dels Horts
(Baix Llobregat). Treballa com a
professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona i
col·labora en diferents mitjans
de comunicació. Entre altres
llibres, ha escrit Els catalans i
Cuba (1998), La batalla de
l’Ebre. Història, paisatge, patri-
moni (1999) o La presó model
de Barcelona (2000). És uns dels
promotors de Sobirania i
Progrés i de la Plataforma pel
Dret de Decidir. A més, és regi-
dor independent per ERC a
l’Ajuntament del seu poble i,
potser per això, a Sant Vicenç
no para de saludar tothom.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Després de les eleccions
del 9-M, on va quedar el
català emprenyat?

No s’ha vist reflectit en les elec-
cions, però no sé si no va anar a
votar, si va votar el PSC o si no va
existir mai. Hi ha una contradic-
ció entre la gent que va sortir al
carrer l’1 de desembre i el resultat
de les eleccions espanyoles.
Molta gent està decebuda, però
no acaba de trobar una alternati-
va electoral. Per exemple, segons
diuen moltes enquestes, hi ha
més independentistes que vots
per ERC o més votants d’esque-
rres que no vots pels partits d’es-
querres. Aquest espai està pene-
trat electoralment per forces
polítiques que ideològicament
no són ni d’esquerres ni indepen-
dentistes. Això no és la primera
vegada que passa. A principis del
segle XX, Catalunya tenia una
massa obrera republicana i anar-
quista, però no va trobar una
estructura política partidista
d’esquerres i la Lliga sempre
guanyava les eleccions. Segura-
ment, perquè som un país aco-
modat i acovardit.
O sigui, el català emprenyat
existeix però no s’atreveix a ser.
No sap o no pot expressar-se a
través d’un partit polític.
En quin moment de la història
recent creus que Catalunya ha
estat més a prop de la indepen-
dència?
És difícil de precisar. El 1714 vam
estar més a prop del que a vega-
des pensem. Després de deu anys
de guerra, tretze mesos de setge
sobre Barcelona i milers de
morts, els britànics volien reunir
la seva flota del Mediterrani a
Maó per veure si hi intervenien,
però l’ordre va arribar una setma-
na després de la caiguda de Bar-
celona. Si haguessin aguantat una
mica més, potser els britànics
haguessin donat suport als cata-

lans contra França i Espanya. Des-
prés, les circumstàncies interna-
cionals mai no ens han estat favo-
rables: el ritme històric de
Catalunya i el del món no acaben
d’acompassar-se. Les coses ens
passen una mica abans. Catalunya
era una mena de laboratori de les
lluites socials d’Europa. Fins i tot
Marx havia reflexionat sobre les
bullangues republicanes catala-
nes dels anys 40 del segle XIX i,
després, gent com Orwell,
Hemingway o els russos van viat-
jar a Catalunya. Catalunya va
tenir oportunitats de ser inde-
pendent quan Europa encara no
les hi donava i, en canvi, quan
Europa les va donar, nosaltres ja
les havíem perdut. La Història ens
va caure a sobre. Massa història
per un país com Catalunya.
La independència sempre
necessitarà el suport d’una
potència mundial. El model de
Kosovo és l’únic model?
La majoria de processos d’inde-
pendència a Europa s’han fet amb
el suport d’una potència, espe-
cialment quan el procés de sepa-
ració afecta dues entitats tan
desequilibrades demogràfica-
ment, políticament o militar-
ment com Catalunya i Espanya.
Podríem ser, doncs, un satèl·lit
dels Estats Units.
Com ho és Holanda o Noruega. Si
no tens el beneplàcit internacio-
nal, la independència és quasi
impossible. Sobretot en el con-
text de l’Estat espanyol, que al
llarg de la història ha estat gaire-
bé sempre antidemocràtic. Ara el
context ha canviat i les coses
poden ser una mica diferents.
Per què Catalunya no es va inde-
penditzar quan es van separar
les colònies d’Amèrica a princi-
pis del segle XIX?
L’Estat espanyol era militarment
feble a principis del segle XIX i,
mentre Argentina o Bolívia es van

independitzar, Catalunya no ho va
intentar. Primer, per una qüestió
de proximitat. Després, Catalunya
acabava de participar en la guerra
contra Napoleó i se sentia emo-
cionalment molt vinculada a
Espanya. I, finalment, sabia que
era molt difícil perquè Catalunya
estava controlada per capitans
generals i ocupada per l’Exèrcit.
En aquella època, Catalunya s’es-
forçava per modernitzar Espanya,
però el preu que van pagar és
altíssim. Els catalans han pecat
molt d’ingenus. La burgesia cata-
lana ha cregut que podia formar
part de l’oligarquia espanyola,
però no es va adonar que per for-
mar-hi part calia ser espanyola i
que la burgesia espanyola només
considera espanyol qui no és
català. L’espanyolitat, que al llarg
del segle XIX es va definir sovint
com a anticubana, a partir de 1898
es va definir com a anticatalana.
Per què tampoc es va indepen-
ditzar després de la Primera
Guerra Mundial, quan es van
produir la majoria d’indepen-
dències a Europa?
Bàsicament, perquè Espanya no
va participar ni va sortir derrota-
da com l’imperi Austro-Hongarès
o l’Otomà. Tot i això, entre 1917 i
1919 hi va haver forts moviments
nacionals i socials a Catalunya.
Però l’exèrcit espanyol va repri-
mir duríssimament les vagues i
els sindicats. A més, els parapoli-
cies de la patronal catalana van
assassinar prop de 300 líders de
l’esquerra catalana en cinc anys.
La repressió, en aquella Espanya
pseudodemocràtica, va ser molt
contundent i això acaba fent
créixer la por entre la gent.
Per què no es va independitzar
durant la Revolució i la Guerra
Civil?
A finals de setembre de 1936 el
govern d’unitat popular a la
Generalitat, amb ERC, el POUM i

la CNT, edita un decret que diu
que cap llei de la República
espanyola serà d’aplicació a
Catalunya sense el consentiment
explícit del Consell Executiu de
la Generalitat. Això és una decla-
ració d’independència de facto.
Només va durar fins al maig de
1937. Tot i el desgavell que vivia
Espanya, les milícies catalanes
van intentar salvar Madrid per
aturar el feixisme. L’ofensiva de
l’Ebre va ser un esforç sobrehumà
per intentar treure pressió sobre
Madrid i València, però aquella
decisió va costar 70.000 baixes al
bàndol republicà, el 2,5 per cent
de la població catalana de l’èpo-
ca. L’impacte que va tenir la gue-
rra per Catalunya va ser impres-
sionant... i aquest preu el paguem
ara. Hi ha por de tornar a perdre.
Dius que Catalunya sempre ha
anat massa ràpid i que les cir-
cumstàncies històriques han
impossibilitat la independència.
Però avui dia els catalans som
lliures de votar per un partit
polític que defensa la indepen-
dència i no el votem.
La qüestió no és que el poble de
Catalunya voti ara per la indepen-
dència, sinó tenir el dret de deci-
dir-ho algun dia. Hem de reivindi-
car el dret de decidir la
independència i res més. Després,
ja decidirem el que vulguem. Jo
treballaré perquè l’opció inde-
pendentista sigui majoritària per-
què em sembla que serà el més
bo per la gent que viu en aquest
país. En el futur, o som estat o ens
escombraran.
Ja, però si els catalans no volgues-
sin ser un país independent, què?
Si la gent no vol, no vol i ja està.
Però, aleshores, continuarem
perdent els nostres serveis so-
cials i les beques per estudiar,
tenint menys pensions i pagant
més peatges. Si la gent no ho vol
entendre, no ho vol entendre.

“Massa història 
per un país com Catalunya”

El Ferran 
se’ns fa gran
✑ Esther Sancho 
/opinio@setmanaridirecta.info/

Ijo que me’n alegro. Per cada
militant dels moviments so-
cials que arriba als trenta,

deu anys més de vida per cada
organització. En un context
social en què fer-se gran és sinò-
nim de fer-se inservible, cal rei-
vindicar més que mai la militàn-
cia fins a la senectut. O és que
deixen de tenir vigència les
mateixes causes i els mateixos
principis que avui ens mouen?
De fet, és quan deixes l’adoles-
cència que comença la militàn-
cia més important, la militància
de la vida. Ja no es tracta de
mostrar actituds estètiques ni
perdre’s en l’anonimat del grup,
sinó que has d’assumir a cara
descoberta i a plena llum del dia

–davant els companys de feina,
la teva cap, els veïns del replà, la
pastissera, l’escola dels teus fills
i filles, etc.– les decisions i els
actes de la teva organització.
Deixes d’atonyinar el mobiliari
urbà i mires de no perdre temps
en reunions infructuoses, però
t’assegures que hi hagi qui ho
faci i surts en la seva defensa
quan se’t pregunta a la feina, al
veïnat o per d’altres entitats que
abans no t’interpel·laven. Admi-
res la il·lusió que posa el jovent
en el seu treball militant i desit-
ges que la cadena no es trenqui,
que anem conformant uns
col·lectius sòlids amb relleu
generacional i que puguem treu-
re’ns l’adjectiu “jove” política-
ment parlant. Passes de cercar
referents a ser-ne, només per
qüestió d’edat però també pels
anys de feina feta, amb més o
menys encert, però amb perse-
verança de formiga i el ferm
convenciment que el món viuria
millor sense capitalisme i la teva
terra lliure.

d

Cal reivindicar
més que mai la
militància fins a

la senectutDavid Datzira
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