
DIRECTA
SETMANARI DE COMUNICACIÓ

Agressions racistes a les
celebracions blaugrana
Nombroses pallisses a immigrats a Canaletes

FRANCESC RIART PÀGINES 14 I 15
En Francesc de Can Riart va néixer a Pera-
mola, a l’Alt Urgell. Va estudiar Arts i Ofi-
cis a la Llotja de Barcelona. Tot i dedicar-se
a la pintura, sempre ha tingut una passió
desfermada per la història, a la qual es de-
dicaven molts dels seus amics.

GRIP PORCINA DES DE DINS PÀGINA 19
Un testimoni de l’epidèmia qüestiona la
gestió del govern mexicà i assenyala els
interessos polítics i econòmics silen-
ciats. Les farmacèutiques Roche i Gilead
Sciences han guanyat 8.800 milions
d’euros a la borsa i han duplicat guanys. 

PATXI LÓPEZ, ‘LEHENDAKARI’ PÀGINA 18
L’arribada de Patxi Lòpez a la lehenda-
karitza ha causat sorpresa, desconcert i
ràbia. El PSE ha de tapar la débâcle del
PSOE a Galícia i els moviments socials
bascos preveuen i temen un enduriment
de l’estratègia repressiva.

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 11

Les celebracions de la victòria
del Futbol Club Barcelona da-

vant el Reial Madrid i per la classi-
ficació de l’equip blaugrana davant
el Chelsea van derivar en veritables
caceres racistes al centre de la ciu-

tat de Barcelona. Joves caps rapats,
sota el crit de “Moros de mierda,
degradáis España”, van perseguir
diversos ciutadans pakistanesos i

magribins. Una desena d’ells van
patir agressions de consideració i
la víctima més greu va haver de ser
hospitalitzada. 

El saló de
l’automòbil
rep ajuts
milionaris dels
fons públics
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 9

Les companyies automobilístiques
privades han rebut desenes de mi-

lions d’euros del govern per assistir a
la Fira de Barcelona. Els treballadors
d’empreses del sector que pateixen
acomiadaments i ERO van protestar
a les portes del recinte convocats per
la CGT. 

A les Terres
de l’Ebre,
arrenca una
campanya per
evitar un futur
amb nuclears
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Un parell de caps rapats es dirigeixen a un home paquistanès, a qui finalment van agredir amb patades i cops de puny.

ALBERT GARCIA

Arriba la primavera 
del decreixement
DE DALT A BAIX • PÀGINES 3 A 5

Consum responsable, reciclatge,
respecte mutu, consciència,

ecologia, cooperativisme, anticapi-
talisme… Tot això ja estava inven-
tat, però la teoria del decreixement
ho ha combinat en una mena de

programa polític per superar el ca-
pitalisme i amb l’objectiu de projec-
tar-ho com una oportunitat de fu-
tur. Alguns diuen que estem davant
d’un nou paradigma ideològic, però
ara cal analitzar-lo, conèixer-lo i
criticar-lo per veure si realment és
una alternativa de futur.

Els horts
urbans
fan reviure
els espais
abandonats
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

d

Mossos sense
placa, tot i el
nou reglament

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 11



2 • la línia

A
vui el sol ha sortit al matí i el
96% dels treballadors del
sector automobilístic conti-

nua patint expedients de regulació
d’ocupació. Malgrat aquesta dada,
el Saló Internacional de l’Automòbil
de Barcelona ha batut el rècord de
participació amb 55 marques
expositores. El miracle de la cele-
bració de la fira ha estat a costa del
contribuent, perquè com que es
tracta d’un esdeveniment d’excep-
cional interès públic les empreses
patrocinadores com La Caixa,
Mapfre o Coca Cola deduiran els
diners que han invertit a la fira del
fisc. El metre quadrat es paga a 750
euros. Suposant que només deduei-
xin la part dels estands de marques
de cotxes, serien gairebé uns 33
milions d’euros i, si fos del total de
la superfície del saló, serien uns
187 milions, als quals caldria
sumar els 500 milions que la
Generalitat ha donat d’ajudes al
sector. Unes ajudes que es traduei-

xen en la congelació salarial per
fabricar l’Audi Q3 i permeten els
acomiadaments massius i la fórmu-
la dels expedients de regulació en
suspensió que cada dia afecten 750
treballadors a casa nostra. Però
ningú de les poltrones estatals o
dels suposats líders d’opinió públi-
ca no es planteja la paradoxa
d’aquestes ajudes als consorcis que
generen milers de milions de
beneficis, com el grup Volkswagen
–en plena expansió–, i que s’escu-
den en la disminució de producció i
no econòmica per presentar un
ERO. Una mostra clara que la
voluntat de l’establishment és
refundar el sistema perquè mantin-
gui el mateix ritme caníbal dels
últims anys, tot amortitzant les
pèrdues sobre les treballadores i
creixent il·limitadament en un món
limitat. S’aproxima un canvi d’era i
ja és hora que aprofitem l’oportuni-
tat: cremem les nostres naus o
autogestionem-les.

. EDITORIAL

T’agrada conduir?

. FOTOGRAFIEM, DONCS EXISTIM
KIKO MONTORO
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VALLÈS ORIENTAL: granollers@setmanaridirecta.info

Corresponsalies

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

A
questa setmana ha passat una cosa que feia temps que no passava, se n’ha
anat la llum a la redacció. Per sort, ha tornat ràpidament i les pèrdues d’in-
formació no han estat importants. Ara bé, la sort és per qui la busca –que

diuen– i gran part l’hem d’atribuir a les millores en les infraestructures informàti-
ques que hem anat fent al llarg d’aquests anys. Això ha estat possible gràcies al
Javi –crack dels bits– i a les múltiples donacions que hem rebut després de les cri-
des desesperades que hem hagut de fer. Moltes gràcies a les donants. D’altra ban-
da, aquest dilluns hem pogut cobrar un mes i mig que teníem endarrerit. L’econo-
mia de la DIRECTA és molt precària i hi ha mesos que no hi ha diners per pagar els
sous. Així que, sovint, hi ha enderrariments en el cobrament i fins i tot de mesos
que ja queden tan llunyans que algunes donem per perduts. D’altres no. Va com va.

Fe d’errades:
A la portada de la setmana passada dèiem “La direcció de SEAT haurà de
readmetre 130 persones afectades per l’ERO de 2005”. No és així. Que els
acomiadaments es declarin nuls no vol dir que els hagin de readmetre i la CGT
anima les persones implicades a demanar la readmissió a través de denúncies
individuals o col·lectives. A la sentència, en cap cas no es parla de readmissió,
sinó d’indemnitzacions al sindicat per valor de 9.000 euros.
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CATALUNYA • EL FESTIVAL PEL DECREIXEMENT O LES JORNADES OVNI DEL CCCB ES CONVERTIRAN EN UN "PUNT DE TROBADA" ALTERNATIU

La primavera del decreixement
L’Entesa pel Decreixement llança uns mesos de maig i juny plens d’activitats per posar
sobre la taula del debat públic la necessitat de reduir el consum i la producció en plena crisi 

Sergi Picazo
redaccio@setmanaridirecta.info

L’
espai disponible de la Terra
és limitat, representa uns
51.000 milions d’hectàrees,

però l’espai bioproductiu útil per la
nostra reproducció encara és més pe-
tit, prop de 12.000 milions d’hectàre-
es. Dividit per la població mundial,
ens queden més o menys 1’8 hectàre-
es per persona. Els investigadors de
l’institut Redifining Progress i la
fundació World Wide (WWF) han cal-
culat que l’espai bioproductiu mitjà
que actualment consumeix una per-
sona és de 2,2 hectàrees. Per tant,
avui dia, ja hem sobrepassat el límit
que ens tocava. Vivim en deute amb
l’ecologia. El cert és que alguns viuen
més en deute que d’altres. Segons els
estudis sobre la petjada ecològica, un
ciutadà dels Estats Units consumeix
9,6 hectàrees, un canadenc, 7,2 i un

europeu, 4,5. La resta, molt menys.
Així doncs, necessitaríem diversos
planetes o –tal com defensen l’Entesa
pel Decreixement i la majoria d’orga-
nitzacions ecologistes– que els ciuta-
dans del Nord comencem a reduir el
nostre consum.

L’Entesa pel Decreixement
–col·lectiu sorgit a Barcelona el
març de 2007 arran d’una conferèn-
cia de Serge Latouche (veure entre-
vista)– té l’objectiu de difondre el
missatge del decreixement a tot Ca-
talunya. I, durant les properes set-
manes, es volen fer sentir. La prima-
vera del moviment decreixentista a
Catalunya –iniciada el cap de setma-
na del 9 i 10 de maig amb la Festa De-
creixement!– continuarà el 16 de
maig amb el Festival de les Arts pel
Decreixement i, a finals de mes, amb
el Festival Ovni (Observatori de Ví-
deo No Identificat) del CCCB, dedi-
cat a reflexionar sobre aquest feno-
men (veure desglossament). El
Festival de les Arts Siguem el canvi
que volem, que es farà a Palau-Solità
de Plegamans, aplegarà actuacions

musicals –Gossos, Gerard Quintana,
Raydibaum, Discípulos de Otilia o
Dept, entre molts altres– i d’arts es-
cèniques –com una de La Fura dels
Baus–, però vol anar més enllà i con-
vertir-se en un “espai d’interacció” i
un “punt de trobada” entre col·lec-
tius en defensa del territori.

Tot i que, ara per ara, el grup pro-
motor és reduït i la xarxa de suport
està molt atomitzada, en poc més de
dos anys de vida ja han cridat l’aten-
ció dels moviments socials catalans
gràcies a accions espectaculars, jor-
nades de reflexió o la ruta en bicicle-
ta organitzada pel col·lectiu Temps
de re-voltes. Entre el 10 de febrer i el
26 d’abril de 2008, un grup de joves
va fer una marxa en bicicleta i va re-

córrer bona part de Catalunya –una
trentena de comarques i 45 pobla-
cions– durant 76 dies consecutius
amb l’objectiu de compartir debats
sobre el decreixement i generar nous
nuclis locals de suport a la Xarxa pel
Decreixement.

“Un paraigües d’alternatives”
L’objectiu és generar xarxa i difon-
dre la idea. De portar a la pràctica el
decreixement, diuen des de l’Entesa,
ja se n’encarreguen centenars de
col·lectius locals d’arreu. Els mem-
bres del grup de Barcelona expli-
quen a la DIRECTA que la seva idea és
convertir el moviment pel decreixe-
ment en una “xarxa transversal”
que faci de “paraigües d’alternati-

ves” ja existents com les xarxes de
consum solidari, els projectes de
moneda local, els grups d’estudi so-
bre la crisi energètica o, fins i tot, la
banca ètica.

El col·lectiu barceloní s’inspira en
el moviment decreixentista de França
o Itàlia o en col·lectius nord-ameri-
cans com Freegans o Redifining Pro-
gress. “Aquests nous col·lectius
–diuen els membres del grup– han re-
novat el discurs i poden donar un nou
impuls al moviment ecologista en ge-
neral”. Ara, el futur de l’Entesa pel De-
creixement passa, segons preveuen,
sobretot per “reforçar la dimensió lo-
cal” del projecte amb més interven-
cions en l’àmbit municipal: fomentar
la relació entre l’agricultura ecològi-
ca i el consum local i estendre la xar-
xa per tot el país.

Dividit per la
població mundial,
ens queden 
1’8 hectàrees 
per persona

ULL CLÍNIC/ALR

El cert és que
alguns viuen 
més en deute 
amb l’ecologia 
que d’altres
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> Consum responsable, comerç just, reciclatge, respecte mutu, bancs del temps, consciència, ecologia,
sentit comú, sostenibilitat, cooperativisme, anticapitalisme… Tot això ja estava inventat, però la teoria del
decreixement ho ha ordenat i combinat en una mena de programa polític per superar el capitalisme (el de
lliure mercat i el d’Estat) amb l’objectiu de projectar-la com una oportunitat de futur per al planeta. Al-
guns diuen que estem davant d’un nou paradigma ideològic. Ara, però, cal analitzar-lo, conèixer-lo i criti-
car-lo per veure si és realment una alternativa de futur

Una Sola Terra, pioners a Catalunya

Una de les primeres vegades
que es va parlar del concepte

de decreixement a Catalunya va
ser el desembre de l’any 2006 du-
rant un simposi internacional or-
ganitzat per l’associació Una Sola
Terra. El seu president, Santiago
Vilanova, que va coordinar la pu-
blicació El decreixement per sal-
var la Terra, admetia recentment a

la revista Presència que “no tot ti-
pus de creixement és dolent, però
aquell de què ens parlen no té res a
veure amb el creixement personal,
amb els llaços comunitaris o amb
els espais públics, sinó amb l’acu-
mulació de capital”. Actualment,
però, no s’ha aconseguit dur a ter-
me feina conjunta entre Una Sola
Terra i la Xarxa pel Decreixement.

“El cargol construeix la seva closca
sumant espires cada cop més grans,
després es deté bruscament i comen-
ça a fer girs decreixents. Una sola
espiral més faria que la closca fos 16
vegades més gran que l’animal.
Qualsevol augment de la seva produc-
tivitat el sobrecarregaria”.

Ivan Illich

El missatge decreixentista ja va ser present durant el primer Fòrum Social Català el gener de 2008

JORNADES SOBRE EL DECREIXEMENT

DEL FESTIVAL OVNI (AL CCCB)

CONFERÈNCIA INTRODUCTÒRIA
DIMECRES 27 DE MAIG – 21H.
- Davant la crisi del creixement,
decreixement. 
Amb Marco Deriu, professor de so-
ciologia dels processos culturals i
comunicatius a la Universitat de
Parma i François Schneider, in-
vestigador actualment vinculat a
la Universitat de Barcelona (ICTA)
i fundador de l’Institut R&D (Re-
cherche & Decroissance).
XERRADES
DISSABTE 30 DE MAIG - DE 12 A 14H.
- De la polis al municipalisme de
base (Alfonso López Rojo, Entesa
pel decreixement)
- La democràcia inclusiva (Blai
Dalmau, Xarxa pel Decreixement)
- Revolucionant el barri: 10 anys
de l’Assemblea de Barri de Sants
(membres de l’assemblea)
DE 16 A 18H.
- Decreixement i Sobirania Ali-
mentària: convergències teòri-
ques i estratègiques (Jordi Gas-
cón, del Col·lectiu d’Estudis sobre
Cooperació i Desenvolupament i
de la Xarxa de Consum Solidari)
- Les cooperatives de consum crí-
tic: organitzant-se per construir
alternatives justes i sostenibles
des del consum (Montserrat Me-
nasanch, Cooperativa l’Aixada)
DE 18 A 20H.
- Els conflictes ambientals, una
perspectiva mundial (Joan Martí-
nez Alier, professor d’Economia
Ecològica a la UAB)
- Conflictes sobre les escombra-
ries: Nàpols (Giacomo D’Alisa, mo-
viment pel decreixement a Itàlia)
DE 12 A 14H.
-Criteris termodinàmics bàsics
del procés de decreixement (Joan
Garcia, doctor en Química, metge
i membre d’Ecoconcern).
-Créixer i decréixer entre l’ordre i
el caos (Salvador Pueyo, investi-
gador i membre de l’Entesa pel
Decreixement)
DIUMENGE 31 DE MAIG - DE 16 A 18H.
Marxes pel decreixement
- Per Itàlia i Holanda (Peter Ankh) 
- Per França (François Schneider)
- Per Catalunya (Gessamí Sardà)
DE 18 A 20H.
Plantejant altres models d’orga-
nització social
- Iniciatives de Transició (Rubén
Suriñach Padilla, Centre de Re-
cerca i Informació en Consum i
revista Opcions)
- NAPs (Nuclis Autònoms Públics)
(Valeria Mikiej, Entesa pel De-
creixement)
- Cooperativa integral (Anaïs Fran-
quesa, Entesa pel Decreixement)

AGENDA



Sergi Picazo
redaccio@setmanaridirecta.info

C
om podria explicar que el de-
creixement no és una utopia
sinó una ‘praxi’?

És molt difícil: el creixement ha es-
devingut una forma de religió. Quan
es parla de qüestions religioses, els
arguments, per més contundents i
convincents que siguin, sovint no
serveixen. Illich va exposar l’argu-
ment que el decreixement havia de
ser posat en marxa perquè la socie-
tat podia viure millor amb menys, pe-
rò, durant trenta anys, va estar pre-
dicant al mig del desert i no va
convèncer pràcticament ningú. Ara
el nostre argument és que el decrei-
xement ja s’ha de posar en marxa per
necessitat perquè el creixement infi-
nit comportarà la fi de la humanitat.
Fa trenta anys, l’informe del Club de
Roma ja ho va dir, però la majoria de
gent podia dir que no en sabia res.
Actualment, l’informe Stern o el do-

cumental Una veritat incòmoda d’Al
Gore són coneguts per pràcticament
tot el món. Tanmateix, malgrat que
tots sabem que el planeta corre el
risc de patir un col·lapse, preferim
mentir-nos a nosaltres mateixos i
continuar vivint en creixement. No-
més un xoc traumàtic pot convèncer
la gent. Per exemple, una crisi finan-
cera global...
Així doncs, per vostè, la crisi donarà
una oportunitat al decreixement?
Sí! El toxicodependent sap que no ha
de prendre droga, però no ho pot dei-
xar. Només un xoc pot fer-lo sortir de
la seva dependència i afrontar una

nova vida. A causa de la crisi, alguns
no podran comprar la droga i, per
tant, faran de la necessitat virtut. La
crisi pot ser una ajuda per sortir de
l’estat esquizofrènic en què vivim.
La gent reduirà el seu consum, gas-
tarà només en les coses necessàries,
comprarà productes locals... Torna-
rem a una vida més simple i senzilla,
d’acord amb la natura...
El creixement econòmic sembla l’ú-
nica sortida possible per mantenir
el nostre nivell de vida. Com es pot
parlar, precisament en època de cri-
si, de decreixement?
No és que es pugui, hauria de ser
obligatori parlar-ne. S’ha de canviar
la lògica del sistema. El pastís de to-
tes les coses que necessita la huma-
nitat per sobreviure en un planeta fi-
nit no ha de continuar creixent i
creixent infinitament, sinó que s’ha
de canviar de recepta: cal repartir
millor entre tots i aprofitar el pastís
al màxim. No tornem a les velles re-
ceptes del creixement. Hem de sortir
del capitalisme.
Però, dins la lògica del capitalisme,
si tu deixes de créixer econòmica-
ment el consum baixa, les empreses
fan fallida, l’atur augmenta...
Naturalment, el fet de deixar de con-
sumir la droga del creixement, en un
primer moment, ens farà patir. Quan
un drogodependent deixa de prendre
la droga, pateix. El tractament de
desintoxicació és molt dur. Però, és
millor patir que morir. En aquest sis-
tema econòmic, qualsevol petita des-

acceleració del creixement ja pro-
dueix problemes socials, sanitaris o
educatius importants. No hi ha res
pitjor que una societat de creixe-
ment sense creixement. Però, si no
canviem la trajectòria, ens espera la
desaparició.
En un primer moment, serem més
pobres?
Això que ara anomenem pobresa i
que Illich titllava de “pobresa moder-

nitzada” no és la pobresa tradicio-
nal. El nostre imaginari mental està
colonitzat per la publicitat i el con-
sum. Consumir més, vol dir ser més
ric? Per exemple, tots creiem que ne-
cessitem tenir un telèfon mòbil, però
és una necessitat totalment artifi-
cial, sorgida fa uns pocs anys i que
abans no trobàvem a faltar. Ara, en
canvi, si em quedo sense mòbil, tin-
dré un patiment insuportable. Hem
perdut la nostra autonomia perso-

nal. Som toxicodependents del con-
sum de mòbils, de televisions, de cot-
xes i de tot tipus d’objectes prescin-
dibles. Des dels temps de Karl Marx,
Occident ha multiplicat entre 30 i 50
vegades el seu PIB, però no som 30 i
50 vegades més feliços que abans.
Potser en algun sentit som menys fe-
liços. Jo no demano que tornem enre-
re ni a cap arcàdia feliç de l’edat mit-
jana. Cal progressar, però el progrés
no és continuar creixent infinita-
ment.
Com entén, doncs, el decreixement?
El decreixement és un eslògan polí-
tic que busca trencar amb el llen-
guatge d’estereotips dels addictes al
productivisme. Per nosaltres, però,
el decreixement no és el creixement
negatiu, sinó el camí de sortida de
l’imaginari del creixement. Els ob-
jectius són, primer, acabar amb el
dogma del creixement com a solució
a tots els nostres mals i, després,
construir una societat on es visqui
millor treballant i consumint menys.
El creixement sostenible mediam-
bientalment no pot ser una alterna-
tiva?
El creixement sostenible és un oxí-
moron. És una figura retòrica, poèti-
ca, i per això els tecnòcrates l’usen
per enganyar la gent. El creixement
no pot ser mai sostenible perquè no
hi pot haver creixement infinit en un
planeta finit. No podem tenir-ho tot:
creixement i sostenibilitat alhora
són impossibles. El problema és que
la lògica del creixement és insosteni-

ble perquè acaba en la mort. Hem de
sortir d’aquest model de societat.
Quins primers passos pot fer la ciu-
tadania en el camí progressiu cap al
decreixement?
Cal vincular dues dimensions: la de
la forma de viure i la de l’acció políti-
ca. Un pot començar a baixar el seu
consum d’energia o de benzina per
posar en pràctica la seva actitud èti-
ca respecte al món que l’envolta, pe-

rò això pot possibilitar que un altre
encara consumeixi més del que con-
sumia perquè els preus han baixat.
Per això jo crec que el canvi ha de ser
global i del sistema i no només indi-
vidual. Hem de treballar política-
ment per avançar a favor del decrei-
xement. El decreixement aposta per
fenòmens que ja existeixen com el
comerç ecològic i solidari, l’agricul-
tura ecològica, els sistemes coopera-
tius...

“S’ha de canviar la
lògica del sistema:
cal repartir millor
entre tots i aprofitar
el pastís al màxim”

Serge Laotuche (Vannes, Fran-
ça, 1940) és un economista que
lluita contra l’economia. Seguint
la tradició del pensador austríac
Ivan Illich i el Moviment Antiutili-
tarista de les Ciències Socials
(MAUSS), Latouche s’ha conver-
tit en un dels principals teòrics i
difusors del concepte de ‘decrei-
xement’. Durant la seva llarga
trajectòria acadèmica a la Uni-
versitat de París Sud, ha criticat
el model de desenvolupament
capitalista (i del socialisme real)
a llibres com ‘Sobrevivir al
desarrollo’ (Icària, 2007), ‘Petit
tractat del decreixement serè’
(Tres i Quatre, 2009) i ‘Decreci-
miento y postdesarrollo’ (El Viejo
Topo, 2009). Va visitar Barcelo-
na recentment per participar a
les trobades del Now al CCCB.

JORDI PIZARRO

“Occident ha
multiplicat entre 30
i 50 vegades el seu
PIB, però no som
30 i 50 vegades
més feliços 
que abans”

“El nostre imaginari
mental està
colonitzat per 
la publicitat i el
consum. Consumir
més vol dir ser 
més ric?”

ENTREVISTA • SERGE LATOUCHE, ECONOMISTA

“Som toxicodependents del consum 
de mòbils, de televisions, de cotxes...”
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Sergi Picazo
redaccio@setmanaridirecta.info

S
i reduïm la producció un 40%,
també haurem de treballar un
40% menys. Ingressarem un

40% menys de diners, però també gas-
tarem un 40% menys. Això del decrei-
xement, què deu voler dir? Viure en la
pobresa? “No!” La resposta a la pre-
gunta és d’Arcadi Oliveres, professor
d’Economia a la UAB i president de Jus-
tícia i Pau, en una entrevista recent a
la DIRECTA: “Si reduïm el nostre con-
sum, però el nostre consum està abso-
lutament inflat, no ens passarà res”.
Posi’ns un exemple pràctic, professor
Oliveres: “Un ciutadà del Canadà con-
sumeix 103 vegades més béns que un
que visqui a Bolívia: si el canadenc re-
dueix el seu consum un 40%, continua-
rà consumint 60 vegades més béns que
un bolivià. El bolivià consumirà una
mica més i potser comprarà algun pro-
ducte canadenc i, així, el Canadà enca-
ra hi guanyarà, ja que augmentarà les
seves exportacions a Bolívia. Això és
un acte de justícia”. No em queda clar,
m’ho pot explicar amb una altra pro-
posta pràctica: “Al planeta no hi ha ai-
gua infinita per tothom, però si la re-
partim millor, arriba de sobres. Els
Estats Units gasten 550 litres d’aigua
per persona i dia; Europa, 350 litres
per persona i dia; l’Estat espanyol, 180
litres; l’Àfrica, 8 litres. Però una perso-
na pot viure bé gastant 80 litres d’ai-
gua al dia”.

Tot i que estan convençuts que les
solucions individuals no seran la solu-
ció a aquest problema global, els im-
pulsors del moviment pel decreixe-
ment a Europa plantegen petites,
mitjanes i grans alternatives al consu-
misme. No defensen res de nou, se-
gons l’economista i divulgador fran-
cès Serge Latouche, sinó que aprofiten
la saviesa popular, les propostes dels
ecologistes i l’economia a petita esca-
la que fa anys que estan en marxa per
configurar una estratègia total contra
el capitalisme i el desenvolupament.

Inspirat en les teories exposades
fa més de 30 anys per pensadors com
Nicholas Georgescu-Roegen o Ivan
Illich, l’actual fenomen del decreixe-
ment vincula la teoria i la pràctica, la
forma de viure individual i l’acció polí-
tica col·lectiva. Això és el que demanen
els seus impulsors: primer, reduir el
consum per, immediatament després,
canviar el sistema. És un projecte pràc-
tic, però sobretot vol convertir-se en un
moviment sociopolític general.

“Viure millor, amb menys”
El lema, discutit per utòpic pels seus
detractors –alguns d’ells des del mar-
xisme– és, en paraules de Latouche,
una “utopia concreta”. “El decreixe-
ment és una utopia com a generador
d’esperances i somnis”, però també
–seguint amb l’economista francès–
“tracta d’explorar la seva posada en
pràctica de forma objectiva”. El perio-
dista i expert en ecologia política An-
dré Gorz explica que l’objectiu és “pro-
duir i consumir d’una altra manera, fer
més i millor amb menys” i, lluny de les
filigranes teòriques, aposta per “co-
mençar eliminant les fonts de malbara-
tament innecessari –com l’empaquetat-
ge inútil, el mal aïllament tèrmic o el
transport vial– i augmentar la durabili-
tat dels productes”. La tecnologia pot
ajudar a consumir menys: si graduem
les aixetes amb un filtre per rebaixar la
quantitat d’aigua que surt o si com-
prem bombetes al·lògenes de baix con-
sum també podem ajudar. Tanmateix,
segons Arcadi Oliveres, “el que cal, en el
fons, és més educació i per tothom”.

Els portals web Autogestionate.net
o Decreixement.info compilen algunes
de les iniciatives existents per aturar
el consumisme desmesurat: comuni-
tats rurals autogestionades, mercats
d’intercanvi social i bancs del temps,
cooperatives de consum agroecològi-
ques, horts urbans... però també xar-
xes per compartir cotxe o l’ús de mone-
des autòctones –com l’ecoseny, el
projecte de moneda pròpia de l’àrea del
Montseny.

Tornar a allò local
Una de les vuit erres, proposades pel
moviment decreixentista, és la reloca-
lització. Allò que tenim més a prop ha
de recuperar el poder. Demanen, per
tant, com un primer pas, consumir pro-
ductes locals i de temporada per refor-
çar la sobirania alimentària i el turis-
me de proximitat per no sobrepassar
l’ús del petroli. Latouche matisa que
“les idees han d’ignorar les fronteres,
però els moviments de mercaderies i de
capital haurien de limitar-se a l’indis-

pensable”. Tal com explica gràficament
Arcadi Oliveres: “No pot ser que els ke-
nyans beguin llet importada d’Holanda
i que les vaques kenyanes s’exportin al
món; i tampoc té cap lògica que els bar-
celonins mengem enciam iceberg im-
portat mentre s’exporta l’enciam que es
cultiva al Baix Llobregat o al Maresme”.

La resta d’erres són revaluar, recon-
ceptualitzar, reestructurar, redistri-

buir i, les ja conegudes i divulgades pel
moviment ecologista, reduir, reutilit-
zar i reciclar.

Canviar els valors –i la mentalitat
consumista i malbaratadora– és un al-
tre dels objectius fonamentals de la re-
volució decreixentista. Els valors do-
minants, segons el filòsof marxista
Cornelius Catoriadis, haurien de do-
nar pas a valors nous per vèncer la ba-
talla de les idees: “L’altruisme davant
l’egoisme, la cooperació davant la
competència desenfrenada, el plaer
davant l’obsessió per la feina, els
amics davant el consum il·limitat, el
més raonable davant la racionalitat, o
el tracte humà davant del material”,
diu.

‘Slow cities’
El moviment del Decreixement ha
arribat a Catalunya –i, en canvi, enca-
ra no de ple a tot l’Estat espanyol– du-
rant els últims anys procedent d’Euro-
pa, tot i que a casa nostra sempre hi ha
hagut exemples decreixentistes que
no es feien dir així. Les ciutats en
transició del Regne Unit o el movi-
ment slow –slow food o slow città– pro-
cedent d’Itàlia ja tenen referents cata-
lans. Per exemple, algunes viles
catalanes com Begur, Pals o Palafru-
gell ja formen part de la xarxa d’Slow
Cities mundial. Altres exemples de bo-
nes pràctiques a Europa, segons La-
touche, són la xarxa de comunes noves
de la província de Milà i la Toscana
–Itàlia–, els projectes de relocalització
i agricultura ecològica de molts muni-

cipis francesos, o la reducció energèti-
ca del model de BedZED (Beddington
Zero Energy Development).

L’obra Petit tractat del decreixe-
ment serè, de Serge Latouche, incor-
pora un decàleg de propostes com a
programa polític del decreixement.
Tanmateix, el moviment decreixentis-
ta és conscient que avui dia cap polític
guanyaria les eleccions amb aquest
programa electoral.

“L’Estat espanyol
gasta 180 litres 
per persona i dia;
l’Àfrica, 8 litres.
Però es pot viure 
bé amb 80 litres”

Horts comunitaris de Can Masdeu

“Començar
eliminant les fonts
de malbaratament 
com l’empaquetatge
inútil, el mal
aïllament tèrmic 
o el transport vial”

PRÀCTICA • LA POSADA EN MARXA DEL DECREIXEMENT. QUÈ POT FER UNA PERSONA QUALSEVOL?

El decreixement proposa gastar menys,
compartir més i organitzar un canvi global
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+ INFO
www.decreixement.info
www.autogestionate.net
www.decrecimiento.info
www.ecoconsum.org
www.transitiontowns.org
www.crisisenergetica.org

LLEGIR MÉS
Sobrevivir al desarrollo; Petit
tractat del decreixement serè;
Decrecimiento y postdesarrollo.
Serge Latouche.
Economia ecológica i política am-
biental. Joan Martínez Alier
Demain la décroissance. 
Nicholas Georgescu-Roegen.
La conviavialité. Ivan Illich.
Informe Stern. The economics of
Climate Change. Nicholas Stern.



A
l número 29 de la revista
World Watch, Visión para un
mundo sostenible hi ha un

article que es titula “Evolución de
las emisiones de gases de efecto
invernadero en España (1990-
2007)”, escrit pel director de l’edi-
ció espanyola José Santamarta i per
Fernando Rodrigo.

L’article assenyala la necessitat
d’ampliar l’ús de les energies
renovables i l’eficiència energètica.
En aquest sentit, es deté a estudiar
el comportament de l’energia eòlica
com a factor que ha evitat l’emissió
de 26 milions de tones de CO2. 

L’estudi ofereix anàlisis rigoro-
ses i documentades, però hi ha un
moment en què els autors diuen:
“Tenint en compte que l’energia
eòlica planteja problemes de garan-
tia de subministrament, s’han
d’intentar superar les dificultats
d’integració de l’eòlica en el mix de
generació i augmentar les conne-
xions amb la resta de la Unió
Europea (UE) i el nord d’Àfrica (si
no bufa el vent en un lloc, ho farà
en un altre més distant)”.

Heus aquí una afirmació a favor
de les interconnexions elèctriques
entre estats, un missatge que ja ha
estat utilitzat per tractar de con-
vèncer la població de la suposada
necessitat de la línia de molt alta
tensió (MAT) entre els estats fran-
cès i espanyol a través dels Pirineus
catalans.

Sobta que des d’una publicació
que vol difondre una visió sosteni-
ble del planeta s’escampi una idea
que amaga la veritable cara de les
interconnexions elèctriques.

La primera qüestió que s’hau-
rien de plantejar Santamarta i
Rodrigo és si una visió sostenible
del món avui dia pot acceptar un
tipus de creixement basat en
infraestructures faraòniques que

tenen un greu impacte sobre el
territori i les persones. Una pers-
pectiva que s’orienti cap a la soste-
nibilitat ha d’anar més enllà de la
mentalitat arrelada en un model de
desenvolupament més propi dels
temps franquistes.

D’altra banda, les frases que
comentem impliquen una imatge
insidiosa: els opositors a les inter-
connexions són un entrebanc per la
implantació de l’energia eòlica.
Però, en una visió sostenible, no cal
preguntar-se per la manera més

racional i respectuosa de desplegar
aquesta energia renovable i refle-
xionar sobre la conveniència d’un
model massificat que només té en
compte el benefici immediat? Tot
s’hi val per arribar a un desenvolu-
pament significatiu de l’energia
eòlica? No hauríem de tenir pre-
sents els costos directes i indirec-
tes que representa la integració de
l’eòlica dins el model centralitzat?

Si el que volem és millorar
l’eficiència i disposar d’un model
sostenible, el que cal fer amb
l’energia eòlica i la resta de renova-
bles és situar-les el més a prop
possible del consum per poder
evitar les pèrdues (un 30% aproxi-
madament).

Per altra banda, ens venen les
interconnexions com l’eina que per-
met aconseguir un subministrament
segur, de qualitat i a un preu competi-
tiu, però els autors saben que entre un
40 i un 60% de la capacitat comercial
previsible d’interconnexió entre
França i l’Estat espanyol es reserva al
contracte existent entre Électricité de
France (EdF) i Red Eléctrica de
España (REE)? Cal, per tant, que es
facin públics tots els contractes que
estan restringint l’ús de les intercon-
nexions en tota la seva capacitat.

A partir de les dades consignades
a l’informe anual de la REE, és una
evidència que les interconnexions ac-
tuals fins ara mai no han servit per
l’ajuda mútua entre països, ni en cas
de demandes punta ni en cas d’inci-
dents.

La UE s’entesta a construir el
mercat únic elèctric a partir de les
interconnexions, però potser passa
per alt que altres actuacions són més
sostenibles, fiables i decisives per
aconseguir aquest objectiu.

En aquest sentit, és urgent iniciar
la separació de la generació, la distri-
bució i el transport. A França, Edf
controla els tres aspectes esmentats.
A l’Estat espanyol, les participacions
accionarials creuades entre genera-
dors, distribuïdors i transportadors
mostra clarament la seva interdepen-
dència.

Europa recomana l’eliminació de
posicions empresarials monopolísti-
ques, però durant els darrers anys
assistim a tot de processos de fusió
entre diferents empreses que configu-
ren monopolis. Pel que fa a la lliure
competència, la legislació europea
està fracassant estrepitosament. Els
consumidors cada vegada estem més
lluny de poder triar el nostre proveï-
dor d’electricitat. També se’ns nega la
possibilitat de decidir i participar
activament en un tema que implica el
futur immediat del nostre entorn i la
nostra qualitat de vida. 

Una visió sostenible del problema
energètic ha de comptar amb els
consumidors i no solament com a
subjectes passius que paguen, callen i
assumeixen els interessos de les elits
empresarials i dels seus tecnòcrates.

En conclusió, la visió de les
interconnexions per part de l’edició
espanyola de la revista World Watch
és reduïda, li manca rigor i cau dins
els paràmetres de la dinàmica demoli-
dora que significa la globalització.

MAT, eòlica i sostenibilitat
Pasqual Aguilar • Membre de la Plataforma No a la MAT
opinio@setmanaridirecta.info

FRANÇOIS PAGÈS

E
l 30 d’abril es va presentar el
Projecte Barri Cooperatiu al
barri de Sants, una iniciativa

de la qual la DIRECTA ja ens ha expli-
cat força coses. Es van fer unes
ponències i uns materials que
marcaven els límits, les problemàti-
ques obertes i les possibilitats de
futur del cooperativisme, entès en
sentit ampli. És a dir, des de la
cooperació i no pas encapsulat en
categories mercantils o fiscals.

Més que fixar-nos en el que es va
presentar, cal fixar-se en les perso-
nes assistents a l’acte i en les conver-
ses posteriors amb la gent que hi va
participar. Entre les presents, s’hi
comptaven membres històrics del

cooperativisme (de treball, de serveis
financers, de consum...) i també de
les noves cooperatives, de l’economia
social, col·lectius que treballen al
voltant de la crisi o del decreixement
i nombroses militants de centres i
moviments socials. Instal·lada en
aquest ambient, una mena d’inquie-
tud i de voluntat que altres vegades
hem respirat. Uns aires de conxorxa
que només poden donar nous experi-
ments de construcció social basats
en l’horitzontalitat, la responsabili-
tat i la solidaritat.

Molts de nosaltres estem treba-
llant quotidianament per la transfor-
mació radical de la base d’aquesta
societat, crítics amb un sistema

injust i incòmodes en la passivitat.
Molts ens hem trobat als carrers i a
les assemblees i hem patit la deses-
perança per la volatilitat i la fragili-

tat dels processos col·lectius. Però
seguim allà, atents als nous espais
de lluita o de construcció i d’autoor-
ganització. Potser és un optimisme
infundat el que ens porta a seguir-
nos emocionant quan percebem
ambients d’ebullició, però la compo-
sició dels qui ens vam trobar allà i
molts d’altres que han mostrat
interès per un procés que té un futur
totalment obert, ens deixà un molt
bon gust de boca. Algú va parlar de
màquines i de màquines de guerra. I
potser és molt apropiat parlar
d’aquelles màquines de guerra
simbòliques que calia dissenyar per
afrontar la immensa màquina de
mobilització i captura social que és

la societat actual per on discorre la
nostra vida.

Hem de saber aprofitar moments
de combinació de persones, estils,
formes i continguts per endinsar-nos
una vegada més en la boira del futur,
un futur que està per construir i pel
qual ens hem de dotar del màxim
d’eines i espais per tot allò que pugui
arribar a passar. Si l’antagonisme po-
lític, l’economia social i els espais de
cooperació i de comunitat política es
troben i s’agraden, si podem articu-
lar i vincular el treball, la construc-
ció social i el suport mutu, potser ens
donem l’empenta per caminar –amb
un futur incert– vers quelcom que de
moment només sabem imaginar.

Amb destí incert, però caminem
Hernan Córdoba • Membre de La Ciutat Invisible
opinio@setmanaridirecta.info

Treballem des de la
nostra quotidianitat
per la transformació
radical de la base
d’aquesta societat

El problema
energètic no ha de
comptar amb els
consumidors com 
a subjectes passius
que paguen, callen 
i assumeixen
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L’
absència és presència. No
pots sentir que no hi és si no
tens consciència que exis-

teix. Si no la sents, no pots sentir que
no hi és. És l’empremta de qui ha
passat per les nostres vides com un
torrent fructífer. I ara, des del primer
de maig, que ja no la veiem, la sentim
i l’enyorem.

Així és l’absència de la Mavi
Dolç, una professora de llengua
catalana a la Facultat de Comunica-
ció de la UAB que va rebentar els dics
de la normalitat. L’alumnat la recor-
da per l’entrega contagiosa amb què
els descobria els jocs del llenguatge;
per uns, un instrument de domini,
però per altres també una eina per
canviar el món, una tasca a la qual

certament es dedicava. Mentre va ser
a la facultat, cada any s’enduia una
carretada d’estudiants als Premis
Octubre. Així es fa País i Països
Catalans i es treballa per la unitat de
la llengua, unes de les seves pas-
sions. Era valenciana. Ara, fa quatre
dies, es veia com l’omplia la feina
que feia a l’Institut Ramon Llull, on
treballava per l’ensenyament del
català a l’estranger.

Va estrenar l’Observatori de la
Cobertura de Conflictes (del qual va
ser fundadora) amb la crítica del
discurs dels mitjans sobre la protes-
ta contra el Banc Mundial i el Fons
Monetari Internacional. Si s’havia
d’escollir, estava amb els de sota.
Quan va ser delegada del rector de la

UAB per als estudiants, en va orga-
nitzar una de bona amb les brigades
d’alumnes que van anar a treure
txapapote a les platges de Galícia
arran de l’enfonsament del Prestige.
Encara d’una altra mena, també van
ser memorables les Festes (Festas-
ses!) Majors de la UAB de la seva
època.

De la seva generositat, no ens en
vam escapar ni alumnes ni profes-
sors necessitats de consells. No es va
estar d’ajudar tant com va poder
aquell estudiant de periodisme que
era a la presó ni va deixar de fer
companyia amb les hores que tenia i
les que no tenia a aquell professor
que emmalaltia inexorablement. El
seu bon humor i l’alegria de la vida

que l’envaïen es deixaven sentir a les
aules, als passadissos i al bar.
L’atmosfera, allà on era, es transfor-
mava. Amics i amigues, n’ha fet a
cabassos. Pels que la vèiem de tant
en tant és dur. No vull pensar en els
que la veien cada dia.

Durant els darrers anys, amb el
seu company, el Nihil, amb qui se la
veia tremendament enamorada, va
descobrir l’Amèrica Llatina i espe-
cialment l’herència de les dictadures
del Con Sud. Una batalla més on
implicar-se.

La Mavi va viure amb intensitat,
compromesa, valenta, agosarada i
feliç. Era una activista i una bellíssi-
ma persona. Un torrent que ens ha
deixat xops.

Mavi Dolç, un torrent
Xavier Giró • Professor de Periodisme Polític
opinio@setmanaridirecta.info

E
l novembre de 2009 finalitza-
rà el termini de moratòria
concedit per la Conselleria de

Medi Ambient perquè la cimentera
Cemex de Sant Feliu de Llobregat
adapti les seves instal·lacions a
l’activitat d’incineració de residus.
Aquest període també hauria de
servir perquè es fessin estudis per
determinar que no hi ha perill sobre
la salut de les persones en el procés
d’incineració, que es produiria a
menys de 500 metres del nucli
urbà. Han passat vuit mesos i
l’única informació rebuda ha estat
que la qualitat de l’aire es podrà
consultar per Internet –per això
podem tenir coneixement del seu
grau elevat de contaminació–, que
s’instal·larà un nou mesurador de
partícules i, finalment, que estem
dins la zona d’especial protecció de
l’aire. No s’ha fet referència en cap
cas a l’afectació real sobre la salut
de la població que pot comportar
aquesta activitat. En aquest context
de desinformació i de manca de
compromís per part de la Generali-
tat, la mobilització ciutadana és
essencial. Existeixen arreu de
Catalunya diversos conflictes i
plataformes organitzades per la
lluita d’allò que consideren una
causa justa i, en tots els casos, les
explicacions que arriben des de
l’Administració són de la mateixa
naturalesa evasiva: que ja es fa en
d’altres indrets i no ha passat res
(de moment), que els residus els
produïm totes, etc. Però el que
voldria sentir la ciutadania és que
existiran controls ambientals
d’aquesta pràctica o la demostració
que no serà perillós per la salut.

Per un aire net i Kioto
Fins ara, la Plataforma Aire Net
(PAN) ha cregut que amb un treball
conjunt amb l’Ajuntament de Sant
Feliu la situació podria millorar,
però de nou l’Administració no ha
estat capaç d’obrir un debat. Una
prova d’aquest fet és la jornada

titulada La valorització en el sector
del ciment que es va dur a terme a
Sant Feliu el desembre passat en
què la PAN no va poder intervenir.
D’altra banda, amb els seus propis
recursos, Aire Net va portar un
especialista en salut i no va rebre
cap ajut per difondre el seu discurs.
La principal reivindicació de la
Plataforma és la necessitat d’infor-
mació accessible, debatuda i con-
trastada. Per exemple, saber per
quina raó les cimenteres tenen tant
d’interès per cremar residus. Doncs
la raó es diu Kioto. L’objectiu del
Protocol de Kioto és aconseguir
reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle mitjançant el
comerç d’emissions. Aquest comerç
va entrar en funcionament a escala
internacional el 2008 i no redueix

les emissions, sinó que suposa una
redistribució d’aquestes emissions
entre els països industrialitzats. Fa
11 anys del Protocol i no només no
s’han reduït les emissions, sinó
que, en el cas de l’Estat espanyol,
han augmentat. A partir d’aquest
any, l’Estat espanyol ha de comprar
i això suposa haver de reduir tant sí
com no.

Amb el pretext de la reducció de
les emissions de CO2, el sector del
ciment substitueix el coc de petroli
per deixalles. Amb l’únic objectiu
de reduir els costs d’explotació de
les cimenteres i augmentar els
beneficis dels seus propietaris, es
posa en perill la nostra salut, la de
les generacions futures i la dels
treballadors d’aquestes instal·la-
cions. Les cimenteres que cremen
residus són la principal font de
dioxines del planeta. El Conveni
d’Estocolm, signat per l’Estat
espanyol, dicta la no generació de
dioxines per la seva alta toxicitat i
persistència. Però mai no es fa
referència a aquest conveni, només
es parla de reduir CO2 –tot i que és
pitjor el remei que la malaltia, ja
que algunes decisions causen
morts, col·laterals o no, però morts
de totes maneres. La terra ja és una

mercaderia, no s’ha de permetre
que l’aire que respirem també ho
sigui.

Cemex demana col·laboració
Per cert, un representant de la
direcció de Cemex vingut de Madrid
l’any passat va plantejar a totes les
associacions veïnals de Sant Feliu i
a la Plataforma Aire Net que col·la-
boréssim amb la seva companyia i
facilitéssim l’ús de combustibles
alternatius per reduir la factura de
les seves despeses energètiques, ja
que altrament es veurien obligats a
prendre mesures molt dures com
reduir la plantilla. Conclusió: si
com a ciutadà demanes transparèn-
cia i seguretat i apel·les al principi
de prevenció i precaució que ha de
regir davant de qualsevol activitat
on hi ha un dubte raonable que pot
afectar la salut de les persones, has

de saber que estàs col·laborant en
la pèrdua d’ocupació d’altres
ciutadans. I encara és més greu,
aquí no només hi ha dubtes raona-
bles, sinó certeses científiques: la
sanitat francesa ha ratificat que
viure en un radi de vint quilòmetres
d’una incineradora o coincinerado-
ra incrementa el risc de contraure
càncer. Algunes cadenes alimentà-
ries com Boulanger ofereixen els
seus productes amb una etiqueta
on certifiquen que aquests aliments
no s’han conreat a zones properes a
les incineradores. L’Institut Sindi-
cal de Treball, Ambient i Salut de
CCOO, en un informe sobre la
coincineració a les cimenteres,
desaconsella aquesta pràctica pel
risc que suposa per als propis
treballadors i els veïns d’aquestes
indústries.

A finals d’any Sant Feliu crema
Josep Coca • Membre de la Plataforma Aire Net de Sant Feliu de Llobregat
opinio@setmanaridirecta.info

AQUÏARA

La Mavi va viure
amb intensitat,
compromesa,
valenta, agosarada 
i feliç. Era una
activista i una
bellíssima persona.
Un torrent que ens
ha deixat xops

Amb l’únic objectiu
de reduir els costs
d’explotació de 
les cimenteres 
i augmentar els
beneficis, es posa
en perill la nostra
salut, la de les
generacions futures
i la dels treballadors
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Xavier Planas i Puigbert. Enginyer Tècnic

S
egurament l’energia solar és la font d’energia
renovable més popular entre la població. Potser
una de les causes és la seva convivència directa

amb les persones, una proximitat que permet enten-
dre el seu funcionament i descobrir un gran estalvi
energètic. Un exemple clar és l’energia solar tèrmica.
La idea és molt simple: escalfar l’aigua fent-la cir-
cular per uns captadors exposats al sol. I sí, sí, no té
gaire més secrets. Doncs bé, l’energia solar la podem
aprofitar per aconseguir diferents formes d’energia:
electricitat, cocció d’aliments, calefacció, aigua
calenta per la dutxa, la pica o el rentavaixelles...

Els sistemes solars passius són els elements
relacionats amb l’arquitectura: orientació sud, bon
aïllament tèrmic, poques obertures a la cara nord i
més grans al sud, proteccions vegetals davant
l’edifici per tenir ombra a l’estiu i sol directe a
l’hivern, viseres o tendals sobre les finestres i bal-
cons, etc. L’objectiu és aconseguir una climatització
natural i, per tant, no haver d’instal·lar equips d’aire
condicionat a l’estiu i disminuir la despesa energèti-
ca de la calefacció a l’hivern.

En canvi, els sistemes solars actius són tots
aquells que utilitzen un aparell o una instal·lació per
aprofitar l’energia solar: les plaques fotovoltaiques,
els captadors solars plans, les cuines, els forns o els
assecadors solars casolans, les claraboies o els tubs
per canalitzar la llum solar, etc.

L’energia solar tèrmica és prou fàcil d’instal·lar a
casa un mateix. Es necessiten coneixements de
fontaneria i fins i tot ens podem autoconstruir els
col·lectors solars. Ens caldrà fer una carcassa de
fusta amb aïllament tèrmic al fons i a les parets,
instal·lar un entramat de tubs i xapa pintats de negre
al seu interior i col·locar-hi una tapa de vidre. En
aquesta web es descriu detalladament el seu procés
constructiu i els materials que necessitarem:
www.pangea.org/atex.

Pel que fa a l’energia solar fotovoltaica, es neces-
sita ser electricista i és un pèl més complicat, sobre-
tot si es vol connectar la instal·lació a la xarxa, ja que
hi intervenen les companyies elèctriques. Sovint es
diu que aquesta té un rendiment molt baix i que
genera molt poca electricitat, o que les plaques són
molt costoses de fabricar. Certament, ara per ara,
tenen un rendiment baix –de l’ordre del 15%–, però cal
considerar que es genera a partir d’una font renova-
ble, neta, abundant i a l’abast de tothom. Sobre el cost
de les plaques fotovoltaiques, cal fer referència a un
estudi de la Universitat de Saragossa –revista Era
Solar núm. 146– que fixa la taxa de retorn energètic
de les plaques d’entre 2,5 i 3,6 anys. En el cas de les
centrals nuclears, calen entre 7 i 14 anys de funciona-
ment per recuperar l’energia gastada per construir-
les (vegeu El espejismo nuclear, de Marcel Coderch). 

Si el que volem és autoconstruir una cuina o un
forn solar, podem visitar la pàgina www.solarcoo-
king.org, on surten molts models amb les explica-
cions i els plànols.

Pràcticament totes les energies renovables tenen
el seu origen en el sol (també l’eòlica, la hidràulica i
la biomassa) i per això és tan important saber
aprofitar el màxim i de manera sostenible aquests
1.367 W per metre quadrat que rebem del sol just a
sobre de l’atmosfera. No podem alimentar més la
barbàrie que suposa l’ús de combustibles fòssils i
nuclears. Ja ho va dir l’enginyer autodidacta de
principis del segle XX Franch Shuman: “D’una cosa
estic segur i és que la raça humana ha d’utilitzar
l’energia solar o retornar a la barbàrie”.

Aplicacions de
l’energia solar

. A LA CANTONADA

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

Sergio Picazo

Quants anys fa que fas de
periodista? 
33. Però de vegades no he

exercit, m’he deixat anar. Recordo
que vaig trobar la meva vocació quan
tenia 10 anys i vaig clavar un bolígraf
a l’ull d’un diputat regional que volia
pujar el preu del Cola-Cao.
Per què escrius? 
Per un impuls neuròtic i redemptor.
El periodisme és un gra de sorra
calent en el gèlid engranatge del
poder i jo sóc una part ínfima en
aquest complex industrial. Una
mosca collonera, una palla a l’ull,
això és el que sóc. En fi, el periodis-
me serveix per creure que serveixes
d’alguna cosa quan no ets més que
una taca de tinta en un gran llençol.
Creus que el periodisme crític
existeix avui dia? 
Però què dius? Ets ximple o què? El

periodisme és pura merda i només
serveix per apuntalar un sistema
podrit i donar credibilitat als polí-
tics. Serveix per fer amics, de vega-
des per tocar els ous i la majoria de
les ocasions per aconseguir uns
diners per anar fent. Reflexió: si ets
fill de la classe obrera, escriuràs dels
teus (en cas que no siguis un venut) i
si ets un desclassat posaràs el cul,
duràs una corbata i et convertiràs en
un periodista orgànic. I en això
camina la majoria.
Què demanaries, com a periodista i
com a lector, a una publicació com
la DIRECTA? 
La DIRECTA està bé com està. Ni tocar-
la. Jo recomanaria a les meves
amants que la comprin, que la posin
a la tauleta de nit, que la vulguin, que
la cuidin i que li facin un petó abans
d’apagar el llum. Déu meu, el que
costa fer una publicació sense pasta!
És miraculós!

. EL CIGALÓ

“El periodisme és pura
merda: només serveix per
apuntalar un sistema podrit”
Dionisio Giménez, PERIODISTA

Després de mitja
vida fent de repor-
ter, Dionisio Gimé-
nez està a punt de
jubilar-se. Treballa
al setmanari ‘El
Triangle’. Ha publi-
cat la novel·la
‘Bagdad Babylon
Hotel’ (El Andén),
una novel·la polícia-
ca-política que narra
els últims 30 anys
d’història de l’Iraq.

Feina, oci, felicitat
Jordi Oriola i Folch, Barcelona

P
er aprendre, necessitem descobrir que
no és normal allò que ens semblava
normal. Una amiga barcelonina em

comenta que Barcelona té un ritme frenètic i
que els xamans diuen que l’energia de la
ciutat comtal és pesada. I jo li contesto que
m’imagino que com a tota gran ciutat.

Aprofitant que ella acaba de tornar de
Londres, li faig adonar-se que aquella ciutat
deu ser igual o pitjor, però em sorprèn i em
respon que, a les cinc de la tarda, el Hyde Parc
és ple d’executius gaudint d’una pinta de
cervesa. Quedo descol·locat! Llavors, allí el
model és un altre, ja que aquí els executius
treballen moltes hores i els seus treballadors
també es queden fent més hores fins que el
cap marxa (i hi ha el permís...).

Recordo haver llegit que el nostre és un
dels països on es treballa més hores, tot i
que amb una productivitat baixíssima.
L’amiga em comenta que a la majoria de
països hi ha horaris flexibles menys aquí.
És clar, deuen entregar la seva força de
treball a canvi de diners, però només la
força de treball perquè tenen ben clar que hi
ha una vida al marge de la feina i en tenen
cura. Començo a sospitar que a casa nostra
hi ha hagut una conjunció estranya entre la
nostra manera de ser catalana, la cultura del
sacrifici empeltada amb la religiositat, la
consciència de la pobresa que es va viure
durant la guerra i el franquisme, la moderni-
tat que ha anat arribant poc a poc... que fa
que tot plegat doni una importància sobre-
dimensionada al treball. Em vénen al cap
comentaris del meu avi i del meu pare o
meus, molt marcats en aquest sentit (no deu
ser casual que la meva àvia o mare no
anessin tant per aquí). Em sembla que la
feina remunerada és molt important (i més
ara que pot tornar a faltar amb la crisi), ja

que hi dediquem temps i esforç i contri-
bueix a la valoració que fem de nosaltres
mateixos, però trobo que és molt més
important la felicitat de les persones.

Castigat per 
la precarietat
Jordi Pérez, Barcelona

E
scric a aquest periòdic perquè em fa
fàstic haver de sentir cada dia com
n’arriben a ser de bons, els gover-

nants, amb les ajudes universals que donen
a totes les persones que tenen criatures
prescindint de si viuen a Pedralbes o a la
Mina, o quan pugen quatre euros les
pensions de la gent gran. Mentre s’omplen
la boca de mesures encaminades a rentar-se
la cara –però mai a ajudar qui realment ho
necessita–, castiguen les persones que, per
culpa d’uns salaris que semblen una broma
o per contractes temporals, tenim més
d’una feina a l’any.

Em pregunto per què qui té dues cases i
condueix un cotxe de molts milers d’euros fa
una declaració de renda i li surt negativa i
qui, en canvi, acumula feines temporals o mal
pagades, ha d’acabar pagant. Segurament –i
em responc a mi mateix– perquè el dels
cotxes i les cases no les declara o les posa a
nom dels seus fills que no han de fer la
declaració o, com que és propietari, tot li
desgrava. A més, el del cotxe de luxe segura-
ment també és un d’aquests empresaris que,
per estalviar-se diners, només reté un 2% als
seus treballadors mal pagats, que són els qui
després han de pagar diners a Hisenda
perquè el seu cap s’ho ha estalviat.

I mentre faig la declaració m’adono que,
com que no tinc res (ni tan sols un salari
digne) i no ho vull tenir, hauré de pagar més
de 400 euros a les arques de l’Estat espanyol.
Això sí, ho faré amb el meu extraordinari sou

de menys de 700 euros. I el pitjor és que la
meva aspiració és arribar a ser mileurista, a
veure si així, almenys, puc pagar el lloguer, la
llum, el gas, l’aigua, Hisenda... i els cafès amb
els amics.

El vídeo de 
Carlos Palomino
Berta S. Miró, Terrassa

L’
altre dia, un amic em va enviar un
vídeo que em va fer esgarrifar. És el de
l’assassinat de Carlos Palomino a

Madrid. L’havia penjat El País a la seva
pàgina web i, durant molts minuts (a mi em
van semblar una eternitat), es veia com un
feixista sonat es dedicava a increpar i agredir
persones, entre els quals, el jove Carlos.

Aquest vídeo m’ha fet reflexionar. No he
estat mai partidària que aquest tipus d’imat-
ges s’ensenyin als mitjans, perquè no sé si cal
que amics i familiars vegin una i altra vegada
la mortal agressió. És com el vídeo de la noia
dels FFCC a qui vam veure com agredien fins
a la sacietat, perquè els mitjans van repetir la
imatge mil vegades (i després, és clar, van
anar a buscar l’agressor per aconseguir més
morbo i més sang).

D’altra banda, em preocupa saber que hi
havia diverses càmeres gravant el que
passava i cap responsable del metro madri-
leny no va actuar per aturar-ho. Hi havia un
noi armat amb una navalla –que mostrava,
orgullós– i ningú no va fer res per evitar que
pogués matar algú, com va passar.

Ara bé, d’aquest vídeo, en puc fer una
lectura positiva: per una vegada (espero), els
mitjans tindran clar que feixistes i antifeixis-
tes no estem al mateix nivell, com sempre
pretenen demostrar. No es va tractar d’una
baralla entre “dos grupets”, sinó de l’acarnis-
sament i de la fastigosa xuleria d’un jove nazi
que se sabia impune.

ENERGIA



Fran Richart
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E
l saló internacional de l’auto-
mòbil de Barcelona que se ce-
lebra fins el 17 de maig al re-

cinte de Montjuïc està essent
possible gràcies als pressupostos
generals de l’Estat. Una esmena
aprovada del grup de Convergència i
Unió el novembre de l’any passat va
permetre que el saló fos considerat
“esdeveniment d’excepcional inte-
rès públic” amb motiu del seu no-
rantè aniversari, fet que va perme-
tre atorgar-li uns avantatges fiscals
equivalents als Jocs Olímpics del 92
o l’Exposició Universal de Sevilla.
Aquesta llei categòrica permet que
les empreses patrocinadores –en
aquesta cas: La Caixa, Gas Nastural,
Endesa, Abertis, Coca Cola, RACC,
etc.– dedueixin fins al 100% de l’im-
post de societat per la inversió en
aquest acte.

La fira ha informat que enguany
ha batut el rècord de participació,
amb 55 marques expositores, tot i
que a finals de gener l’Associació
Nacional de Fabricants d’Automò-
bils (Anfac) –la representant més
gran de les empreses del sector–
anunciés que no hi participaria cap
marca de la seva entitat a causa de
la crisi econòmica. Només van cal-
dre dos mesos per convèncer els pa-
trocinadors i fabricants del suport
del govern, que deduiria la totalitat
de la inversió dels patrocinadors del
certamen. I això es tradueix en mi-
lions d’euros. Enrique Lacalle, presi-
dent del Barcelona Meeting Point,

va declarar sense gaire detalls que
la borsa de subvenció de què gaudi-
rien les empreses de cotxes seria
d’uns 34 milions d’euros. Aquesta
xifra correspondria al cost dels
45.000 metres de sòl destinats als
expositors, que la fira cobra a 750
euros el metre quadrat. Però no to-
tes les informacions són clares. El
Saló de l’Automòbil ocupa els
250.000 metres quadrats del total
de la fira, cosa que faria ascendir la
xifra fins als 187 milions. Tot i així,
el mes de març, l’exdirigent del PP
Lacalle va assegurar a El País: “Ni
les marques vénen gratis ni hi han
ajudes públiques”.

Els avantatges fiscals han atret
d’altres empreses que no havien as-
sistit mai al saló de Barcelona com
BMW i Mini– i d’altres com l’empre-
sa coreana Ssangyong –que es troba

en suspensió de pagaments– i el
grup General Motors (Opel, Saab i
Chevrolet), també amenaçat per fal-
ta de liquiditat.

Des que ha començat l’any, el
parc automobilístic català ha rebut
500 milions d’euros d’ajudes de la
Generalitat, entre plans de diversifi-
cació i producció i el crèdit a Nissan

per sufragar l’estoc de vehicles. Ara,
a aquesta dada, caldrà sumar-hi la
xifra enigmàtica que l’Estat farà es-
talviar a nou multinacionals impor-
tants per patrocinar la fira de l’auto-
mòbil.

On són els beneficis?
Mentre els visitants accedeixen al
Saló, a l’entrada, un contingent de
treballadors de la Federació del Me-
tall de la Confederació General del
Treball –CGT– recorda que la dismi-
nució de producció no justifica els
acomiadaments, la precarietat labo-
ral i la congelació salarial. A casa
nostra, el 96% del sector de l’auto-
mòbil es troba sumit en expedients
de regulació d’ocupació i cada dia
gairebé 750 treballadors pateixen
expedients de regulació en suspensió,
que permeten enviar-los un temps de-

terminat a l’atur. Un dels concen-
trats, Paco Celas, diu: “Nosaltres es-
tem aquí per denunciar que dins del
seu món de luxe i consumisme n’hi
ha un altre que és ben pitjor”. Tot i que
les empreses del sector del motor
anunciïn caigudes en les produc-
cions perquè no hi ha demanda, se-
gons es pot consultar a les publica-
cions de l’Anfac, durant els últims
quatre anys els fabricants de cotxes
han obtingut els beneficis més alts
de la seva història. Per exemple,
l’any passat, el grup Volkswagen va
incrementar un 13’7% el seu benefici
anual, un creixement record que li va
permetre facturar gairebé 111.000 mi-
lions d’euros. “On són tots aquests
diners, tots aquests beneficis bruts
durant tants anys; què pretenen?,
que la gent es canviï de cotxe cada

quatre anys?”, diu Juan Antonio So-
ler, treballador del metall. Per Soler,
demanar que els contribuents sufra-
guin els errors de la patronal del mo-
tor és una entabanada amb tota re-
gla, ja que ni se sap on van a parar
les ajudes ni es parla del fons de risc
que teòricament han de disposar les
multinacionals. A més, afegeix, el
balanç econòmic d’aquestes empre-
ses és positiu i les ajudes són per re-
cuperar el ritme de bonança econò-
mica dels últims anys. Una bonança
que –com diu Soler– és il·lusa, ja que
ha sotmès els treballadors a la pre-
carietat i a la societat del consumis-
me exacerbat.

El saló és
considerat
‘esdeveniment
d’excepcional
interès públic’

ALBERT GARCIA

BARCELONA • ALMENYS 30 MILIONS D’EUROS SERIEN PER LES EMPRESES PATROCINADORES QUE DEDUIRIEN DEL FISC

La fira de l’automòbil es finança
íntegrament amb el dèficit públic
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contra l’hotel Vela| PÀG. 12

Manifestació per Núria
Pórtulas a Girona | PÀG. 16

Absolució de les encausades
pel Queeruption | PÀG. 17; ; ;

, així està el pati

QUECHUA

Només van caldre
dos mesos per
convèncer els
patrocinadors
i fabricants del
suport del govern

El sector 
del motor,
durant els últims
quatre anys,
ha obtingut els
beneficis més alts
de la seva història

Concentració de treballadores del sector de l’automòbil convocada per la CGT a les portes de la Fira de Barcelona el 9 de maig



PAÍS BASC • ECOLOGISME

6.000 persones
es manifesten
contra el TAV 
a Iruña
Julen Tillo
redaccio@setmanaridirecta.info

M
ilers de persones van recór-
rer la capital navarresa, el
dissabte 9 de maig, per exi-

gir l’aturada del projecte de Tren
d’Alta Velocitat durant una de les
mobilitzacions més grans dels da-
rrers temps a Iruña. Amb les obres
començades a diversos punts del Pa-
ís Basc, ara, el projecte de la Y basca
es vol estendre cap a llevant. Ekolo-
gistak Martxan defineix el projecte
del corredor navarrès d’alta velocitat
com la major amenaça mediambien-
tal pel futur d’aquest territori. Es
preveu que, d’aquí poc temps, Zapa-
tero i el president de Navarra Miguel
Sanz tanquin un acord en aquest
sentit.

Amb el lema Jo també aturaré el
TAV! Dóna la cara contra el TAV!, la
plataforma AHT Gelditu! Elkarlana i
l’Assemblea contra el TAV van convo-
car aquesta mobilització, que va co-
mençar amb força retard per la re-
tenció de diversos autocars que hi
acudien per part de la Guàrdia Civil.
Finalment, la marxa va arrencar rere
la pancarta inicial ¡No más dinero
para la destrucción! Guztion artean
AHT geldituko dugu! (Entre totes ho
aturarem!), que denunciava la inten-
ció de fer la infraestructura més
gran que mai s’hagi fet al País Basc
malbaratant diner públic (10.000
milions de euros), un fet especial-
ment greu ara que el model desenvo-
lupista ens ha portat a una crisi se-
riosa. Durant el recorregut, es van
posar plàstics negres a les voreres
per simbolitzar l’efecte barrera que
té aquesta infraestructura als terri-
toris per on passa. A l’alçada de l’a-
vinguda Carlos III, la marxa es va
alentir a ritme de batucada per criti-
car el model social que ens imposa la
velocitat. La marxa va continuar en
un ambient festiu i reivindicatiu,
amb la penjada de diverses pancar-
tes al seu pas i l’animació de txala-
partaris, batucades i raperos fins
que va arribar la provocació de la Po-
licia Nacional, que va retenir un jove
que, finalment, va ser deixat anar.

Al manifest final, els grups oposi-
tors van insistir que la campanya de
criminalització cap a ells continua
–d’acord amb la lògica de l’Estat, que
argumenta que criticar o actuar en
contra d’aquesta infraestructura és
formar part d’ETA– i, per això, es rea-
firmen en el compromís de continuar
informant i fomentant el debat, la
participació social, la mobilització i
la desobediència civil. Podeu veure el
vídeo de la marxa a www.sindomi-
nio.net/ahtez.

La criminalització
cap als grups
opositors
continua
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Ramon Vila
redaccio@setmanaridirecta.info

D
ues persones es van enfilar i
encadenar a la façana del Banc
d’Espanya de Barcelona, el di-

mecres 6 de maig al migdia, i dues més
van introduir els seus braços a un bidó
de ciment i van tallar el trànsit davant
d’aquesta institució. Els quatre mem-
bres de la CAJEI, amb el suport d’una
vintena de persones que desplegaven
pancartes, van fer l’acció per denun-
ciar la precarietat i la inseguretat que
pateix el jovent en l’actual marc eco-

nòmic capitalista. Dues hores i mitja
més tard, els Mossos van aconseguir
despenjar les dues persones enfilades
a cinc metres d’alçada amb un camió-
grua i alliberar els braços del bidó de
ciment de les altres dues. Les quatre
persones van ser traslladades a la co-
missaria de Les Corts, d’on van sortir a
la nit amb les imputacions per part
dels Mossos dels delictes de resistèn-
cia, desobediència i desordres públics.
Tres persones més van ser identifica-
des durant l’acció. L’esdeveniment es
va produir al mateix lloc on, el passat
15 de novembre, van transcorre els fets

pels quals s’ha condemnat el veí de Vi-
lanova i la Geltrú Karim Akbih –per
una falta de lesions i una altra d’a-
temptat a l’autoritat– per manifestar-
se contra la cimera del G-20 i l’anome-

nada crisi econòmica. Aquest militant
independentista ha pres la decisió de
no pagar els 400 euros de la pena mul-
ta que li imposen, fet que suposarà
una ordre de presó de cinquanta dies.

DIRECTA

BARCELONA • CAMPANYA DE LA CAJEI 

Quatre persones s’encadenen
al Banc d’Espanya per
denunciar la crisi econòmica

DIRECTA

Multitudinària
marxa contra 
el tancament de
repetidors de TV3
Prop de 30.000 persones, segons els
organitzadors, van participar a la mar-
xa del dia 9 de maig a la ciutat de Va-
lència. La protesta va ser convocada
per Acció Cultural del País Valencià
(ACPV) sota el lema Junts Podem! L’ob-
jectiu comú va ser la denúncia de les
polítiques excloents cap a la cultura i
la llengua catalanes promogudes des
del govern de Francisco Camps (PP). El
tancament dels repetidors de TV3 i la
política educativa van ser els dos te-
mes més vehiculadors de la jornada.
L’acte central es va haver de fer a l’a-
parcament de Tarongers, després que
el govern denegués el permís a la plaça
de Bous. ALBERT MARTÍNEZ.

DIRECTA

Dos activistes es van lligar a un bidó de ciment enmig del carrer Fontanella

Dues persones encadenades als peveters de la façana de la seu del Banc d’Espanya de Barcelona són detingudes pels Mossos d’Esquadra



PAÏSOS CATALANS • ACCIÓ

Entitats basques
i catalanes
criden a xiular 
el Borbó
Higínia Roig
redaccio@setmanaridirecta.info

C
rida al boicot actiu a l’himne es-
panyol i a la presència de Joan
Carles I durant la final de la Copa

del rei que enfronta el FC Barcelona i
l’Ahtletic de Bilbao. Entitats basques i
catalanes van comparèixer, el dia 11 de
maig, al Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya per demanar a les aficions de tots
dos clubs que “cridin, xiulin i donin
l’esquena a l’himne espanyol” en el mo-
ment que Joan Carles I accedeixi a la
llotja de l’estadi de Mestalla. Santiago
Espot –Catalunya Acció– i Martxel Tole-
do –portaveu d’ESAIT (plataforma de
suport a les seleccions basques”)– van
demanar que la xiulada esdevingués
“un clam contra les constants imposi-
cions de l’Estat espanyol”. Des de fa set-
manes, és sabut que la Real Federació
Espanyola de Futbol (RFEF) ha contrac-
tat 40.000 watts de so addicional per
l’esdeveniment, amb l’objectiu de min-
var l’impacte de les possibles protestes.

5.000 xiulets i un diari especial
Tanmateix, la Plataforma Proselec-
cions Esportives també ha anunciat
que, abans del partit, distribuirà 5.000
xiulets a Mestalla amb el lema “Una na-
ció, una selecció”. La Plataforma –que
ha demanat “màxima esportivitat i res-
pecte perquè sigui una gran festa d’a-
germanament i reivindicació esporti-
va”– ha denunciat les constants traves
del govern espanyol per impedir l’ofi-
cialitat i per fer-los fora de les federa-
cions internacionals on Catalunya està
reconeguda oficialment.

No és l’única proposta basco-cata-
lana que tindrà aquest partit. El diari
Berria –dirigit per Martxelo Otamendi–
i el diari digital Vilaweb –dirigit per Vi-
cent Partal– han impulsat una edició
conjunta de 40.000 diaris gratuïts.
Amb capçalera conjunta, edició bilin-
güe en català i èuscar i la portada Gora
Barça, Visca l’Athletic, el diari es distri-
buirà a Mestalla, Bilbao i Barcelona i
compta amb una guia de la València
compromesa presentada per Xavi Sar-
rià d’Obrint Pas. En una única editorial,
tots dos mitjans afirmen que “la publi-
cació d’aquest suplement conjunt és
una demostració que, si ens posem a la
feina, tots dos pobles podem posar en
marxa molts projectes conjunts”.

Qui també ha entrat en els aspectes
que envolten la final ha estat el PNB,
que ha demanat al Ministeri de l’Inte-
rior que prohibeixi qualsevol manifes-
tació de l’extrema dreta. En diversos fò-
rums ultres d’Internet havia corregut
aquesta proposta: el diputat Emilio
Olabarria ha demanat una prohibició
expressa davant uns grups amb “un
ampli historial provocador i violent”.

S’ha contractat
40.000 watts per
minvar l’impacte 
de les protestes
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Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

L
a golejada del Barça contra el
Reial Madrid (2-6) i la classifica-
ció davant del Chelsea per la fi-

nal de la Champions a Roma van im-
plicar celebracions llargues i sonores
a la Rambla de Barcelona. La nit del 2
de maig, hi van assistir prop de 3.000
persones i la nit del dia 6, unes 5.000.
L’ambient festiu es va mantenir fins
poc després de la una de la matinada,
però no pas tota la nit. Entre els con-
centrats, s’hi van poder veure desenes
de joves beguts i amb una actitud
molt agressiva. Van arrencar semà-
fors, van destrossar botigues i van
cremar nombrosos bicings. Tot això

amb la condescendència dels Mossos
d’Esquadra d’uniforme i de paisà. El
colofó de la nit encara havia d’arribar.
Diversos grups de caps rapats van ini-
ciar una llarga sèrie d’agressions ra-
cistes, especialment contra ciutadans
d’origen pakistanès. Algunes de les
víctimes van ser els venedors de llau-
nes. Els joves racistes els insultaven,
els robaven les llaunes i començaven
a perseguir-los per la Rambla i la pla-
ça de Catalunya. “Fuera moros de
mierda, fuera de España”, cridaven
exaltats. Desenes de persones que en-
cara celebraven el títol blaugrana a
Canaletes victorejaven les agres-
sions, possiblement sense saber ni
tan sols quin era el seu origen. 

Els caps rapats es van mantenir
amb aquesta actitud fins a les quatre
de la matinada, sense ser amones-
tats en cap moment pels Mossos
d’Esquadra. Es va donar la circums-
tància que una de les persones agre-
dides va córrer en direcció al cordó
de la policia catalana que hi havia al
carrer Pelai i els va demanar ajut. El
cap policial uniformat li va contes-
tar: “Sí, sí, circule por favor, circule”.
El jove va marxar del lloc, esfereït
per la impunitat de les agressions.
Una de les víctimes va haver de ser
traslladada a l’hospital. Els antidis-
turbis, finalment, van carregar con-
tra els congregats a Canaletes, però
no per defensar els immigrants, sinó
per evitar la trencadissa dels vidres
de la botiga H&M.

Els joves racistes
els insultaven, els
robaven les llaunes
i començaven 
a perseguir-los 

Alguns caps rapats amenacen venedors ambulants abans d’apallissar-los, al costat de Canaletes. 

ALBERT GARCIA

Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

U
n jove peruà de 18 anys va ser
assassinat la nit del 6 de maig
al carrer Rosés de Sants. El

noi estava celebrant la victòria del
Barça davant del Chelsea amb el seu
cosí i dos amics menors d’edat. Duien
samarretes blaugrana i acabaven de
veure el partit a la pantalla d’un bar,
però des del carrer. Un grup d’entre 10
i 15 persones els van increpar quan
passaven per la plaça de Can Mantega.
Segons els nombrosos testimonis dels
fets, els van perseguir en direcció al
carrer Galileu i es van acarnissar, espe-
cialment, amb el jove d’orígen peruà.
El noi va morir per les ferides múlti-
ples de navalla i d’objectes tallants

(una ampolla de vidre escapçada). El
seu cosí va quedar greument ferit i en-
cara està ingressat a l’Hospital Clínic.
El pare de la víctima mortal és conduc-
tor del bus turístic de Barcelona i, du-
rant el sepeli al tanatori de Sancho Dà-
vila, desenes de companys de TMB hi
van fer acte de presència. La família va
negar taxativament la versió oficial
d’una baralla entre bandes llatines.
“Va ser una agressió directa i indiscri-
minada. Salvatge i acarnissada”, va dir
un dels seus familiars. El veïnat i els
comerciants que van ser testimonis
dels fets tenien molts dubtes sobre
l’autoria. Diverses televisions van es-
pecular, sense cap prova, sobre una ba-
ralla entre la banda Mara Salvatrucha
(d’origen salvadorenc) i els Latin King.
Les evidències ho han desmentit. 

El cap de la Guàrdia Urbana, Xavier Vilaró (vestit de blanc) va supervisar els incidents. 

ALBERT GARCIA

BARCELONA • NO VA SER CAP BARALLA DE BANDES

Un noi mor durant 
la celebració a Sants

BARCELONA • CONFLICTES DESPRÉS DELS PARTITS CONTRA EL REIAL MADRID I EL CHELSEA

Nombroses agressions racistes durant 
les celebracions pel triomf blaugrana 

I el número de placa?
El 12 de maig era la data legal a partir de la qual tots els agents dels
Mossos d’Esquadra havien de portar el número de placa (TIP) a la
jaqueta del seu uniforme. Però no va ser així. El decret aprovat per
Saura i Montilla va ser incomplert de manera flagrant pels agents
antidisturbis de la Brigada Mòbil el primer dia de la seva aplicació.
Cap dels uniformats que van participar a l’operatiu policial durant
una manifestació de professionals de la infermeria a les portes del
Departament de Sanitat duien el TIP. ALBERT MARTÍNEZ

DIRECTA



Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

A
l barri de la Barceloneta, fa
temps que s’està construint
un nou hotel de luxe, l’Hotel

Vela. La primera versió d’aquest pro-
jecte de l’arquitecte Ricardo Bofill
va ser avalada, l’any 1999, per la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Autoritat
Portuària de Barcelona, en aquella
època dominada per CiU. El PSC –en
aquells moments a l’oposició– va
presentar-hi una sèrie d’al·lega-
cions. Després que es reduís un 20%
el sostre edificable –l’alçada màxi-
ma de construcció de l’hotel– i es fes
recular vint metres del mar, el PSC
va donar el seu vistiplau al projecte.
Finalment, l’any 2006, el consistori
de Barcelona el va aprovar.

Avui, només falten quatre mesos
perquè s’inauguri l’hotel. El mes
d’octubre, Barcelona tindrà oficial-
ment un nou hotel de luxe de 99 me-
tres i 26 pisos. Això suposarà afegir
470 habitacions a l’oferta turística
de Barcelona, que ja compta amb
més de 4.500 places, la majoria d’en-
tre quatre i cinc estrelles. L’Hotel
Vela no és una excepció i l’habitació
més barata arriba a costar 289 euros
la nit.

Tot i que l’actual llei de costes pro-
hibeix construir a menys de 100 me-
tres de la línia del mar, l’Hotel Vela
s’està construint a vint metres de l’ai-
gua. La justificació és que l’hotel s’ai-
xeca en uns terrenys del Port de Bar-
celona i, per tant, subjectes a la llei de
ports, que permet construir a menys
metres de distància. Aquest fet con-

trasta amb el mandat de l’Ajuntament
de fer enderrocar sense miraments
els xiringuitos de la Barceloneta
arran de l’aplicació de la llei de costes.
D’altra banda, l’hotel s’ha construït
en sòl de domini públic, però amb ca-
pital i gestió privades i amb totes les
facilitats per part de l’Ajuntament de
Barcelona. Entre altres coses, l’ha
qualificat com a equipament, fet que
fa que els constructors no estiguin
obligats a construir cap més “equipa-
ment” públic al terreny en qüestió.

Aquest projecte implica la modifi-
cació de l’Avinguda de Joan de Borbó,
que s’allargarà i es convertirà en un
passeig, que augmentarà la seva ca-
pacitat viària fins arribar a l’alçada
de l’Hotel. Per altra banda, la cons-

trucció de l’hotel i el projecte que l’en-
volta també suposarà la modificació
de la platja que va del Club Natació
Barcelona fins al trencaones que que-
da al costat de l’hotel. Aquest sector
de la platja és on es practica de forma
més assídua el nudisme i el surf.
Aquestes dues pràctiques desaparei-
xeran amb el nou projecte, ja que la
primera restarà prohibida i la segona
no es podrà continuar fent a causa de
la construcció d’una nou espigó.

Resistència al projecte
Durant els últims anys, el Port de
Barcelona ha imposat diverses trans-
formacions urbanístiques, com el
Maremàgnum, el Port Esportiu o el

World Trade Center. Però la resistèn-
cia veïnal també ha augmentat al bar-
ri de la Barceloneta durant els dar-
rers anys. I l’edificació de l’Hotel Vela
no s’escapa a aquestes resistències al
model de la Barcelona del turisme i
neoliberal. Arran del projecte de l’Ho-
tel Vela, diverses persones van crear

la campanya Bomba a l’Hotel Vela,
que pren el nom d’una de les pintades
que van aparèixer al barri arran de la
seva construcció. Per Gala Pin, acti-
vista de la campanya: “L’Hotel Vela és
insultant”. De fet, per moltes veïnes
“és l’últim insult de l’Ajuntament a
les que sobrevivim a Barcelona”.

La campanya, que fa temps que
està treballant al voltant d’aquesta
construcció, exigeix –entre altres
coses– “la paralització immediata
de la construcció de l’hotel i de les
infraestructures adjacents”,
l’anul·lació de les concessions ator-
gades per l’explotació de l’hotel o
l’enderrocament de l’hotel “per re-
convertir els terrenys en un espai re-
alment públic per la ciutadania de
Barcelona”.

En aquests moments, la campa-
nya s’està plantejant una sèrie d’ac-
cions de caire lúdic. Per exemple, el
16 de maig gravaran un vídeo de de-
núncia. També estan preparant un
concurs d’il·lustracions “per denun-
ciar la irracionalitat d’aquest hotel”.
La campanya també preveu empren-
dre alguna acció legal que encara no
s’ha decidit i ha encetat una línia
d’investigació per treure l’entrellat
de l’entorn econòmic que rodeja l’Ho-
tel Vela i altres infraestructures rela-
cionades amb el Port de Barcelona i
amb el turisme. Per Gala, la idea que
ven l’Ajuntament de Barcelona que el
turisme crea ocupació amaga el fet
que “la majoria d’aquest llocs de tre-

ball són molt precaris”. Les dades
són contundents: menys del 50%
dels contractes són fixos, un 10% en
els contractes nous.

La campanya també considera
molt important denunciar la políti-
ca de l’Ajuntament respecte al Port
de Barcelona, ja que aquest “té una
capacitat d’incidència” molt gran a

la ciutat –segons Gala Pin–, però no
està sotmès al control del sector pú-
blic. Les decisions que pren el Port
són “molt opaques per la resta de
ciutadans”.

La idea és anar ampliant la cam-
panya, ja que cada cop hi ha més
gent que mostra el seu interès a
plantar cara al projecte de l’Hotel
Vela. També fan una crida a la gent
–tant del barri de la Barceloneta com
de tota la ciutat de Barcelona– a “ex-
pressar el seu refús –a l’Hotel Vela–
de la manera que creguin conve-
nient”.

A l’octubre,
Barcelona tindrà
oficialment
un nou hotel 
de luxe de 99
metres i 26 
pisos d’altura

L’hotel Vela, emplaçat en una nova bocana del Port de Barcelona, es troba en la fase final de la seva construcció.

BERTA ALARCÓ

L’hotel s’ha
construït en sòl 
de domini públic,
però amb capital 
i gestió privades

BARCELONA • EL NOU COMPLEX S’HA CONSTRUÏT D’ACORD AMB LA LLEI DE PORTS PER SALTAR-SE LA LLEI DE COSTES DE LA GENERALITAT

D’aquí quatres mesos s’inaugurarà un nou
hotel de luxe malgrat l’oposició veïnal
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> Qui ha construït l’Hotel Vela?

Els gestors del Port de Barcelona van cedir en propietat l’espai públic
per la construcció de l’Hotel Vela i els seus voltants a la Nova Boca-

na Barcelona, una Unió Temporal d’Empreses creada per l’ocasió per
quatre grans del sector amb una participació del 25% cadascuna. Aques-
tes empreses del sector són FCC d’Esther Koplowitz i els seus amics, un
bon grapat dels quals ha estat condemnat per corrupció i altres activi-
tats il·lícites; D’OHL, de l’exministre franquista Villar Mir, entre moltes
altres coses responsable directe dels problemes amb la construcció del
TGV i del caos de Rodalies de l’any passat; COMSA, de la família Miar-
nau, amb unes relacions excel·lents amb els partits polítics, i SACRESA,
propietat de la família Sanahuja, que és àmpliament coneguda per la se-
va responsabilitat en el cas d’aluminosi i la seva implicació destacada al
Pla Caufec.

Arran del projecte
de l’hotel, neix la
campanya Bomba
a l’Hotel Vela que
prepara accions 
de caire lúdic



TERRASSA • SOCIAL

Els col·lectius
rupturistes de
Terrassa uneixen
forces en una
nova assemblea

Directa Terrassa
terrassa@setmanaridirecta.info

A
nticapitalista, antifeixista,
antipatriarcal, no institucio-
nal i internacionalista són els

cinc punts que defineixen l’ideari de
l’Assemblea Popular Terrassenca
(APT), una unió de diverses forces
que es proposa construir alternati-
ves als problemes concrets generats
pel sistema. El treball conjunt res-
pon a la necessitat d’impulsar cam-
panyes unitàries dins el marc ter-
rassenc i l’assumpció dels cinc eixos
ideològics és una condició necessà-
ria per poder formar-ne part. Si bé la
participació es fa a títol individual i
no en representació dels col·lectius,
aquests sí que han assistit a l’as-
semblea de presentació de l’APT a
través de membres de l’Assemblea
d’Okupes, SAT, Endavant, l’Espai
Democràtic Intercultural, Biterna,
la CUP, la CGT, Kaos en la Red i III
República.

La trobada va tenir lloc el dia 9
de maig –després d’algunes reu-
nions prèvies– en un col·legi munici-
pal. Durant la jornada, hi va haver
temps per fer feina, però també per
l’esbarjo, i s’hi va perfilar la primera
campanya, que té com a objectiu de-
nunciar l’actual crisi capitalista,
una tasca que abraça aspectes molt
diversos i cadascun d’ells prou im-
portant: contra els ERO, de suport
mutu entre aturades, per evitar els
desnonaments (com està succeint
actualment al barri de Vilardell), de
denúncia d’obres abandonades o
contra la pressió dels bancs.

L’APT regula una coordinació
que ja es practica informalment en-
tre els col·lectius d’esquerres i una
de les fites és treballar als barris, on
els problemes colpegen amb més vi-
rulència. Si bé l’APT, en un primer
moment, es planteja el repte de do-
nar-se a conèixer i créixer, també ha
d’estabilitzar-se i madurar per no
perdre el llegat de tot allò que va
construint. Mitjançant accions visi-
bles i participatives, l’APT vol eri-
gir-se –sense ambicions, però amb
empenta– en una de les vies a través
de les quals la gent pugui canalitzar
les seves inquietuds, problemes de-
rivats de viure en una urbs cada cop
més atomitzada i fagocitada per la
gran Barcelona, amb molta població
immigrada i amb un atur que afecta
el 16% de la població activa.
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Dennís Colomer
redaccio@setmanaridirecta.info

L’
assemblea territorial de les
Terres de l’Ebre de la cam-
panya Apaguem les Nuclears

va fer públic un manifest antinucle-
ar firmat per una seixantena de per-
sonalitats ebrenques de diferents
àmbits com la música, l’art, l’esport,
les lletres, el periodisme, els movi-
ments socials, el sindicalisme...

Pedro Pérez, representant sindi-
cal del sector del moble, va explicar
les males praxis laborals que adop-
ten les empreses gestores de les cen-
trals nuclears per reduir costos,
unes pràctiques que –alhora– afecten
la salut i la seguretat.

La campanya Apaguem les Nu-
clears, iniciada el mes de març, té
com a objectiu principal evitar la re-
novació de les llicències de les cen-
trals nuclears del Principat de Cata-
lunya, que acaben entre l’any 2010 i
el 2011.

Tot i que inicialment la campa-
nya va ser impulsada per la Coordina-
dora Anticementiri Nuclear i Jóvens
de les Terres de l’Ebre, actualment ja
s’han creat les assemblees territo-
rials del Camp de Tarragona i de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona i més
de 50 entitats i organitzacions d’ar-
reu dels Països Catalans s’han inte-
grat a la campanya.

Juli Loras, portaveu de la cam-
panya, també va denunciar la forta
campanya mediàtica que ha engegat
el lobby nuclear des de fa temps amb
l’ajuda d’alguns grans mitjans de co-
municació. Segons Loras: “Difonen
àmpliament qualsevol notícia –fins i
tot qualsevol rumor– aparentment

favorable a l’energia nuclear i ama-
guen veritables notícies, com la deci-
sió d’Obama d’abandonar un projec-
te de cementeri nuclear que portava
més de vint anys en estudi o la deci-
sió de l’Agència de l’Energia nord-
americana que “no es facin més nu-
clears als EEUU”. Tot i que sembla
que els lobbies nuclears tenen inten-
ció de forçar la construcció de noves
centrals, des de la campanya Apa-
guem les Nuclears creuen que es-
tan intentant despistar la societat i
que el seu objectiu real és l’allarga-
ment de la vida de les centrals que es-
tan a punt de tancar, ja que –segons
diuen– les empreses nuclears no te-
nen prou capital per emprendre elles

soles la construcció de noves cen-
trals si no és amb una forta implica-
ció per part dels estats.

Noves mobilitzacions
El proper diumenge 17 de maig, la
CANC, Jóvens de les Terres de l’Ebre i
la plataforma en defensa de la Terra
Alta han convocat una marxa entre
Camposines i la central nuclear d’As-
có (10km) sota els lemes Apaguem
les Nuclears, No al Cementiri Nucle-
ar i Contra l’ús brut de les energies
netes: eòlica sí, sense massificació.

El recorregut escollit no és gra-
tuït. A Ascó hi ha dues centrals nu-
clears i, juntament amb la de Vande-
llòs, són les que funcionen pitjor de
tot l’Estat espanyol i les que han re-
gistrat episodis més greus pel que fa
a la seguretat. Camposines, per la se-
va banda, és una de les localitza-
cions que més han sonat per la ubi-
cació del futur cementiri nuclear.

Esta mobilització arriba en un
moment clau pel que fa a la lluita
contra la massificació eòlica. Si fa
uns mesos la població de l’Horta de
Sant Joan va rebutjar la instal·lació
dels disset aerogeneradors eòlics
amb una àmplia majoria (85%) i una
participació rècord –malgrat la cam-
panya tendenciosa de l’Ajuntament–
la setmana passada, la Comissió
d’Urbanisme de les terres de l’Ebre
(CUTE) va desestimar la petició de
l’Ajuntament de l’Horta i va imposar
la construcció d’un gran parc eòlic al
costat d’espais protegits i sense cap
informe de compatibilitat.

L’objectiu és evitar
la renovació de les
llicències de les
centrals nuclears
catalanes que
acaben en dos anys

Presentació de la campanya a les Terres de l’Ebre el març de 2009

DIRECTA TERRASSA

Oriol Matadepera
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l Districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi de Barcelona, el 27 d’abril,
va comunicar al veïnat de Vall-

vidrera que volia enderrocar la masia
de propietat municipal anomenada
Can Pujades –situada al costat del
pantà i que no té cap ús– pel seu estat
“ruïnós” i perquè es troba en sòl fo-
restal. El 28 d’abril, el veïnat va en-
viar una carta al Districte on dema-
nava una moratòria de sis mesos per
poder preparar un projecte de recupe-
ració de la masia que servís de model
de vida sostenible dins el futur Parc
Natural amb alguna activitat rural
com la ramaderia o el viver d’arbres
fruiters. Els motius que van dur el
veïnat a escriure aquesta carta són
que aquesta masia és una de les mol-
tes que hi ha repartides per la serra
de Collserola, considerades part d’un
patrimoni que cal conservar. Tot se-
guit, van constituir una comissió per
estudiar el tema de la qual van sortir
moltes propostes per Can Pujades.
Sense donar resposta a aquesta peti-

ció, el 5 de maig, va començar l’ender-
rocament de la masia per ordre de l’A-
juntament de Barcelona. L’enderroc
només va durar un dia, ja que la reac-
ció veïnal va fer aturar els treballs de
destrucció. L’alcalde Hereu va anar a
Vallvidrera l’endemà i va dir que es
miraria el tema perquè no en sabia
res. Així doncs, la masia resta a mig
enderrocar.

Catàlegs i informes
La masia formava part del Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic Català de la
Generalitat com a obra popular i l’A-
juntament no ha tingut en compte les
propostes de la comissió veïnal que ha
treballat per buscar alternatives i po-
der conservar una part de la seva his-
tòria cultural i arquitectònica. Els
col·lectius en defensa de Collserola
creuen que aquesta masia representa
part de la història de la serra i una
mostra de les tasques tradicionals i
les formes autosuficients i sosteni-
bles d’entendre la natura i la vida. Així,
el veïnat de Vallvidrera va anar a pro-
testar al ple del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi per l’enderroc i va lamen-

tar que el Districte hagués decidit ti-
rar a terra aquesta propietat sense fer
cas de les peticions per trobar-li un ús
social. La regidora del districte, Sara
Jaurrieta (PSC), va basar-se en dife-
rents informes tècnics que assegura-
ven que la masia no estava protegida i
que alertaven del seu estat ruïnós. Des
de Patrimoni Municipal van dir que la

finca era “susceptible de ser derruïda”,
Parcs i Jardins reclamava que desapa-
regués “per recuperar el terreny fores-
tal” i el Museu d’Història de Barcelona
va tenir en compte el valor “històric”
de la casa, però el seu “estat ruïnós”
havia provocat que les restes conser-
vades no tinguessin “cap valor patri-
monial”.

La pressió veïnal va suspendre ‘in situ’ l’enderroc total de l’edifici

COLLSEROLA • ERA UNA DE LES DISSET MASIES DE FINALS DEL SEGLE XVII QUE HI HAVIA A VALLVIDRERA

L’Ajuntament de Barcelona 
enderroca a mitges Can Pujades

TERRES DE L’EBRE • MANIFEST D’UNA SEIXANTENA DE PERSONALITATS EBRENQUES

Recollida massiva de signatures per evitar
la renovació dels permisos a les nuclears
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E
n Francesc de Can Riart va
néixer a Peramola, un petit
poble de l’Alt Urgell. Tot i

que la seva és una família de sas-
tres, ell va preferir l’ofici de pintor.
Va estudiar Arts i Oficis a la Llotja
de Barcelona. Tot i dedicar-se a la
pintura, sempre ha tingut un alter
ego arqueòleg, una passió desfer-
mada per la història, a la qual
molts dels seus amics es dedica-
ven i, de tant en tant, li demana-
ven dibuixos i il·lustracions. Va
ser així com s’introduí en el món
de la il·lustració històrica, a finals
dels anys vuitanta, per acabar
convertint-se, actualment, en el
puntal principal que té Catalunya
en aquest camp.

El vestit ha estat el seu punt
fort i potser el fet que l’ofici de
casa fos el de sastre l’acabà traint
d’alguna manera. Gràcies a la seva
passió per investigar, als seus
coneixements del món tèxtil acu-

mulats a força d’anys i a la seva
destresa per representar i recons-
truir fets i personatges, es va
atrevir a desmuntar tota la mitolo-
gia que envolta el famós quadre
L’Onze de setembre de 1714 d’Anto-
ni Estruch. Ho va fer reconstruint
tota la indumentària fins a acon-
seguir una representació fidedig-
na de la realitat, allunyada dels
tòpics del segle XIX i fugint del
complex d’inferioritat que després
de tantes batalles perdudes ha
acabat adquirint el poble català.

En Francesc, un home que
desprèn la més absoluta serenitat,
sempre ha defensat l’existència
d’un museu militar de Catalunya.
Sense embuts, em diu que mai
serem un país normal sense tenir-
ne un i remarca que “això no vol
dir militarista”, com el trist exem-
ple que actualment hi ha al castell
de Montjuïc. Segons diu, “ha fet
molt mal malentendre el pacifis-

me, que ha acabat calant en la
malmesa memòria històrica del
país” i provocant, a tall d’exemple,
que Barcelona, que va ser la prime-
ra ciutat del món bombardejada
sistemàticament per forces aèries
durant la Guerra Civil, no disposi
d’un refugi antiaeri rehabilitat i
museïtzat dignament.

Amb tots els anys que fa que
treballa d’il·lustrador, ha col·labo-
rat en desenes de llibres i ha fet
una pila de còmics i audiovisuals,
tot i que també ha treballat per
molts museus, com el d’Història
de Catalunya, al qual va estar molt
lligat durant els seus inicis.

Una de les seves joies, un dels
llibres del qual està més orgullós,
han estat els tres volums de la
Història Militar de Catalunya i
l’ampliació sobre la Guerra de
Successió Els Exèrcits de Catalu-
nya, 1713-1714, tots ells publicats
per Rafael Dalmau Editor. Encara

no fa un mes que va sortir al mer-
cat una de les seves últimes col·la-
boracions, Els exèrcits de Jaume I,
de l’editorial Duxelm, un interes-
sant document per entendre la
indumentària i la tecnologia utilit-
zades per la que va ser una de les
potències militars d’Europa.

Actualment, l’espina que té
clavada i una de les coses pen-
dents és la recreació històrica,
una pràctica que es fa a molts
països del món, però que a casa
nostra és desconeguda. Potser un
dia me’l trobaré passejant pel
Born, armat i vestit com ho feien
a principis del segle XVIII, tot
recreant el setge de Barcelona,
acompanyat d’un grup de fuse-
llers de muntanya i explicant-me
que la història és la clau per
entendre el present.

Text: Jordi Borràs

1- Recreació de neandertals
2- Vestit i indumentària del general Moragues, un tinent del regiment comandat per Manuel Moliner i Rau i un soldat del regiment de la ciutat de Barcelona.
3- Representació de pirates turcs saquejant la costa catalana el segle XV.
4, 5 i 6- Recreació del vestit al segle XV.
7- Teler ibèric del segle III.
8 i 9- Recreació de la batalla d’Azalla, a l’Aragó, entre tropes romanes i guerrers ibers.

Francesc Riart
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Directa Girona
girona@setmanaridirecta.info

N
úria Pórtulas, la jove de Sar-
rià de Ter detinguda el 7 de
febrer de 2007 pels Mossos

d’Esquadra sota la llei antiterroris-
ta, serà jutjada el dia 13 de juliol a
l’Audiència Nacional espanyola.
L’acusació feta pel fiscal Miguel
Ángel Carballo és de cinc anys de
presó i una multa de 6.300 euros
per col·laboració amb banda arma-
da, a més de quinze anys d’inhabili-
tació absoluta. Aquests són els fets
que es van denunciar durant l’últi-
ma manifestació que es va fer per
reclamar la seva absolució, convo-
cada per l’Assemblea de Suport a

Núria Pórtulas. La convocatòria da-
vant la seu d’ICV va servir per de-
nunciar el paper d’aquest partit en
la seva detenció i en la gestió de tot
el cas. El paper de la Conselleria
d’Interior –i concretament de Joan
Saura i Joan Boada com a princi-
pals dirigents– ha estat denunciat
contínuament per l’Assemblea de
Suport arran de la criminalització
constant de la campanya i la perse-
cució que han patit els seus mem-
bres.

Prop de 150 persones van recór-
rer els carrers de Girona darrere
una pancarta on es demanava l’ab-
solució de Núria Pórtulas i cridant
consignes contra la llei antiterro-
rista i els Mossos d’Esquadra. L’ac-

te va acabar al barri vell on, aprofi-
tant la inauguració de l’exposició
Temps de flors, la campanya per
l’absolució de Pórtulas va crear un
espai de denúncia de diversos ca-
sos repressius. La lectura del mani-
fest de la campanya on es reclama-
va la desaparició de l’Audiència
Nacional i la fi de la criminalitza-
ció dels moviments de solidaritat
amb les preses va concloure la ma-
nifestació i va donar pas a la inau-
guració de l’espai de denúncia.

En aquest espai gestionat per
l’Assemblea, s’hi representen qua-
tre cel·les on s’exposa la informació
de diferents casos repressius: el
cas d’en Franki de Terrassa, els de-
tinguts de l’operació Estany o l’em-
presonament d’Enric Duran. Així
mateix, una de les cel·les està dedi-
cada exclusivament a tota la infor-
mació referent al cas de Núria Pór-

tulas i a les seves diferents fases.
En aquest sentit, es recorden els
canvis d’acusació que hi ha hagut i
la falta de proves amb què se l’està
acusant d’un delicte de col·labora-
ció amb banda armada. Pels mem-
bres de la campanya, l’acusació per
tinença d’explosius i la posterior
retirada davant la seva inexistèn-
cia o el fet que l’acusació se susten-
ti bàsicament en la relació entre
Núria Pórtulas i Juan Sorroche

–empresonat a Italià per uns altres
fets– demostren la incoherència de
la petició del fiscal.

Cal recordar que l’advocat del
cas, Benet Salellas, davant l’infor-
me del fiscal, va declarar que no era
res més que “una llista de sospites i
hipòtesis” que no provaven res.

La campanya de suport ha pre-
vist noves mobilitzacions fins el
dia del judici: diverses concentra-
cions davant la seu d’ICV –la més
immediata el proper 6 de juny–, di-
verses xerrades de difusió del cas i
l’organització d’autobusos per viat-
jar a Madrid el dia del judici. Per al-
tra banda, continuen recollint sig-
natures per l’absolució a través de
la pàgina web http://elsud.org/nuri,
on s’actualitza la informació del
cas i es poden descarregar diversos
dossiers informatius i els manifes-
tos de la campanya.

Convocatòria
davant la seu d’ICV
per denunciar el
paper del partit 
en la detenció i 
la gestió del cas

Manifestació el dia 9 de maig al centre de Girona

XEVI PLANAS

ESTAT ESPANYOL • PRESÓ

El Tribunal
Suprem sentencia
que el sistema 
de classificació
FIES és il·legal
Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

L
a secció cinquena de la sala del
contenciós administratiu del
Tribunal Suprem espanyol ha

confirmat la il·legalitat del sistema
de classificació penitenciària dels
Fitxers d’Interns d’Especial Segui-
ment (FIES). Aquesta sentència fer-
ma del màxim òrgan judicial acaba
amb tretze anys de periple durant els
quals l’associació Madres Unidas
contra la Droga ha liderat la lluita en
defensa dels drets humans als passa-
dissos dels tribunals. La sentència
–signada pel magistrat ponent Jesús
Ernesto Peces Morate– anul·la de fac-
to l’aplicació d’aquest règim peniten-
ciari especial. 

El redactat deixa clar que la ins-
trucció 21/1996 del 16 de desembre
(nom tècnic amb què es va aprovar el
règim FIES) conté normes de caràc-
ter general sobre seguretat, control i
prevenció d’incidents relatius a in-
terns molt conflictius o inadaptats
que afecten els seus drets i deures, de
manera que s’excedeix en la raó de
ser i la finalitat del que s’ha anome-
nat reglaments administratius. En
conclusió, la secció cinquena estima
els motius del recurs de cassació pre-
sentat per Madres Unidas contra la
Droga i resol l’anul·lació del sistema
FIES perquè és contrari al dret. La de-
cisió judicial ferma va ser comunica-
da a les parts el 8 de maig. 

Les entitats contràries a aquest
règim penitenciari i que han lluitat
llargament per la seva anul·lació van
celebrar la sentència, però van ser
molt prudents a l’hora de valorar el
seu efecte sobre les condicions a l’in-
terior de les presons. De fet, Jaume
Asens, membre de la Comissió de De-
fensa dels Drets de la Persona del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, va
expressar la seva satisfacció –mesu-
rada– per la sentència, però també va
alertar que l’actual ambigüitat amb
què s’aplica el règim d’aïllament es
poden reproduir les condicions de
vulneració de drets dels reclusos que
es derivaven del règim FIES. Durant
els últims vint anys les entitats críti-
ques amb el sistema penitenciari
han centrat moltes de les seves de-
núncies i manifestacions contra l’a-
plicació d’aquest règim, que s’ha
usat amb especial intensitat en tots
aquells casos de reclusions per
raons polítiques.

La secció 
cinquena resol
l’anul·lació
del sistema 
FIES perquè és
contrari al dret

GIRONA • ELS MANIFESTANTS CRIDEN CONSIGNES CONTRA LA LLEI ANTITERRORISTA I ELS MOSSOS

Arrenca la campanya per 
l’absolució de Núria Pórtulas
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CATALUNYA • ENTRE ELLES LES DEL COL·LEGI D’ADVOCATS, L’INSTITUT DE DRETS HUMANS I L’OBSERVATORI DESC

Més de 2.000 signatures per la llibertat
de l’activista de la banca Enric Duran
Jesús Rodríguez
redaccio@setmanaridirecta.info

D
os mesos després del seu
empresonament preventiu,
la campanya de suport a l’ac-

tivista contra la banca Enric Duran
agafa un nou impuls i endega una
recollida de signatures, accions, re-
cursos judicials i una manifestació.
Des de la pàgina web de la publica-
ció Podem, ja s’han aplegat més de
1.700 signatures per exigir la seva
posada en llibertat, a les quals s’han
d’afegir els centenars que s’han re-
collit a la seva localitat natal, Vila-
nova i la Geltrú. El grup de suport a

l’activista ja ha avançat que es pre-
paren accions reivindicatives visto-
ses per “terra, mar i aire”. A més,
una assemblea molt concorreguda
que es va fer la setmana passada a

la Casa de la Solidaritat va decidir
convocar una manifestació pública
per fer visible al carrer l’empreso-
nament de l’activista contra la ban-
ca. La cita és el dijous 14 de maig a
les vuit del vespre a la plaça Univer-
sitat. Coincidint amb tot això, tam-
bé han redactat un model de moció
que pretenen presentar als plens
municipals dels ajuntaments. La
via jurídica no s’ha aturat i l’advo-
cat del noi ja prepara una bateria
d’arguments nous que es presenta-
rà davant el tribunal que va dictar
la presó preventiva. Entitats tan re-
presentatives com la FAVB, l’Insti-
tut Català pels Drets Humans, Justí-

cia i Pau, l’Observatori DESC o la
Comissió de Defensa del Col·legi
d’Advocats també han exigit el seu
alliberament en un text que també
ha estat sotasignat per escriptors,
professores universitàries, actors,
cantants o activistes d’àmbits
molts diversos dels moviments so-
cials. 

Enric Duran va ser detingut el 17
de març al rectorat de la Universitat
de Barcelona mitjançant una opera-
ció llampec dels Mossos. Les pres-
sions del Departament d’Interior i la
Fiscalia van forçar el seu ingrés a la
presó de Can Brians, tot i no haver
estat jutjat. 

Ja han avançat 
que es preparen
accions vistoses
reivindicatives per
“terra, mar i aire”

Salellas va declarar
que l’informe era
“una llista de
sospites i hipòtesis"
que no provaven res



BARCELONA • JUDICI

Absolució
de totes les
encausades
pel Queeruption 
de l’any 2005
Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

El jutjat penal número 3 de Barce-
lona ha decidit la lliure absolució

de totes les persones encausades en
el judici pels fets de la manifestació
de la trobada Queeruption de l’any
2005. Durant la marxa que culmina-
va aquell esdeveniment reivindicatiu
al voltant de les lluites de gènere, al
punt de la plaça Universitat, es va
produir una càrrega protagonitzada
per agents de paisà de la policia es-
panyola. Hi va haver nou detencions,
que segons les encausades van ser
del tot indiscriminades. Ara, la sen-
tència dóna la raó a les denunciades,
ja que el jutge argumenta l’absolució
adduint que no s’ha demostrat que
protagonitzessin cap desordre pú-
blic, només s’ha pogut concloure que
estaven a una manifestació i això,
avui per avui, no és delicte. El magis-
trat que signa la resolució utilitza el
símil d’un partit de futbol, tot dient,

que, si hi hagués aldarulls durant un
encontre esportiu, mai s’optaria per
detenir tota l’afició que es troba a les
grades, ja que les agressions haurien
estat protagonitzades només per un
grup de hooligans. 

El que no entra a analitzar el jut-
ge és la denúncia que van presentar
les detingudes contra els agents po-
licials que van efectuar el seu tras-
llat fins a la comissaria. Segons les
afectades, els policies les van insul-
tar, humiliar i agredir. Els testimo-
nis d’aquestes actuacions, qualifica-
des com a “masclistes” i “homòfobes”
van ser incorporats a l’informe
anual que redacta Amnistia Interna-
cional. La resolució judicial absolu-
tòria va ser comunicada el 5 de maig
i la fiscalia té un termini de 10 dies
per presentar-hi recurs. L’advocat
que defensa les encausades no veu
probable aquest extrem i creu que fi-
nalment es tractarà d’una sentència
ferma. 

Segons les
afectades,
els policies 
les van insultar,
humiliar i agredir
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F
a més de nou mesos –concre-
tament des de l’operació Ale-
jandria contra el proxenetis-

me al Raval– que les treballadores
sexuals que exerceixen al barri
acusen el cos d’antidisturbis de la
Guàrdia Urbana d’assetjar-les en la
seva vida quotidiana. Segons de-
nuncien, els agents entren a bus-
car-les a farmàcies, bars i locutoris
dels quals són usuàries com a veï-
nes, les treuen al carrer i les san-
cionen econòmicament. Els agents
apel·len a l’ordenança cívica apro-
vada per l’Ajuntament l’any 2006,
que prohibeix sol·licitar, oferir i
practicar serveis sexuals retribuïts
a l’espai públic. Ara, la persecució
policial vers les prostitutes ha arri-
bat fins al punt d’asseure’n una a la
banqueta dels acusats per desobe-
diència i resistència a l’autoritat.

Ella –no vol donar el seu nom
per por de futures represàlies– és
veïna del Raval des de fa sis anys. A

més, és treballadora sexual, però
no exerceix al barri pels seus fills,
de quinze i quatre anys. La tarda
del 22 d’octubre de 2008, sortia de
casa per anar a buscar el fill petit a
l’escola i es va aturar a xerrar amb

unes veïnes. “En aquell moment,
una patrulla de la Guàrdia Urbana
va frenar i un d’ells va sortir del
cotxe esperitat i es va llençar sobre
seu”, afirma una portaveu de Gene-
ra, l’associació que porta el seu cas.
“La va agafar molt fort pels braços i
li va causar contusions i, molt ner-

viós, va exigir-li que li ensenyés la
documentació”. Curiosament, era
el mateix agent que ja l’havia iden-
tificada el dia anterior i va obtenir
exactament la mateixa resposta
que llavors: el seu permís de resi-
dència s’estava renovant i ella no-
més tenia una còpia dels papers.
“Tu vas de lista”, va ser la resposta
del policia, força conegut entre les
treballadores sexuals del Raval per
la seva trajectòria d’agressivitat i
d’assetjament cap a elles. “Calma’t
una mica”, li pregava el company de
patrulla.

Molt alterat, l’agent va intro-
duir la noia al cotxe patrulla i se la
va endur a la comissaria per “identi-
ficar-la”. Durant el viatge, la treba-
lladora sexual va demanar als
agents que avisessin algun familiar
perquè anés a buscar la seva criatu-
ra a l’escola. La resposta que va re-
bre –“Doncs que es quedi a l’escola”–
no va ser gaire més amable. Un cop
a les dependències policials, la do-
na va explicar a l’agent que el de-
nunciaria pel tracte rebut i aquest,

al seu torn, la va denunciar pels càr-
recs que la van portar a judici re-
centment. El desenvolupament d’a-
quest judici, segons Genera, “és una
nova mostra de l’estigmatització de
la prostitució”, ja que el relat de les
testimonis ha estat considerat mas-
sa subjectiu per la fiscal perquè
“elles també són treballadores se-
xuals i, per tant, es pressuposa que
volen perjudicar el policia”. El cas
ha quedat vist per sentència.

La indefensió judicial i institu-
cional a la qual estan sotmeses ha
portat les treballadores sexuals a
organitzar-se i manifestar-se en
dues ocasions per exigir la fi de la
violència policial vers el col·lectiu,
el respecte al seu dret de fer vida al
Raval com qualsevol veïna i el com-
promís de l’Ajuntament d’oferir
una alternativa en forma d’espai on
poder treballar en condicions de se-
guretat i higiene. “La solució del
tràfic de blanques no passa per la
violència ni per assetjar les prosti-
tutes les 24 hores del dia”, afirma
l’advocada de Genera.

Manifestació de prostitutes el desembre de 2008 al barri del Raval de Barcelona

ARXIU / EDUARDO DÍAZ

BARCELONA • JUDICI A UNA TREBALLADORA SEXUAL PER DESOBEDIÈNCIA I RESISTÈNCIA A L’AUTORITAT

L’assetjament policial contra 
les prostitutes del Raval continua
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Els agents entren 
a buscar-les a
farmàcies, bars 
i locutoris dels
quals són usuàries 
com a veïnes
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Avís de tempesta
Jtxo Estebaranz, ESCRIPTOR

Bilbao

D
e la sorpresa inicial al descon-
cert o la ràbia. Són tres de les
sensacions que es podria dir

que han experimentat els bascos des
que el PSE va anunciar que apostava
per arribar a la presidència de la Co-
munitat Autònoma Basca després de
les eleccions del 9 de març. Una manio-
bra sorprenent, ja que indicava el con-
trari del que havien manifestat fins
aleshores.

La campanya electoral s’havia
presentat molt grisa. Cap de les forces
majoritàries no volia encendre les pas-
sions de l’enfrontament entre espa-
nyols i bascos que tant havia alimentat
les eleccions de 2001. La trista nit de
les eleccions, les declaracions del líder
regional socialista, que afirmava que
optava a la lehendakaritza, sonaven
com les obligades paraules de victòria
de tot polític professional després de
qualsevol resultat electoral. L’esquerra
abertzale il·legalitzada mantenia el
seu pes relatiu i, si bé era la primera
convocatòria en què no se li havia per-
mès tenir presència parlamentària,
part dels seus vots havia fluït cap a la
seva escissió Aralar. L’opció indepen-
dentista del govern basc sortint –EA–
acabava de desmuntar-se i els nois del
PP seguien a la baixa. Per la majoria,
l’opció d’un govern nacionalista esbra-
veït d’aventures sobiranistes era fins i
tot el cavall preferit.

Tanmateix, les seccions basques
del Partit Socialista van tornar a tren-
car tot pronòstic quan van demostrar,
els dies següents, que estaven dispo-
sats a pactar amb el diable per tal de
besar la butaca presidencial basca.
Una maniobra desconcertant, que es
correspon amb l’actitud diametral-
ment inversa que van seguir el 2007 a
Navarra, quan totes les expectatives es
dipositaven en un previsible tomb ins-
titucional que desallotjaria la dreta na-
varresa mitjançant un pacte de pro-
grés entre socialistes navarresos i
nacionalistes de diferents aires; un es-
cenari que no va arribar mai.

Res d’allò no va tenir lloc perquè la
disciplina socialista espanyola va po-
der més que les demandes locals, tam-
bé en aquella ocasió. Aquest mes de
març, la derrota per golejada a les auto-
nòmiques gallegues va col·locar en
mans dels socialistes bascos la patata
calenta de formar govern al País Basc a
qualsevol preu. Calia que l’enrenou po-

lític i mediàtic arran de la seva ascen-
sió al poder institucional vascongado
esborrés la sensació de débâcle a Galí-
cia, un fracàs de gestió que es projecta-
va sobre el ja debilitat govern Zapate-
ro. Per tant, l’única via consistia a
revifar la política espanyola d’enfron-
tament i, així, aconseguir el suport
dels nois bascos sulfurats del PP.

La imposició dels interessos espa-
nyols sobre les seccions socialistes lo-
cals explica com s’ha passat –en
menys de dos mesos– de la campanya
grisa a parlar de l’inici d’una nova èpo-
ca, d’un canvi sociològic a l’alçada del
que ha suposat la investidura d’Obama
o la “conclusió de la transició” i altres
bestieses fabricades per alimentar un
bluf polític que rellanci la imatge elec-
toral del projecte socialista en terra es-
panyola.

25 anys de PNB
Durant més de 25 anys de governs del
PNB, la política que s’ha anat generant
no ha variat substancialment d’un pro-
jecte neoliberal –si bé l’elevat nivell de
renda local ha possibilitat que aquesta

variant basca de la democràcia cristia-
na hagi mantingut uns serveis assis-
tencials relativament alts (que han
anat atraient fins i tot alguns sectors
socialdemòcrates com la secció basca
d’IU)– i ha consolidat una fórmula de
govern netament capitalista, però sua-
vitzada amb mesures correctores que
possibilitin un cert benestar social.
Després dels intents d’assalt espanyo-
listes de finals dels noranta, les seves
declaracions d’intencions sobiranistes
i els seus distanciaments –només no-
minals– en relació a les pràctiques ju-
dicials i policials impresentables del
procés d’il·legalització progressiva de
totes les representacions i organismes
de l’esquerra abertzale li havia permès
mantenir-se en un cert equilibri, tant
social com eminentment polític.

La seva estratègia en política auto-
nòmica s’havia basat en un programa
que tocava quatre àrees simbòliques i
en les quals es podia demostrar una
certa empremta nacionalista: les polí-
tiques d’educació, l’ens públic audiovi-
sual EITB, l’àrea del basc i la creació de
l’Ertzaintza.

Redecorar la façana nacionalista
del PNB amb els colors vermell i groc
és el preu que haurà de pagar el PSE
per haver accedit al poder autonòmic
de la mà de la dreta espanyola; des-
muntar aquestes polítiques i que la
seva desforestació sembli un èxit po-
lític a Espanya. Mentrestant i en rela-
ció a l’aspecte social, continuar ga-
rantint el transvasament de fons
públics al sector privat per la via de la
construcció de grans infraestructu-
res, continuar finançant els ERO a
les grans empreses amb els recursos
autonòmics, insistir en l’espiral de-
mencial d’edificació i compra mitjan-
çant endeutament bancari d’habitat-
ges, permetre un mercat laboral
flexibilitzat i amb un fort component
informal a càrrec de la mà d’obra im-
migrant, una societat terciaritzada i
dependent de la captació de serveis,
exempcions a les empreses transna-
cionals amb seu fiscal al País Basc...
característiques clau –també– d’un
projecte que els socialistes i el PNB
van desenvolupar conjuntament du-
rant els seus pactes i governs en coa-

lició (1985-91) i que ara el PSE s’ocu-
parà de mantenir sans i estalvis.

Fins i tot existeix un cert descon-
cert sobre quines seran les mesures
concretes en aquestes àrees bàsiques
de la bastida política nacionalista, me-
sures que hauran de correspondre amb
els tons incendiaris i s’hauran de pre-
sentar en el marc d’un projecte anti-
basquista. Entre aquestes àrees, peri-
llen uns insatisfactoris impulsos a la
reeuskaldunizació a través de políti-
ques d’educació i en el terreny més cul-
tural de la llengua, però que es troben a
anys llum de les mesures recessives
promulgades en terres navarreses.

Les valoracions de tint més polític
sobre aquesta nova situació insistei-
xen en la deslegitimació d’un parla-
ment que construeix les seves noves
majories en funció de l’exclusió de la
legalitat de l’esquerra abertzale. Tan-
mateix, aquest argument –que ara tam-
bé és una arma a mans nacionalistes–
grinyola en uns ajuntaments gestio-
nats des d’unes bases idèntiques. Al
carrer, el que es respira és ràbia, sobre-
tot des d’uns sectors en conflicte que
veuen clars els nous aires que es dona-
ran a l’Ertzaintza. Un enduriment de
les pràctiques punitives que els retor-
na als pitjors temps del Pacte d’Ajuria
Enea, una aliança que va utilitzar l’ens
audiovisual autonòmic com una arma
mediàtica implacable al servei de l’aï-
llament dels sectors en rebel·lia i com a
cortina de fum davant els excessos de
les pràctiques judicials i polítiques.

També hi ha la seguretat que, amb
el canvi de govern, finalitzaran els su-
ports als encausats en els sumaris més
flagrants del cicle d’il·legalització, su-
ports nominals del tot ineficaços, però
que contribuïen a l’ampliació de la base
antirepressiva i a contenir embranzi-
des policials i judicials, que podrien es-
tendre’s a altres sectors activistes. Una
societat basca que, després de 25 anys
de destrucció planificada del seu teixit
social associatiu, compta amb recursos
escassos per la pròpia defensa.

Darrere d’aquesta ràbia pel xàfec
que, previsiblement, caurà sobre els
moviments socials bascos, també tro-
bem les alegries contradictòries per
l’expulsió de la crosta jeltzale (PNB).
Paradoxes del canvi, aquest també pot
constituir una oportunitat per atreure
cap a la brasa del conflicte els sectors
de l’esquerra social acomodats en una
supervivència basada en l’organització
subvencionada d’esdeveniments mix-
tos institucionals i activistes. Un nou
escenari que –necessàriament– obliga-
rà els moviments a repensar estratè-
gies de resistència i de mobilització, en
uns temps en què el projecte capitalista
–comú entre nacionalistes i socialistes–
s’esquerda. Unes estratègies allibera-
dores que vagin més enllà de convoca-
tòries subordinades a la lògica de la re-
producció sindical i política –com està
essent la convocatòria de vaga general
del 21 de maig– i que aconsegueixin
arrabassar territoris i, al mateix temps,
subvertir les relacions socials i pro-
duir-ne de noves.

L’ascensió al 
poder institucional
‘vascongado’
ha d’esborrar 
la sensació de
‘débâcle’ a Galícia

1: López i Ibarretxe es feliciten després d’haver sigut absolts per reunir-se amb ETA. 2: López i Ibarretxe es saluden desprès de
l’investidura de López. 3: Patxi López i la seva dona despres de l’investidura. 4: Patxi López saluda en l’investidura.
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Iban Ek
Ciutat de Mèxic

E
ls primers indicis de la grip por-
cina a Mèxic van ser detectats
per un grup d’investigadors de la

consultora sanitària Biosurvellance
dels Estats Units a finals de març, a la
regió de La Gloria, a l’Estat de Veracruz.
El 2 d’abril, van treure conclusions i, a
través d’un informe final, van fer saber
al govern mexicà l’existència del virus
N1H1 en aquell Estat i el fet que el 60%
dels 3.000 habitants de La Gloria esta-
ven afectats per una deficiència respi-
ratòria estranya que segurament ja
havia causat la mort de desenes de per-
sones. D’aquí surten les primeres pre-

guntes. Per què no s’informa la pobla-
ció i es comencen a prendre mesures?
Per què una malaltia que està matant
tanta gent no es pren seriosament just
quan es detecta? Segurament, la inope-
rància del govern mexicà no preveia
que s’escapés d’aquell racó de Veracruz.
De fet, alguns mitjans mexicans apun-
ten que seria possible que el virus ja
portés sis mesos al país.

El rèdit polític
Davant d’aquesta notícia i sabent
que l’informe existia, sorgeixen no-
ves preguntes: per què s’avisa ara?

Si és una grip, per què se suspenen
les escoles, cinemes, museus i tot ti-
pus d’actes massius –interiors o ex-
teriors– amb tanta alarma i poca an-
telació i precisió?

D’aquest virus –de l’existència
del qual no es dubta–, el govern de
Mèxic també n’està traient profit. Els
primers dies d’aquesta grip porcina
han suposat la implantació de lleis
exprés, com la que permet que la poli-
cia entri a casa teva si estàs infectat i
no has anat al metge i els teus veïns
avisen. Una espècie de llei Corcuera.
“S’han d’evitar els contagis a qualse-
vol preu”, va declarar Felipe Calderón
el dissabte 25 d’abril. El dilluns 27
d’abril, va començar el judici contra
el feminicidi de Ciudad Juárez a la
Cort Interamericana dels Drets Hu-
mans (CIDH). Els mitjans se n’han
oblidat completament. En aquest ju-
dici es jutgen, entre altres coses, les
responsabilitats i el comportament
del govern mexicà en aquest assump-
te. D’altra banda, a tot el país hi havia
convocat un 1 de maig dels més mas-
sius dels últims anys davant la crisi,
de la que també s’han oblidat els mit-
jans mexicans aquest dies, com tam-
bé de l’atur que té el país en les pit-
jors dades dels últims vint anys.

Finalment, recordar que el Fren-
te de Pueblos en Defensa por la Tier-
ra (FPDT) havia cridat a la mobilitza-
ció a tot l’Estat –del 3 al 5 de maig–
per recordar i denunciar l’operatiu
de la Policia Federal Preventiva (PFP)
al poble d’Atenco ara fa tres anys i
demanar justícia i llibertat per les
dotze preses polítiques que encara
hi ha després del brutal operatiu. Se-
gurament no interessava reportar un
virus en plenes vacances de Setmana
Santa, quan mig país es mou d’una
banda a l’altra, milers de mexicans
dels Estats Units arriben per visitar

les seves famílies i molts turistes es-
cullen Mèxic com a destí. A més, s’han
suspès les classes fins al 6 de maig.
Però ja veurem si el govern mexicà té
interès a prolongar l’alarma de pan-
dèmia o comença a solucionar el pro-
blema que les mateixes autoritats
han permès que arribés fins aquest
punt.

Interessos econòmics, 
porcs i farmacèutiques
Una cosa que tampoc pot escapar
d’aquest virus són els interessos
econòmics, sanitaris i polítics que
arrossega i que hi juguen un paper
important. En aquest sentit, els dos
primers protagonistes són la major

productora industrial de carn porci-
na del món –Smithfields Foods– i les
farmacèutiques que produeixen i
distribueixen Tamiflu –el medica-
ment estrella contra la grip porci-
na–, Gilead Sciences i Roche respec-
tivament.

Smithflields Foods és propietà-
ria de més del 50% de Granjas Carrol,
que opera a la zona de La Gloria, a
Veracruz. De fet, les deficiències
respiratòries que reportaven els
afectats de La Gloria denunciaven
les pràctiques de Granjas Carroll
amb els animals a les seves explota-
cions, on se sacrifiquen més d’un
milió de porcs l’any en condicions
poc controlades i on ha pujat la con-
taminació dels llacs i les llacunes
que reben els purins. S’ha fet poca
investigació al respecte i absoluta-
ment cap a Granjas Carroll. D’altra
banda, la setmana passada es va fer
pública la notícia que Roche i Gilead
Sciences han guanyat 8.800 milions
d’euros a la borsa i han duplicat els
guanys des de l’aparició del virus.
Altres fabricants de productes sem-
blants –com l’empresa que elabora
Relexa– també han pujat un 5% a la
borsa. En un país on hi ha centenars
de farmacèutiques que s’apropien
de cultius i plantes per desenvolu-
par els seus productes no hi ha me-

dicaments per atendre la pandèmia
ni laboratoris per analitzar el virus,
ja que han estat venuts a empreses
del Canadà i els Estats Units. La
gent s’estranya de veure que dese-
nes de persones moren d’una supo-
sada grip i això és, en part, el que
crea la paranoia col·lectiva. Però, a
Mèxic, mor gent per no tenir un an-
tidiarreic a temps o un paracetamol
per baixar la febre. I és que, com

deia la setmana passada el periodis-
ta Pablo Ordaz, als mexicans els cos-
ta una fortuna anar al metge i, per
tant, aguanten les malalties a casa.
Així és com gestiona el seu sistema
sanitari el govern mexicà. Per tant,
existir, el virus existeix. A partir
d’aquí, que cadascuna tregui les se-
ves conclusions. Com passa amb la
crisi, a uns quants, el virus els està
anant molt bé.

mexicans viatgen en metro amb mascares

MÈXIC • UN TESTIMONI DE L’EPIDÈMIA EN QÜESTIONA LA GESTIÓ I APUNTA ELS INTERESSOS POLÍTICS I ECONÒMICS SILENCIATS

El gran virus mexicà: 
un govern d’ineptes
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Alguns mitjans
mexicans apunten
que seria possible
que el virus 
ja portés sis 
mesos al país

Roche i Gilead
Sciences han
guanyat 8.800
milions d’euros a la
borsa i han duplicat
els guanys des de
l’aparició del virus

A Mèxic, mor gent
per no tenir un
antidiarreic o un
paracetamol per 
fer baixar la febre

EDUARD CASTILLO AP

“Diumenge 26 d’abril. Em trobo al barri de Tacubaya, a la Ciutat de
Mèxic, a punt de sortir cap a l’aeroport internacional Benito Juárez.
Triguem 25 minuts, tot i que la mitjana de temps és d’una hora o
una hora i un quart. Quin és el fenomen que ha fet possible aquesta
rapidesa? Doncs, la grip porcina que fa quatre dies que ha declarat
el govern mexicà i que els mitjans de comunicació han escampat:
això és el que ha deixat desolat i totalment buit el districte federal.
Fins el dijous 23 d’abril, el DF vivia amb la seva rapidesa habitual,
però el divendres 24 d’abril tothom es lleva i llegeix un titular comú
als mitjans de comunicació: la grip porcina arriba al DF. I tothom surt
al carrer a comprar màscares. No em deixen pujar al metro sense
màscara, com si fos el remei per no contagiar-se. A la cua de la
farmàcia on vaig a comprar la màscara, trobo una senyora que em
diu: “No serà cosa de les empreses de màscares?” La teoria de la
conspiració ja comença a donar voltes pels caps de la població.
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BARCELONA 
LES CORTS 
Copisteria Facultat de Biologia UB
Copisteria Facultat de Física i Química UB
Llibreria l’Economista Facultat d’Economia UB
GRÀCIA 
Cap i Cua • Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai • Plaça del Sol, 19 
Taifa • Verdi, 12 
Distrivinyes • Or, 8 (plaça del Diamant)
Quiosc Punt i Coma • Guillem Tell, 29
EIXAMPLE 
Quiosc Manu • Nàpols-Roselló 
POBLENOU 
Taverna Ítaca • Pallars, 230 
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 
Quiosc Comerç • Plaça Comerç 
Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10 
Trèvol • Portugal, 22 
NOU BARRIS 
Ateneu Popular de 9 Barris • Portlligat, 11-15 
Can Basté • Passeig Fabra i Puig, 274 
Casal de Joves de la Guineueta • Pl. ca n’Ensenya, 4 
CIUTAT VELLA 
AQUENI • Méndez Núñez, 1 principal 
Xarxa Consum Solidari • Pl. Sant Agustí Vell, 15
El Lokal • Cera, 1 bis 
La Rosa de Foc • Joaquín Costa, 34 
Quiosc Colom • Rambles 
Quiosc Tallers • Rambles 
Quiosc Canaletes • Rambles 

Quiosc Hospital • Rambles 
Llibreria Medios • Valldonzella, 7 
SANTS 
Cerntre Social de Sants • Olzinelles, 30
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 
Llibreria La Mafalda • Plaça Viladomat, 21

CORBERA DE LLOBREGAT 
Llibreria Corbera • Pg. 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 
Quiosc Reine • Ctra. Cornellà amb Dr. Manuel Riera
Ubud Artesania • Mestre Joaquim Rosal, 22 

GIRONA
Llibreria 22 • Hortes, 22 
Llibreria Les Voltes • Plaça del Vi, 2 
La Màquia • Vern, 15 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 
La Krida • Sicília, 97 
Bar Linea I • Sant Josep, 48 

GRANOLLERS 
Llibreria La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5 
Anònims • Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic • Roger de Flor, 85 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Quiosc Montserrat • Pl. Mare de Déu de Montserrat
Quiosc • Plaça del Repartidor
La Resistència • Rosalía de Castro, 92

LLEIDA 
Ateneu La Maranya • Parc, 13 
La Falcata • La Panera, 2 
Quiosc Discom • Alfred Perenya, 64 
Espai Funàtic • Pi i Margall 26
La Vella Escola • Clot de les Monges, 1 

MATARÓ 
Llibreria Robafaves • Nou, 9 

MANRESA 
Moe’s • Joc de la Pilota, 9 

MOLINS DE REI 
Llibreria Barba • Rafael Casanova, 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 

SANT BOI DE LLOBREGAT 
Ateneu Santboià • Av. Maria Girona, 2 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9 
Ateneu Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23 

SANT JOAN DESPÍ 
Llibreria Recort • Major, 60 

SEU D’URGELL
Llibreria La Llibreria • Sant Ot, 1 

SOLSONA 
Llibreria Cal Dach • Sant Miquel, 5 

TARRAGONA 
CGT Tarragona • Rambla Nova, 97-99, 2n pis 

TERRASSA 
L’Estapera • de Baix, 14 

VALLS 
La Maria de Valls • Forn nou, 26 

VIC 
Llibreria La Tralla • Riera, 5 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
La Fornal • Sant Julià, 20

✁
DESCOMPTE DIRECTA
Presentant la següent entrada, tindreu un descompte de 2 euros a
l’espectacle “Pau” de la companyia teatral “La Quadra Màgica”

Directament presenta’ns!
Si voleu organitzar una presentació del setmanari, 
truqueu o escriviu a directa@setmanaridirecta.info

Ja som prop de 1000! Encara no estàs subscrita?
Suma’t al nostre projecte i dona’ns el teu recolzament rebent cada setmana la DIRECTA a casa, 
o al teu punt de venda més proper. Pots fer la teua subscripció:

- trucant al 935 270 982 o bé al 661 493 117,
- enviant un correu electrònic a subscripcio@setmanaridirecta.info o be a directa@setmanaridirecta.info,
- per correu ordinari al C. Juan Ramón Jimémenez, 22. 08902 de l’Hospitalet de Llobregat, o 
- omplint el formulari que trobareu a la nostra pàgina web

>

Subscriu-te a la Directa i emportat un regal
a elegir entre cd’s, samarretes i llibres...

Consulta el catàleg a la nostra web:
www.setmanaridirecta.info

PROMOCIÓ!

Punts de venda
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FREQÜÈNCIES LLIURES I POPULARS [RÀDIO I TELEVISIÓ]
Ràdio Bronka 104.5FM Àrea metropolitana de Barcelona www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.contrabanda.org |
Ràdio Línea IV 103.9FM Barcelona www.radiolinea4.net | Ràdio Pica 96.6FM Barcelona www.radiopica.net | Ràdio Trama 91.41FM Sabadell
www.radiotrama.net | Ràdio Kaos 90.1FM Terrassa www.canangladajove.terrassa.net | Ràdio 90 101.4FM Olot www.r90.org | Ràdio Klara 104.4FM València
www.radioklara.org | Radio Malva 105FM València www.radiomalva.wordpress.com | Radio Aktiva 107.6FM Alcoi www.radioaktivafm.blogspot.com | 
Radio Mistelera 100.8FM Dènia - La Xara www.lamistelera.org | La Tele 52UHF Gràcia (Barcelona) www.okupemlesones.org  | 
Coettv Nou Barris (Barcelona) coettv@gmail.com | Gramenettv Gramenet del Besós www.tvgramenet.org

Joan G. Vallvé

L’
Ajuntament té previst tan-
car el Diari de Barcelona
(DiarideBarcelona.com), el

rotatiu més antic d’Europa que ro-
man en actiu, que ja fa anys que no-
més es pot consultar per Internet.
Segons indica un informe munici-
pal, amb la desaparició del portal
del Diari de Barcelona, el seu ba-
gatge professional passarà a en-
gruixir la web de Barcelona TV. De
totes maneres, però, no s’aclareix
com serà la integració del Diari de
Barcelona a la web de BTV ni si els
periodistes que ara hi treballen
també seran traspassats o bé per-
dran la feina. Actualment, el diari
és un portal de propietat pública,
però externalitzat. El gestiona el
grup Lavínia.

El Diari de Barcelona es va fun-
dar el 1792 i, des de llavors, ha conti-
nuat en actiu, tot i algunes interrup-
cions –inclosos dos tancaments
gairebé seguits (el 1980 i el 1984) i
una època en què el van comprar i
gestionar els mateixos treballa-
dors. Finalment, l’any 1985, l’Ajun-
tament de Barcelona el va comprar
per 28 milions de pessetes i en va
cedir l’explotació al Grup Zeta i a
l’ONCE. Finalment, el 1999, l’Ajun-
tament va convertir el diari en una
publicació exclusivament digital
gestionada per la societat privada
Informació i Comunicació de Barce-
lona (ICB). L’any 2006 va canviar
cap a un format més atractiu, que
feia més èmfasi en les eines socials,
i el 2008 va viure l’últim canvi de
disseny, centrat sobretot en les no-
tícies i reportatges en vídeo. Ara té

un director, fins a set periodistes
contractats i un pressupost anual
de centenars de milers d’euros, tot i
que segons les dades d’OJD és un

dels diaris digitals menys llegits.
L’abril passat, per exemple, va tenir
tan sols 7.067 lectors diferents i ra-
rament supera els 8.000 al mes.

L’Ajuntament preveu tancar 
el ‘Diari de Barcelona’
És la capçalera activa més antiga d’Europa, tot i que només funciona per Internet

> Batalla per la
publicitat de TVE

L
a compensació per no rebre
diners de la publicitat es co-
brirà amb gairebé l’1% dels

ingressos de les empreses de tele-
comunicacions (230 milions d’eu-
ros) i el 3% (140 milions d’euros) de
les televisions privades, a més del
80% de l’impost per l’ocupació de
l’espai radioelèctric (320 milions
d’euros). Amb aquests impostos,
es pretenen compensar els prop de
500 milions d’euros que ingressa
anualment TVE amb la publicitat.

Les 8.200 hores de publicitat
anual que no s’emetran se substi-
tuiran per continguts de produc-
ció pròpia. D’aquesta manera, el
govern espanyol vol apaivagar la
reducció d’entre un 30% i un 40%
dels ingressos publicitaris al mer-
cat televisiu. A més, les cadenes
privades podran incloure les tele-
sèries dins del 5% de beneficis que
han de dedicar a la producció de ci-
nema europeu.

El lobby de les televisions pri-
vades, Uteca, ha dit que les cade-
nes públiques autonòmiques tam-
poc no haurien de finançar-se amb
publicitat. La Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ja
ha comunicat que aquesta mesura
no l’afecta. Tot i això, si el parla-
ment català ho aprova, aquí també
s’implantarà la supressió. El presi-
dent Montilla ja ha dit que no ho
veu viable.

En aquest escenari, l’Associa-
ció Espanyola d’Anunciants (AEA)
acusa les televisions privades d’o-
ligopoli perquè creu que imposarà
uns preus exorbitants als espais
publicitaris. També critica el go-
vern espanyol pel fet de no haver
pactat la supressió de publicitat.

Per posar la cirereta, les em-
preses de telecomunicacions ame-
nacen d’impedir per tots els mit-
jans que s’aprovi aquest impost
–que, manifesten, traslladaran di-
rectament als usuaris– i augura
protestes semblants a les que es
van fer contra el cànon digital. 
MANUEL TORRES

INTERNET

Alba Gómez

L
a Vanguardia –els dies 4, 5 i 6
de maig– va oferir als lectors
una sèrie d’exemples de ma-

les pràctiques periodístiques. Per
denunciar la degradació de la Ram-
bla de Barcelona, causada per l’in-
crement de la prostitució, el diari va
llançar un engranatge d’articles (El
cercle viciós (4/05/09), Prostíbul a
cel obert (4/05/09), La nit de la re-
conquesta de la Rambla (4/05/09),
etc.), incloent-hi un vídeo i tot de car-
tes dels lectors sobre el mateix tema.
La Vanguardia ja havia publicat arti-
cles semblants contra els llauners i

carteristes de la Rambla, també acu-
sats de malmetre la imatge del cen-
tre neuràlgic de la ciutat.

S’hi presenten les joves com les
assetjadores dels clients, noies sense
papers que provenen de l’Àfrica subsa-
hariana i que són violentes i esquiven
les ordres d’expulsió. Cap dels perio-
distes no parla amb elles. Els clients,
per la seva banda, són les víctimes:
“Les subsaharianes surten al carrer
seguides a pocs segons d’un jove an-
glosaxó. Begut, decebut, estafat”. Les
màfies que controlen el negoci gairebé
ni s’esmenten i, quan apareixen, es
presenten de forma pintoresca, “El
fosc i cepat personatge gruny des dels

extrems del carrer”, però no s’explica
res de les organitzacions criminals de-
dicades al tràfic de persones, a l’explo-
tació de menors i a l’esclavisme se-
xual. La policia, en canvi, és l’única
font d’informació de la majoria d’arti-
cles i el veïnat, sempre queixós, far-
ceix les cròniques amb opinions com
“ni els addictes a l’heroïna d’abans no
ens ho feren passar tan malament”.
Tot plegat culmina amb el vídeo La
Vanguardia.es s’infiltra a la nit de la
Rambla (4/05/09) en què dos repor-
ters filmen d’amagat escenes noctur-
nes del passeig i mostren els rostres
descoberts de les explotades –moltes
de les quals podrien ser menors– i tam-

bé dels que defineixen de manera xe-
nòfoba com a “magrebins carteristes”.
Finalment, l’article Ciutat Vella discu-
teix la degradació de la Rambla
(6/05/09) explica les disputes políti-
ques al ple del districte de Ciutat Vella
sobre aquesta qüestió.

Una reflexió final: les joves que
deambulen a la Rambla són esclaves
sexuals, víctimes del tercer negoci
criminal del món, després del tràfic
de drogues i d’armes. Com elles, dos
milions i mig de persones d’arreu del
món sofreixen aquesta nova forma
d’esclavitud del segle XXI. I un bon
diari esgarraparia el fons i no l’anèc-
dota.

‘La Vanguardia’ s’equivoca de diana
Llança una campanya de denúncia contra la prostitució a la Rambla sense la veu de les víctimes

PREMSA

>Col·lectius: Etcètera, Contra-Infos, Biogràfic, Polémica, Ateneu
Llibertari del Poble Sec, Ràdio Sants Ona Lliure, Cooperativa de
consum crític.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h. 

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

Nou horari: 
de dilluns a divendres

de 18 a 22 h

Ajuda’ns a consolidar econòmicament el
projecte: Necessitem més socis i sòcies per fer
front a lles nombroses despeses mensuals!
Contacta amb nosaltres o passa’t pelContacta amb nosaltres o passa’t pel

local!local!

1 6 , 3 0 - 1 8 , 4 5 .1 6 , 3 0 - 1 8 , 4 5 . Tau la rodona sobre e lTau la rodona sobre e l
mode l Ba rce lona i e l d re t a la c iu ta tmode l Ba rce lona i e l d re t a la c iu ta t
Presentació del dret a la ciutat, a càrrec de Gerardo Pisarello

* Jaume Asens, advocat (la Barcelona securitària)
* Ivan Miró, sociòleg i membre de l’Assemblea de Barri de

Sants (participació i dret a la ciutat)
* Jordi Bonet, investigador social (dret a la ciutat i políti-

ques urbanes als barris)
* Pep Adelantado, professor de sociologia de la UAB (ser-

veis socials a Barcelona)
* Zaida Muxí, arquuitecta i membre Punt6 (urbanisme des

d’una perspectiva de gènere)

19-20,30h.19-20,30h. C inc p reguntes sobre mun iC inc p reguntes sobre mun i --
c ipa l i sme que ens ag radar ia fo rmu la rc ipa l i sme que ens ag radar ia fo rmu la r
Intervenen ponents amb experiència en candidatures municipals

* Roser Veciana, exregidora per ERC-Elss Verds a Barcelona
* Xavi Navarro, regidor de la CUP de Vilafranca del Penedès
* Pilar Castillejo, eexregidora del Compromís per Ripollet
* Gemma Ubasart (politòloga, exregidora de l'Altraveu i

membree de les Candidatures Alternatives del Vallès)



22 • expressions DIRECTA 138   •

, expressions

Sota l’asfalt també 
Diversos barris compten amb horts comunitaris que han fet reviure espais abandonats de la ciutat

Gemma Garcia
cultura@setmanaridirecta.info

P
atates arrelades, coliflors que ja
han florit al maig, pastanagues
que s’intueixen, tomaqueres

acompanyades d’alfàbrega... Cinc
travessies més avall, l’avinguda
Diagonal de Barcelona transporta
milers de cotxes cada dia de punta a
punta de la ciutat. Sota l’asfalt conti-
nua havent-hi terra i, entre els edifi-
cis, continuen havent-hi solars buits
que reclamen atenció. Amb pic i pala,
sol i aigua, llavors, ganes i constància
la ciutat també pot donar el seu fruit.
Precisament, el diumenge 10 de maig,
en el marc de la trobada La cultura va
de festa, organitzada per diverses
entitats de Nou Barris, les experièn-
cies dels horts urbans a la ciutat van
protagonitzar una exposició.

Una d’aquestes experiències d’hort
urbà es troba al barri de Gràcia de
Barcelona. Al solar abandonat del car-
rer Banyoles número 5, ara hi con-
viuen un alvocat, un nesprer, blat de
moro –cessió de Som lo que sembrem–,
mongetes, cebes, enciams, raves,
pèsols negres del Pirineu, meloners i
una àmplia llista de vegetals. El 25
d’octubre, l’Observatori de Gràcia,
juntament amb alguns esplais i caus,
el Casal de Siracusa, un agrupament
d’agrònoms i altres entitats del barri
van començar a transformar més de
200 metres quadrats morts en ali-
ment i espai comunitari. Can Masdeu
els va donar llavors, el Centre Social

Okupat Can Kadena va ajudar en el
subministrament d’adob i les veïnes
del barri es van esmerçar per cultivar
a base “d’assaig i error”, explica el
Xavi. Un dels grans assoliments a
nivell agronòmic, segons en Yago, ha
estat revifar una terra completament
morta a causa del paviment que la
cobria. Malgrat l’èxit de l’hort entre 
el veïnat i les múltiples activitats 
que s’hi organitzen (cinema a la
fresca, grups de criança, taller de
bicis, txi-kung...), l’hort comunitari de

Gràcia està en perill. Les més de 600
adhesions en quatre dies, els vint
testimonis presentats per defensar
els seus beneficis i el suport de
membres i simpatitzants de l’hort van
aconseguir que el jutjat d’instrucció
núm. 48 decidís ajornar el judici
previst pel dia 28 d’abril fins el dia
7 de juliol.

Altres barris de Barcelona, com
Sant Andreu, compten amb una
trajectòria més llarga. Ja fa sis anys
que l’hort Aquí me planto dóna el seu
fruit i que les veïnes hi participen en

permanent contacte i intercanvi amb
un altre hort comunitari veí al barri
del Clot. Ara és època d’albergínies,
melons i síndries, acompanyades del
jardí de flors i plantes aromàtiques.
Aquesta temporada, un excedent
d’enciams ha permès que el Centre
Social Okupat de Sant Andreu La
Gordíssima preparés unes amanides
ben fresques.

Un dels projectes més joves es
troba a la ciutat d’Alacant. Un parell
de dies abans del judici previst per
l’hort de Gràcia, al barri de Carolines
de la ciutat valenciana, un grup de
veïnes van ocupar un solar. Ara, tot
just comencen a treure el cap els
enciams, les cebes i les albergínies.
Segons les persones impulsores del
projecte, es tracta de la llavor per
iniciar altres propostes i projectes del
barri i pel barri. La resposta –assegu-
ren– ha estat increïble i ja s’imaginen
fent cinema a la fresca, a l’estiu, entre
verdures variades. Quan tota la
plantació doni els seus fruits, es
podran fer dinars populars per tot-
hom.

Els horts urbans podrien guanyar
terreny a l’asfalt si el projecte embrio-
nari de l’Assemblea d’Hortes Col·lecti-
ves de Molins sense Llei es consolida.
Gent provinent de diversos col·lectius
de Molins s’estan reunint per aconse-
guir gestionar cultius per l’autogestió
de la pròpia alimentació i, alhora,
recuperar el vincle de les persones
amb el procés d’obtenció dels ali-
ments.

A dalt, tres imatges de l’okupació de l’hort del barri de Carolines d’Alacant el 25 d’abril d’enguany. A la dreta i a baix, l’hort del
carrer Banyoles, a la Vila de Gràcia (Barcelona).

La resposta ha
estat increïble i 
ja s’imaginen fent
cinema a la fresca
entre verdures

ALACANTENCRISIS.BLOGSPOT.COM ALACANTENCRISIS.BLOGSPOT.COM

ELOI DE MATEO

ELOI DE MATEO
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creix l’hort

EINES BÀSIQUES
Lloc: la llum solar és l’energia per les plantes. És necessari que rebin entre 6 i 8 hores de sol al dia.
Recipients: sacs, testos, ampolles o taules de cultiu.
Terra: vegetal, substrat de cultiu o compost.
Com evitar plagues i malalties: combinar hortalisses i intercalar-hi ortigues o plantes aromàtiques com l’alfàbrega o l’espígol.

GG
cultura@setmanaridirecta.info

D’
un balcó o un terrat en
pot sortir una amanida
variada, un sofregit o

una infusió de collita pròpia. Les
dimensions d’un terrat i fins i tot
d’un balcó són més que suficients
per tenir-hi un petit hort, saber
allò que mengem i endur-nos-ho al
plat just després de collit. Reci-
pients, terra, aigua i interès són
els ingredients bàsics per fer
créixer un hort de gratacel. En
Yago, de l’hort comunitari del
barri de Gràcia de Barcelona,
remarca que el projecte del carrer
Banyoles també vol ser una
mostra del que es pot fer a la
ciutat, també viable al terrat o al
balcó. Un hort que la gent port
traslladar a casa seva. En Kike es
dedica a explicar com fer-ho en un
centre cívic de Barcelona: “En una
taula de metre i mig per metre, hi
poden créixer sis tomàquets, sis
enciams i tres carabassons”, però
a una simple garrafa d’aigua hi
podem fer créixer maduixes i, als
testos, s’hi poden sembrar toma-
queres o carabassons. “Únicament
les hortalisses d’arrel com la
patata no sortiran bé en un test”,
matisa en Kike. Per prevenir
plagues, es poden intercalar

plantes aromàtiques entre les
verdures –és un bon mètode– i per
alimentar bé l’hort es poden
aprofitar els residus orgànics de
casa i fer-ne compost.

La Clementina acumula cinc
anys d’experiència com a pagesa
urbana en un àtic del barri de
Sant Andreu de Barcelona. “La
sensació de veure prosperar el
teu hort, per molt petit que sigui,
la dedicació i la il·lusió que hi
poses i el sabor autèntic de les
hortalisses naturals és molt
agradable”. La Clementina sap
que allò que prové del seu hort de
terrassa és de qualitat, fet que li
permet gaudir d’unes bones
bledes, melons, maduixes, alls,
patates i albergínies. Recentment
ha plantat tomàquets, pebrots i
mongeta tendra i ben aviat vol
fer créixer carabassons i un
llimoner. Tot i que amb el que
actualment cultiva no és autosu-
ficient, d’aquí poc podrà preparar
una amanida de tomàquet, pebrot
i orenga de collita pròpia. L’expe-
riència és una font d’aprenentat-
ge inesgotable i la Clementina
adverteix a tothom que endegui
el seu hort: “Si regues massa els
melons, no et quedaran prou
dolços i, si regues prou els
pebrots del Padró, no picaran
massa”.

Agricultura a casa

L’hort comunitari ‘Aquí me planto’, està situat en un solar que havia acollit diverses cases okupades a Sant Andreu (Barcelona).

CRISTINA GONZÀLEZ

ALACANTENCRISIS.BLOGSPOT.COM

ELOI DE MATEO



‘Arts i feminismes’ durant la nova edició del Fem Art
Més d’una trentena de dones creadores a la quinzena edició de la Mostra

La quinzena Mostra d’Art de
Dones de Ca la Dona ja ha arren-
cat amb una trentena de propos-
tes que es podran veure en tres
espais de la ciutat de Barcelona
fins el proper 23 de maig. Un any
més, Fem Art visibilitza i ret
homenatge al treball i la creati-
vitat de les dones artistes en
formats múltiples, que sovint
passen per la introducció de les
noves tecnologies. De les video-
instal·lacions a les ‘performan-
ces’, la mostra ens proposa un
cap de setmana intensiu i ple
d’art a l’Espai Bonnemaison els
dies 22 i 23 de maig.

Estel Barbé
cultura@setmanaridirecta.info

E
n aquesta nova edició, Fem Art
ens planteja dos eixos d’actua-
ció. Per una banda, la retros-

pectiva de quinze anys amb una
reflexió sobre els recorreguts, temes,
circuits artístics i àmbits abordats
per la mostra organitzada des de Ca
la Dona, que també compta amb
suport audiovisual i imatges de les
obres fetes per dones durant tots
aquests anys. En un segon àmbit 
–i títol del Fem Art d’enguany–,
trobem l’anàlisi de les relacions
entre arts i feminismes. Unes rela-
cions que, segons la presentació de la
Mostra, “aposten per posar la pro-
ducció artística de les dones en el
seu context, tot contradient les
formes hegemòniques de la historio-
grafia de l’art d’aïllar les obres del
seu entorn social i cultural”.
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Contextos i horitzons
del moviment ‘intersex’

Iban Ek
cultura@setmanaridirecta.info

Moyenei Valdés, artista xilena
de la generació del 78 i excan-

tant de Mama Soul, fa temps que va
emprendre la seva carrera en
solitari. Ara la trobem fincada i
creant a Ciutat de Mèxic. Des de
l’antiga Tenochitlan, fa uns sons
que ella defineix com swing, tropi-
cal, dance hall i rap femení i –de
fet– és membre activa d’un projecte
de noies raperes al Districte Fede-
ral. L’experiència mexicana l’ha fet
participar al darrer disc de Bocaflo-
ja –MC chilango, fincat a Nova
York– i en el projecte que té a
mitges amb Rocco –cantant de
Maldita Vecindad–, un tema que es
diu “Aguila i Condor” i amb el qual
els dos artistes es presenten –amb
diversos concerts a l’esquena– com
a Morenita y Cyberpachucote. Com
diu ella mateixa: “Tant de bo l’any
vinent puguem portar aquest
projecte també a centres socials
autogestionats europeus”.

Moyenei està fent una gira
europea i arriba a Barcelona després
d’un tour de concerts per Londres i
Roma. A Londres, ha estat cantant a
l’homenatge que s’ha fet aquests dies
al mític grup anglès The Clash. A
Itàlia, tocarà en diversos centres
socials de la capital. A Barcelona, la
tindrem a la sala Apolo el dia 13 de
maig, amb el DJ Atodocolor, el dia 14
a la sala Resistència de l’Hospitalet
de Llobregat, el dissabte 16 de maig a
l’Espai Social Magdalenes a partir de
les 22h i, per últim, el diumenge 17 a

les 19:30h a RAI. Aquest darrer
esdeveniment ha estat organitzat pel
diari contrainformatiu de Ciutat
Vella Masala. Una bona ocasió,
doncs, per sentir veus de dones
conscients que exigeixen més espais
a l’Amèrica llatina.

MÚSICA

Remenant consciències
Instal·lació crítica amb la situació
de precarietat laboral femenina i la
violència masclista exercida arreu
del món. Amb un estenedor, draps 
de cuina i una rentadora, l’obra
mostra de forma irònica i antagò-
nica el paper dels mitjans de
comunicació en aquest conflicte,
mentre un globus terraqüi va
girant indefinidament sobre si
mateix dins la rentadora.

Rentant Consciències
EVA SÁNCHEZ

Instal·lació

Segona pell

Videoinstal·lació en forma de
procés de canvi, de transformació i
renovació, en la recerca d’intros-
pecció i d’identitat. Després de
cosir i unir, ens trobem amb un
vestit que esdevé la segona pell de
l’artista: una lona que li tapa tot el
cos. Un cop feta, però, cal esquin-
çar-la, descosir-la i trencar de
forma simbòlica amb el passat,
amb el conformisme i la submissió.

Irreversible
MAITE TRAVÉ

Videoinstal·lació

Girar la truita
Proposta d’acció col·lectiva i partici-
pativa cap al canvi. Laia Vaquer, la
creadora, ens convida a una propos-
ta d’elaboració d’una truita amb
l’objectiu de girar-la i compartir-la.
Totes les persones assistents agafen
ous on hi ha escrits els noms de
dones que han hagut d’utilitzar
pseudònims masculins per poder-se
expressar en llibertat. A partir
d’aquí, es comencen a batre els ous.

Girant la truita
LAIA VAQUER

Acció participativa

El tabú de la menstruació

Afirmació de les diferències físiques
existents entre dones i homes, perquè
la igualtat no és qüestió d’equipara-
cions, sinó de reconeixement de les
particularitats de cada gènere. Aquest
és el punt de partida de Neus Ca i
Sandra Co, una proposta d’escultura
transformadora on el procés menstrual
tradicionalment considerat com un
tabú es fa visible de manera simbòlica.

Perquè em surt del cony, la dona un
animal que menstrua
NEUS CA I SANDRA CO

Escultura – Instal·lació

+ INFO
http://www.caladona.org/femart/

Fem Art’09

Veus afroxilenes que arriben 
des del Districte Federal

+ INFO
www.myspace.com/moyenei

Marta Camps
cultura@setmanaridirecta.info

Segons la Xarxa d’Acció Trans-
Intersex de Barcelona, les

persones intersex “són totes
aquelles que, en el moment de
néixer, tenen un cos difícilment
classificable entre les caselles de
nen o nena i que, per tant, amb la
seva sola existència les posen en
qüestió”. Per continuar aprofun-
dint en aquests contextos i
horitzons la Xarxa ha convocat
una jornada el proper dissabte 16

de maig a la tarda, al CCCB de
Barcelona.

Amb membres, ponents i activis-
tes d’arreu d’Europa, la jornada
pretén esdevenir un espai d’informa-
ció sobre les realitats i les vivències
intersex i, alhora, un detonant per
iniciar un debat sobre la situació
d’aquesta qüestió a la ciutat. Les
ponències repassaran els àmbits
mèdic, legal i social a primera hora
de la tarda. En una segona fase, es
tractarà el moviment intersex, les
seves reivindicacions i les censures
quotidianes des de la societat.

FINS EL 23 DE MAIG A:
CCD Francesca Bonnemaison i Espai Bonnemaison – C. Sant Pere més Baix, 7
Casa Elizalde – C. València, 302 | Ca la Dona – C. Casp, 38, pral.
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Fins als nassos dels borbons
L’editorial basca Txalaparta publica dos volums 
dedicats al rei espanyol i les seves trifulgues

Roger Palà
cultura@setmanaridirecta.info

S
i hi ha un tema tabú en els
mitjans de comunicació de
l’Estat espanyol, aquest és

–sens dubte– la monarquia borbònica
i el seu màxim representant, Joan
Carles I. Com a mesura d’higienitza-
ció contra el tuf de correcció política
que cobreix tot allò que fa referència
al rei espanyol i la seva família,
l’editorial basca Txalaparta acaba de
publicar dos volums dedicats a
glossar la figura i l’obra del monarca
des d’una perspectiva crítica. Es
tracta del recull d’articles Por qué no
te callas, Borbón? i Hasta la coroni-
lla. Autopsia de los Borbones, del
periodista i escriptor gadità Iñaki
Errazkin.

Por qué no te callas, Borbón? es
presenta com una resposta col·lectiva
de la intel·lectualitat d’esquerres
mundial al famós “Por qué no te
callas?” que el rei espanyol etzibà al
president veneçolà Hugo Chávez
durant la intervenció d’aquest a la
cimera de les amèriques a Santiago
de Xile el novembre de 2007. Entre les
aportacions que recull el text, desta-
quen les del mateix president de la
Veneçuela bolivariana i les de dos
dels seus principals aliats polítics en
la causa de l’esquerra transformado-
ra a l’Amèrica Llatina: el president
nicaragüenc Daniel Ortega i Fidel
Castro. Altres aportacions destacades
són les d’Adolfo Pérez Esquivel, Luis
Britto, Floren Aoiz, Raimundo Fitero,
Carlos Azánrez o Pascual Serrano.
També destaca l’aportació del perio-
dista valencià fincat a Caracas David
Segarra, amb el text América ya no
calla.

Els autors de Por qué no te callas,
Borbón parteixen de la base que la
reacció furibunda de Joan Carles I al
discurs d’Hugo Chávez, just en el
moment en què el president veneçolà
blasmava contra l’intervencionisme
del govern espanyol del PP durant el
cop d’estat contra el seu govern l’abril
de 2002, va marcar un abans i un
després en les relacions entre l’Amèri-
ca Llatina i l’Estat espanyol. Una
onada d’indignació va recórrer el
continent llatinoamericà, un autèntic
–en paraules de Carlos Aznárez–
“tsunami de dignitat”, un “ja n’hi ha
prou de prepotència i humiliació”
dirigit a la monarquia espanyola i als
seus acòlits. Una sèrie de missatges
que podrien resumir-se en un “aquí
no calla ningú”: “Els imperis voldrien

que nosaltres calléssim, però no
callarem més. Ningú no ens farà
callar”, reflexiona Hugo Chávez en la
seva aportació en aquest volum.

Autòpsia borbònica
Hasta la coronilla. Autopsia de los
Borbones és, com el seu títol indica,
una autòpsia periodística d’una
monarquia que, en paraules del seu
autor, “està morta i, tard o d’hora,
donarà pas a la Tercera República”
espanyola. El periodista andalús
Iñaki Errazkin, col·laborador de
capçaleres basques com Egin o Kale
Gorria i impulsor del magazín quinze-
nal Cádiz Rebelde i del portal web
InSurGente, ofereix en aquest volum
una anàlisi profunda de la trajectòria
dels borbons des del segle XVII.

Al mateix temps, el llibre inclou
un repàs a tots els episodis foscos de
la vida de l’actual monarca: des de
l’autoria de la mort del seu propi
germà Alfons l’any 1956 –suposada-

ment, a l’actual monarca, encara
infant, se li va disparar una pistola
que acabà amb la vida del seu germà,
primogènit de la corona d’Espanya–
fins al seu fosc paper en el cop d’estat
del 23-F o altres aspectes més trucu-
lents, com la seva agitada vida
privada –el llibre cita més d’una
quinzena d’amants– o el seu docu-
mentat càncer testicular.

El llibre d’Errazkin no deixa de
ser una recopilació de material crític
de tota mena relacionat amb el Borbó,
la majoria ja publicat en altres volums
com el popular Un Rey golpe a golpe
(Ardi Beltza, 2000) de Patricia Sverlo.
No obstant això, no deixa de ser
instructiva la relectura del discurs
que va fer Joan Carles de Borbó com a
rei espanyol el 22 de novembre de
1975, dos dies després de la mort del
dictador Franco, i on aquest és consi-
derat “una figura excepcional que
entra a la història” a la qual caldrà
recordar amb “respecte i gratitud”.

LLIBRES

¿Por qué no te
callas, Borbón?

Diversos autors
Txalaparta, 2008
Pàgines: 250

Emulsió de ferro
Sebastià Jovani
La Magrana, 2009
Col·lecció Les Ales Esteses

R.P.
cultura@setmanaridirecta.info

La primera novel·la de Sebastià
Jovani –poeta, assagista i

membre del col·lectiu Gràcia
Territori Sonor– ens transporta a
un barri de Gràcia pràcticament
mitològic, del qual avui dia no
queda rastre. Partint del gènere
negre, Emulsió de ferro dibuixa
un retrat –situat entre la realitat i
la ficció– dels convulsos anys de
la transició en una Gràcia pobla-
da de músics i artistes contracul-
turals, sòrdides bodegues i locals
nocturns i una fauna humana de
pelatge molt divers entre la qual
destaquen els gitanos de la plaça
del Raspall.

Amb un punt de partida tan
clàssic del gènere com pot ser 
un assassinat misteriós i sense

mòbil clar, per les pàgines 
d’Emulsió de ferro hi desfilen
personatges i espais sovint amb
els seus noms reals, d’altres
vegades més camuflats. No és
gaire difícil, per una persona
gracienca, descobrir l’inquiet
músic Víctor Nubla sota l’ombra
del protagonista –el detectiu,
clarinetista i diletant Víctor
Niege– que es veurà immers en
una investigació que arribarà a
superar-lo. O localitzar el bar
Heliogàbal sota l’aparença del
fictici bar Tarahuama. Al llarg de
la novel·la, també trobem perso-
natges i llocs reals com el poeta
Sebastià Roure o, fins i tot, un
jove Pascal Comelade que emprèn
un viatge lisèrgic a través d’Euro-
pa a la recerca d’una informació
privilegiada que ha de permetre
desllorigar la trama.

LLIBRES

El barri mitològic

La bala y la escuela
Pedro García Olivo
Virus, 2009
Col·lecció Ensayo

Durant els darrers anys, l’inves-
tigador i especialista en

educació alternativa Pedro García
Olivo s’ha especialitzat en l’estudi
dels mètodes de treball de les
comunitats indígenes de Chiapas.
A La bala y la escuela, analitza el
paper cabdal de l’escola mexicana
en l’aniquilació de la idiosincràsia
indígena, ja que dinamita un model
educatiu autònom i participatiu.

Als pobles indígenes, l’educació no
s’impartia en recintes tancats i
sota la vigilància d’un especialista,
sinó que constituïa una tasca
col·lectiva. L’escola oficial, en
canvi, difon hàbits socials, idees i
valors hostils a l’organització
comunitària i esdevé un comple-
ment a la política d’extermini dels
successius governs mexicans.
BLANCA BALANYÀ

LLIBRES

Hasta la coronilla.
Autopsia de los
Borbones

Iñaki Errazkin
Txalaparta, 2009
Pàgines: 341



Ponent se’n va de festa
Se celebra la quarta edició de la Festa Major Popular i Alternativa 
de Lleida amb l’accent posat en la lluita per salvar el Roser

Mariona Rius
cultura@setmanaridirecta.info

P
er quart any consecutiu, 
del 14 al 16 de maig se celebra
la Festa Major Popular i

Alternativa a Lleida. No és casualitat
que la ubicació de la festa sigui el
Casc Antic i, en concret, la plaça del
Dipòsit. Les festes alternatives volen
reivindicar el centre històric com un
barri viu al qual es pot acostar la
resta de la ciutat. Al mateix temps,

volen propiciar que sigui un espai
lúdic i de trobada entre les diferents
cultures que hi conviuen.

El Casc Antic també és el barri on
es troben dos de les entitats que van
impulsar les alternatives de Lleida:
el Centre Social Autogestionat La
Maranya i el Casal l’Ocell Negre. A la
festa, però, també hi han participat –i
ho continuen fent– el Centre Social
Okupat La Gabia –desallotjat l’estiu
de 2006– i els Baixos Socials Oku-
pats La Rabia.

Les activitats de la festa alterna-
tiva d’enguany començaran el dijous
14 amb un cercatasques que comen-
çarà a les 22:30h a La Ràbia. El
divendres 15 es farà una quina (joc
similar al bingo) antirepressiva a les
20:30h a La Maranya. I el dia 16 hi
haurà els plats forts de les alternati-
ves d’enguany: una jornada reivindi-
cativa contra la conversió del Roser
en un parador nacional, que comen-
çarà amb un vermut i un dinar
popular a la plaça del Dipòsit del
Casc Antic (13h) i una mostra de
cultura popular (17h) que comptarà
amb la participació, entre d’altres, de
la colla Bastonada del Pla de l’Aigua
(vegeu entrevista). La jornada es
clourà amb una manifestació (19h) i
un concert amb Skalivada, Els
Bandolers i La Terrasseta de Prei-
xens (22h).

Salvem el Roser
A més, aquest any, amb l’objectiu de
sumar esforços, el dissabte la festa
coincideix amb una jornada reivindi-
cativa de la campanya Salvem el
Roser, no al Parador. El Roser és un
antic convent, símbol de la resistèn-
cia contra l’ocupació borbònica, on
es va viure un dels episodis més
sagnants del setge a la ciutat. Amb
les reformes del segle XIX, va ser
desamortitzat i va passar a mans de
l’Estat, que en cedí l’ús a la ciutat.
Des de llavors, l’edifici havia estat
relacionat amb la cultura.

Fa quatre anys, tots els partits
polítics del consistori (PSC, ICV,
ERC, CIU i PP) van aprovar retornar-
lo a l’Estat espanyol després d’una
negociació amb José Montilla, llavors
Ministre d’Indústria. L’Estat vol
convertir-lo en un més dels hotels de
luxe de la cadena Paradores Naciona-
les del Reino de España, que s’ubi-
quen en edificis històrics. Actual-
ment es troba totalment abandonat,
pendent de l’inici de les obres.

Festes Majors Populars Alternatives de l'any 2007

TERRES DE PONENT
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. EL REBOST

TGO (Tapes Gratis 
i Obligatòries)

Joan-Andreu Moll Gamboa
rebost@setmanaridirecta.info

T
ot i que els amants de les
vides exemplars sostenen
que va ser un rei castellà

molt savi –comparat amb els altres
monarques, és clar, que no és dir
gaire– qui va decretar l’obligatorie-
tat d’acompanyar les begudes
alcohòliques amb una menja
frugal i ja que ningú no aporta cap
prova documental de la reial gesta
gastronòmica, aquest humil rebost
s’inclina per la hipòtesi de l’origen
popular de la tapa. Per cert, el rei
poeta sí que va estar a l’alçada del
càrrec en altres tasques associades
a la monarquia com el repoblament
amb colons castellans de les terres
i ciutats conquerides als musul-
mans a l’antic regne de Sevilla i
l’esclafament i expulsió dels
mudèjars andalusos revoltats.

És més probable, dèiem, que
l’origen de la tapa es trobi en les

menges ocasionals acompanya-
des del porró o la bóta que
camperols i treballadors feien
entre hores, tot esperant l’àpat
principal de la jornada. No és un
menjar de palaus. La tapa és
gratis i es menja dempeus. Un
àpat volgudament informal
–lluny, però, del caràcter utilita-
rista i individualista del fast-
food–, on es comparteix el plat i
la conversa. Amb el temps, però,
el seu caràcter gratuït i universal
ha perdut terreny davant dels
bars de tapes professionalitzats,
els que cobren per servir-les. A
més, aquí mai no ha estat una
tradició arrelada. Sempre s’ha
portat més allò d’anar a fer el
vermut. Pagant, és clar.

Com cantaven Los Rancios als
noranta, és el moment de passar a
l’acció i exigir a tots els bars la
nostra TGO. Enmig de tants
garitos moderns encara hi ha
d’haver un racó per l’esperança.

Bombes gregues
½ kg. de patates
1 cullerada de mantega
1 rovell d’ou
75 gr. d’olives negres
150 gr. de formatge feta
3 ous batuts i farina
pa ratllat, nou moscada, pebre i
orenga

Bullim les patates senceres. Les
pelem i les deixem refredar. Cal
eixugar-les molt bé. En fem un
puré i el barregem amb el rovell
d’ou i la mantega. Salpebrem.
Batem el farcit: les olives desos-
sades i el formatge amb un raig
d’oli i una mica d’orenga.

Fem boles amb el puré i les
enfarinem. Amb el dit polze fem un
forat que omplirem amb el farcit, el
tanquem i arrebossem dues
vegades: farina, ou, pa ratllat, ou,
pa ratllat. Les fregim i llestes.

Salses i farcits
Ideals per untar panets i galetes o
per acompanyar amb bastonets
de verdures crues (carabassó,
pastanaga).

Turca
Ratllem dues pastanagues i les
fregim en un bon raig d’oli
d’oliva fins que rossegin. La
deixem refredar i la barregem
amb dos iogurts naturals i una
dent d’all picada. Hi incorporem
l’oli, salem al gust i la servim
freda.

Tzatziki
Ratllem un cogombre i el colem.
El barregem amb dos iogurts
grecs, una dent d’all picada i un
grapat de menta fresca. No fem
servir la batedora.

De verduretes
1 grapat de cibulet picat, 1 pasta-
naga ratllada, 1 poma ratllada, 
1 cullerada de maonesa. 2 cullera-
des de salsa de formatge blau.
Barregem tots els ingredients.

Mandonguilles de soja 
a la jardinera
200 gr. de soja texturitzada fina
(hidratada i escorreguda), 50 gr.
de pa ratllat, 2 dents d’all, 1 ceba
grossa, 2 pastanagues, 1 pebrot
vermell, 2 tomàquets ratllats, 
1 grapat de pèsols, julivert, pebre,
pebre vermell, farina, 1 got de
brou, ½ got de vi blanc, oli i sal.

Sofregim les verdures i,
abans d’abocar-hi el tomàquet,
hi reduïm el vi blanc. Afegim el
brou i ho coem tapat a foc lent
15 minuts. A part, fem les
mandonguilles. El secret és
tenir la soja humida, però sense
gens d’aigua. La barregem amb
el pa ratllat, el julivert i una
dent d’all. Fem les boles i les
enfarinem. Si la massa no
s’agafa, prova de posar més pa
ratllat o un ou batut. Les fregim
en oli ben calent i les posem a la
paella a coure amb les verdures
10 minuts més.

Algunes idees de tapes vegetarianes

C
om va sorgir la idea de mun-
tar una colla bastonera?
El grup neix a principis de

2008 com una secció del Casal
Independentista l’Ocell Negre de
Lleida amb la voluntat de recuperar
els balls de bastons de la ciutat i les
figures que s’havien perdut en els
últims anys. La nostra primera
actuació va ser a la Festa Major
Alternativa de l’any passat.
Teniu una intenció només de tipus
cultural o hi ha alguna altra ideolo-
gia al darrere?
Creiem que l’acció cultural va lligada
a una ideologia. El mateix nom del
grup ja és un reconeixement cap els
espais urbans del Casc Antic, obli-
dats i invisibilitzats en aquesta
ciutat. El Pla de l’Aigua és l’espai que
acull el nostre Casal i, per tant, un
grup de bastons de Lleida que sorgís
en aquest punt s’havia d’anomenar
així per força. A partir d’aquí, el
nostre fer diari s’engloba dins les
reivindicacions d’alliberament, tant
social com nacional, del territori dels
Països Catalans.

Creieu que a la ciutat hi mancava
una colla d’aquest tipus?
La qüestió no és si hi mancava, sinó
que un grup de persones amb una
certa sensibilització cultural, nacio-
nal i social es troben, veuen que
comparteixen uns sentiments
comuns i els canalitzen en la creació
d’una colla bastonera per recuperar
balls i figures que s’havien perdut o
que havien caigut dins els sac de
l’anècdota folklorista.
Heu fet moltes actuacions?
Des de la nostra primera actuació no
hem parat de ballar arreu del territori
català. Hem participat a molts corre-
llengües, a festes majors i festes
majors alternatives, a l’aniversari de
l’Assemblea de Joves de Lleida i del
Casal Pere III de Balaguer, a la diada
de l’Onze de Setembre a Lleida...
També participem en el seguici de la
Festa Major de Lleida, on donem a
conèixer el nostre desacord amb la
construcció del Parador Nacional a
l’emblemàtic edifici del Roser, símbol
nacional de resistència popular contra
l’invasor francès i castellà l’any 1707.

ENTREVISTA • COLLA BASTONADA DEL PLA DE L’AIGUA

“Tota acció cultural va 
lligada a una ideologia”
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AMPOSTA

Divendres 15 de maig
Xerrada-Col·loqui: 
‘El perquè del No a Bolonya’
19:30h. Sala d’Adults de la Biblio-
teca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
Amb Eudald Calvo Català, estu-
diant expulsat de la UAB.
Organitza: SEPC Secundària -
Amposta i Maulets Montsià.

BARCELONA

Dijous 14 de maig
Xerrada sobre feminisme gitano
20:30h. CSO La Revoltosa. Rogent,
82. Kafeta de dones i lesbianes. 

Divendres 15 de maig
Xerrada: ‘El Salvador: de 
la guerra a la esperanza’
19h. Ateneu La Torna. C. Sant Pere
Màrtir, 36. Amb Francisco Mena,
excombatent i exdiputat de
l’FMLN. 

12è aniversari de Can Vies: 
12 anys trencant la via recta
20h. Can Vies. Jocs Florals, 40-42.
Marató d’espectacles. Dissabte 16.
Totes les activitats a la plaça
Màlaga (Bonet i Muixí). 

Diumenge 17. 9:30h. Can Vies. Jocs
Florals, 40-42. Okupi champions
lig. 19h. Marató de curts.

Dissabte 16 de maig
Xerrada: ‘Un nou model de con-
sum basat en la confiança mú-
tua:les AMAPs i la seva adaptació
a la realitat catalana’
19h. L’Aixada. C. Argentona, 11
baixos. Amb Toni Ejarque (produc-
tor de Can Bofill) i representants
del grup de consumidores La PACA. 
Organitza: L’aixada

Sardinada a la Barceloneta
11:30h. Platja de Sant Sebastià.
Presentació de la campanya
Bomba a l’Hotel vela. Gravació del
vídeo La canción del verano.

Diumenge 17 de maig
Passejada per la Gràcia anarquista
10-14h. Sortida Jardins de Salvador
Espriu i arribada al carrer Vernta-
llat. Hi haurà dinar. Preu 2 euros.
Organitza: Turismo táctico

Cicle de cine: ‘¿Hogar dulce hogar?’
20- 23h. CSOA Barrikarme. 
C. Carme, 25bis. Projecció de la
pel·lícula Il Tetto de Vittorio De
Sica, (Itàlia, 1956).

Festa de la Primavera 
a Sant Andreu de Palomar
Dies 14, 15, 16 i 17 de maig
Dijous 14. 20h. CSO La Gordísima.
Documental To Exist is To Resist.
Divendres 15. Actes a Can Fabra.
Dissabte 16. 10h. Trabucaires. 
14h. Dinar popular. 18h. Ball de
Gegants. 19h. Trobada de timbalers.
22h. Cremada de Diables. 
22:30h. Concert. Diumenge 17.
10:30h. Visita guiada al recinte
fabril de la Fabra i Coats. Gratuïta.
11:30-13:30h. Gargot de joc i Vermut
Popular. Jocs per tothom a la plaça
de Can Fabra. Més informació:
http://ateneuharmonia.blogspot.com

Dimecres 20 de maig
Xerrada sobre l’estat de l’habitatge
19h. Centre Social de Sants. 
C. Olzinelles, 30.
Organitza: ABS

LES PLANES

Dissabte 16 de maig
Kan Pasqual Bailón
13h. Carretera de Vallvidrera, km.
8,5 (FFCC Les Planes i seguir el
camí de les pastanagues). Concurs
de paelles. Tarda: folk i variétés.
Nit: concert amb Carrer Isard,

Mañana me Chanto, bed &water,
punk revival zezion i Dj Boogaloo.
I l’endemà al matí... futbol rural.

MANRESA

Divendres 15 de maig
Cicle documental 
‘Dona i conflicte armat’
22h. CSO La Tremenda. C. Salvador
amb Hospital. Bòsnia. Documental
Convocants fantasmes de Mandy
Jacobson i Karmen Jelincic.
Organitza: CSO La Tremenda

LLEIDA

Dijous 14 de maig
Xerrada: ‘Vivències del franquisme’
19:45h. IES Martí Franquès. 
C. Enric d’Ossó, 3. A càrrec de
Carmen Casas, testimoni en prime-
ra persona de les crues i dures
conseqüències que va deixar la
repressió franquista a casa nostra.
Organitza: A.J. La Guspira

PALAU-SOLITÀ

Dissabte 16 de maig
Festival de les arts 
Siguem el canvi que volem
12-01h. Al Parc de l’Hostal del Fum.

Bo d’ajut-got festival: 2 euros. Més
informació: www.siguemelcanvi-
quevolem.net

SABADELL

Dies 15, 16 17 de maig
Terceres Jornades Llibertàries
Divendres 15. 20h. Passeig Edgar
Ricceti, 18. Documental Don’t for-
get, veus més enllà de l’oblit. Sopar.
Dissabte 16. 19h. Proposta de la
CNT: com incentivar el conflicte a
les empreses. Diumenge 17. 19h. Do-
cumental We feet the worl i xerrada.
Organitza: Ateneu Llibertari de
Sabadell

TERRASSA

Dissabte 16 de maig
Presentació del llibre 
‘Anarquismo i Antropología’
19h. Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat i F.L. de Terrassa de
la CNT-AIT. Ctra. de Montcada, 79.
Organitza: F.L. de Barcelona de
CNT-AIT, Assemblea Llibertària
UB Raval-FEL, Assemblea Llibertà-
ria del Vallès Oriental, Restaurant-
Llibreria Anònims, Centre d’Estu-
dis Llibertaris Francesc Sàbat, 
F.L. de Terrassa de la CNT-AIT.

SANT BOI DE LLOBREGAT
Del 15 al 20 de maig
FESTA MAJOR ALTERNATIVA

Organitza: Comissió organitzadora de la Festa Major Alternativa

agenda@setmanaridirecta.info        •        <envieu les vostres convocatòries>

BARCELONA
Dijous 14 de maig
MANIFESTACIÓ 
PER LA LLIBERTAT 
D’ENRIC DURAN

20h. Plaça Universitat

Diumenge 17 de maig
ACTE EN DEFENSA DE 
LA LLENGUA GALLEGA
12h. La Rambla, 35-37.
Concentració per la llengua gallega.
Més informació: http://defensemla-
llenguagallega.blogspot.com

LLEIDA
Dissabte 16 de maig
MANIFESTACIÓ 
‘SALVEM EL ROSER. 
NO AL PARADOR’

19h. Plaça de la Paeria

VILANOVA I LA GELTRÚ
Dissabte 16 de maig
MANIFESTACIÓ ‘KARIM,
SOLIDARITAT! CONTRA
LA CRISI, EL CAPITALIS-
ME I LA REPRESSIÓ!’
19h. Plaça de la Vila
Hi haurà sopar i concert

RECTIFICACIÓ
Fa dues setmanes vàrem publicar
que a Folgueroles es realitzaria un
campionat de futbol sala contra el
racisme els dies 30 d’abril i 1 de
maig, però la data no era la correcte,
us donem les dades: Es farà el proper
30 i 31 de maig (de 8 a 20h) al pavelló
de Folgueroles. Campionat de futbol
sala i dinar de germanor (10 euros).

Sortim de casa

LLEIDA
14, 15 i 16 de maig de 2009
IV FESTA MAJOR POPULAR 
I ALTERNATIVA!
Dijous 14. 22:30h. BSO La Ràbia. 
C. Felip da Silva, 6 (Pardinyes). Cerca-
tasques. 2ona parada: Les forques de
1642. C. Alfred Perenya 71, Clot de les
Granotes. Divendres 15. 20:30h. CSA
La Maranya. C. del Parc, 13. Quina
antirepressiva: jocs, tastets i musique-
ta. Dissabte 16. Plaça del Dipòsit. 
13h. Vermut. 14h. Dinar Popular. 
17h. Jornada Reivindicativa ‘Salvem el
Roser, no al parador’. Plaça Sant Joan.
Mostra de cultura popular. 
19h. Manifestació. I després... a la
plaça del Dipòsit. 21h. Tastets per
sopar. 22h. Concert gratuït amb:
Skalivada, Els Bandolers i La Terrasse-
ta de Preixens.

El temps que ha fet... i que farà

Els termòmetres patiran un brusc
descens entre dijous i divendres,

les tempestes seran fortes i persis-
tents a les comarques litorals i preli-
torals durant la matinada de diven-
dres 15 de maig. La refrescada serà
important, i probablement, la última

nevada de la temporada afectarà les
comarques del Pirineu per sobre dels
1200 metres. El cap de setmana l’am-
bient serà molt més asolellat i els rui-
xats quedaran circumscrits a les àre-
es de muntanya. Els termòmetres no
pujaran amb tanta força. 

Una forta tempesta afectarà la costa central divendres al matí



Iolanda Guillamot
entrevista@setmanaridirecta.info

Quina és la xifra actual de vícti-
mes civils a l’Iraq des de l’ini-
ci de l’atac de l’exèrcit dels Es-

tats Units?
Segons fonts de les Nacions Unides,
hem patit un milió i mig de morts ci-
vils. Però, a més, hi ha 700.000 ferits
greus i invàlids, prop d’un milió de do-
nes vídues i quatre milions de refu-
giats i desplaçats. Les xifres reals po-
drien ser més grans, però aquestes
són les oficials.
Els Estats Units, però, afirmen que la
situació a l’Iraq ha millorat molt du-
rant l’últim any en relació a la segu-
retat i els drets polítics.
Els americans asseguren això, però és
mentida. No han parat de dir menti-
des. Primer, hi havia armes de destruc-
ció massiva i, després, connexions
amb Al-Qaida. Si hi ha seguretat no
s’entén que hi hagi 140.000 soldats i
180.000 mercenaris. Si ha millorat la
situació, per què no tornen els milions
de refugiats? Els enganys dels Estats
Units al món són més perillosos que la
guerra en si. Diuen que les coses millo-
ren, però segons les Nacions Unides,
l’Iraq és el segon país amb més corrup-
ció del món i la gent de les ciutats no té
ni aigua potable ni llum elèctrica ni
pràcticament benzina. El país amb
més petroli del planeta no té accés a la
benzina! El que passa actualment és
molt greu.
El Baas o la resistència confien en el
nou govern de Barack Obama i el seu
projecte de sortir de l’Iraq?
Si l’Iraq continua essent destruït i els
Estats Units segueix el mateix esque-
ma d’acció del govern de Bush, la resis-
tència no pararà mai per molt que s’a-
llargui la lluita i per molts sacrificis
que s’hagin de fer. Fins i tot, augmen-
taran els atacs. Milers de joves ira-
quians s’uneixen diàriament a la re-
sistència. Segons les Nacions Unides,
la resistència és un dret legítim en cas
d’ocupació d’una potència estrangera.
Tanmateix, hem ofert a Obama la nos-
tra disposició a asseure’ns amb ell per
parlar amb l’única condició de complir
les lleis internacionals. Simplement,
exigirem la retirada total de les tropes
estrangeres de l’Iraq, l’anul·lació de to-
tes les lleis aprovades durant l’ocupa-

ció –perquè per nosaltres el govern ira-
quià no és legal, ja que som un país
ocupat– i, finalment, la indemnització
a la població iraquiana pels danys.
Però Obama té un discurs molt més
obert sobre l’Iraq, no creu?
Durant la campanya electoral, Obama
–que va estar en contra de la guerra– va
prometre que faria sortir les tropes
americanes. Després de ser escollit, va
proposar una nova estratègia i va
anunciar la retirada progressiva fins
l’any 2011. Però, per desgràcia, no ha
estat una proposta suficientment va-
lenta. Si ell respectés les lleis interna-
cionals i les seves promeses, el primer
que hauria de fer és reconèixer els
crims comesos pels Estats Units i de-
manar perdó als iraquians. Segons els
seus propis informes, els motius per
atacar l’Iraq eren falsos. Per tant, ara
ha d’indemnitzar el poble iraquià pels
danys. Qui indemnitzarà les famílies
dels morts i dels que han quedat invà-
lids? Érem un país modern i ara vivim
quasi a l’edat mitjana.

L’Iraq també és un malson pel nou go-
vern dels Estats Units...
Obama no ha mencionat en cap dis-
curs els centenars de milers de morts i
ferits ni la destrucció del teixit social,
industrial i cultural del país. Obama
no parla dels milers de presos sense
judici acusats de formar part de la re-
sistència iraquiana. Obama tampoc
parla del paper de les empreses nord-
americanes que operen a l’Iraq com
Halliburton o Bechtel ni de milers de
funcionaris americans que controlen
les infraestructures del país. Tot això
és ocupació i això justifica totalment
l’existència de la resistència.
Quan se’n vagin els americans, hi ha
risc de guerra civil?
Si els americans continuen imposant
l’ocupació i el seu govern, l’extremis-
me xiïta i el sunnita wahhabita conti-

nuarà creixent al país i pot provocar
encara més conflictes. Si volen estabi-
litat, els Estats Units i la Unió Europea
han de donar suport a la resistència
nacional. A l’Iraq, el terrorisme ha
aparegut durant l’ocupació, abans no
hi havia ni grups separatistes ni inte-
grisme islamista. Alguns grups d’ex-
tremistes intentaran continuar les se-
ves accions, però la resistència serà
totalment capaç de controlar aquesta
gent. L’únic risc seria una intervenció
de l’Iran. Per això volem parlar amb
Obama.
Per què hi ha atemptats terroristes
contra civils diàriament?
Com a moviment de resistència, nosal-
tres condemnem tota violència contra
la població civil. No hi tenim res a veu-
re. Nosaltres lluitem pel poble iraquià
–sigui musulmà, kurd o cristià– i no
atacaríem mai els civils. Els culpables
d’aquestes accions terroristes són
gent d’Al-Qaida i d’altres grups que
han arribat després de l’ocupació dels
Estats Units.
Hi haurà democràcia precisament
amb el Baas?
El Front Nacional i el Baas s’han com-
promès a establir un règim democrà-
tic, multicultural i respectuós amb
totes les ètnies i religions. Volem man-
tenir bones relacions amb tots els
veïns, fins i tot amb els Estats Units. El
Baas, que existeix a tots els països

àrabs i que té milions de militants, no
és només Saddam Hussein, és una ide-
ologia nacional, humanista i a favor
del benestar i la justícia social i defen-
sa un model de país modern, progres-
sista i obert al món. Actualment, però,
el partit està prohibit i no es pot pre-
sentar a les eleccions. Els Estats Units
diuen que han portat la democràcia,
però impedeixen votar els més de cinc
milions de militants que té el partit a
tot el país.
No hi ha hagut cap autocrítica dins el
partit per les accions de Saddam
Hussein?
Durant el govern de Saddam hi va ha-
ver grans èxits, sobretot en sanitat i
educació, però també hi va haver
errors. Hem elaborat un informe sobre
aquests errors i l’estem donant a co-
nèixer entre el poble iraquià. Hem de-
manat perdó a tots els innocents que
hagin estat perjudicats pel comporta-
ment del Baas en el passat.
Però, quins errors són els que assu-
meixen?
Per exemple, l’ocupació militar de Ku-
wait l’any 1990 o la falta de llibertat
d’expressió i política. Tot i que hem as-
sumit el nostre paper, el partit o la doc-
trina del Baas no ha de carregar amb
la responsabilitat d’un règim concret.
Hem fet un nou programa polític per
l’Iraq i hem escollit una nova direcció
més jove i sense relació amb Saddam.

ANDREU PUIG

L’iraquià Khudair W. Hussein va visitar Barcelona recentment com a
portaveu de l’anomenat Front Patriòtic d’Alliberament Islàmic, és a
dir, de la resistència que s’aplega al voltant de l’antic Baas. Segons
ell, representa al 90% de la resistència iraquiana laica i respon a
les reivindicacions d’àrabs, kurds, cristians, musulmans, xiïtes i
sunnites. És metge especialista en oncologia i professor de la
Universitat de Bagdad. Un any després de l’ocupació de l’Iraq, va
treure la seva família del país, però ell es va quedar per participar
en la reconstrucció del Baas. Conegut com a ‘Abu Muhamad’, ara,
en plena activitat política, entra i surt de l’Iraq diversos cops l’any.

“Obama hauria de
reconèixer els crims
comesos pels Estats
Units i demanar
perdó als iraquians”

LA INDIRECTA

“Milers de joves iraquians
s’uneixen diàriament 
a la resistència”

Esther Sancho
opinio@setmanaridirecta.info

F
a uns dies, la meva filla d’un any
em va preguntar si la lluna
podia asseure’s amb ella al

gronxador, mentre m’indicava amb la
seva maneta que li estava fent un lloc
a la cadira. Em vaig quedar astorada.
No va ser fins uns segons després que
vaig encertar a respondre-li un “I tant
que sí!”, tot explicant-li, però, que
hauríem d’anar-hi una nit perquè,
com tothom sap, la lluna mai no es
gronxa de dia. La meva petita em
mirava amb els ulls oberts de bat a
bat, assentint –seriosa– davant la
meva resposta, que no va ser qüestio-
nada ni per un moment. La pregunta,
a banda de ser una de les més belles,
autèntiques i espontànies que mai
ningú m’havia formulat, em va fer
adonar de la seva confiança total en el
món dels adults i en la nostra explica-
ció de l’engranatge de les coses i em
va recordar massa la relació desigual
que també es dóna entre aquests
adults que formem la massa social i el
quart poder, quan aquest és el que
dicta de què, quan i com cal informar,

tot seleccionant les nostres respostes.
Fins i tot la premsa alternativa, com la
DIRECTA, pot prefixar la percepció que
tenim de moltes coses. Tal vegada,
però, el problema no és sempre no
tenir o no triar les respostes, sinó no
fer les preguntes i capgirar –per fi– les
regles de la conversa social fins que
deixem de discutir com organitzar el
taulell de joc i comencem a qüestionar
perquè n’hem de ser les fitxes. És clar
que la lluna es pot asseure al nostre
gronxador, però primer ens cal
aprendre a preguntar-ho.

. LA COLUMNA

Amb la lluna 
al gronxador

. L’ENTREVISTA

Khudair W. Hussein PORTAVEU DEL FRONT NACIONAL I DEL PARTIT BAAS

Deixem de discutir
com organitzar 
el taulell de joc 
i comencem a
qüestionar perquè
n’hem de ser 
les fitxes

TATICILBUP

Per a la meva famí-
lia ja s’ha acabat la
crisi: la meva dona
ha trobat feina a 
la cadena de mun-
tatge de l’Audi Q3 
a Martorell i jo
netejo els abo-
caments tòxics 
de la fàbrica... 
A més, la con-
taminació 
m’ha deixat 
impotent 
així que no 
gastarem ni 
un cèntim en fills.
Vull donar les grà-
cies al nostre esti-
mat govern d’es-
querres i ecolo-
gista, de debò! 


