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El centre de la ciutat de Mataró acull una marxa multitudinària que compta amb el suport d’una tractorada

ANNA MURILLO

Un tripartit pintat
de crisi i corrupció
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Els equilibris de forces entre les

tres formacions polítiques pre-

sents al govern de la Generalitat

han fet que les reivindicacions de

nombrosos moviments socials fos-

sin traïdes o passades per alt. 

El Teatre dels i les 
Oprimides és sinònim
d’humanització
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Persones ferides per bales de goma
creen una associació per prohibir-les
Una de les campanyes de la nova entitat serà la presentació d’una Iniciativa
Legislativa Popular per impedir-ne l’ús per part dels Mossos d’Esquadra
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CATALUNYA • EL ‘GOVERN D’ESQUERRES’ HA CERTIFICAT QUE LA CRISI DELS DE DALT LA PAGUEN SEMPRE LES PERSONES DE BAIX

Quatre anys de legislatura que 
tanquen el miratge de l’oasi català
La corrupció, la crisi i els ERO, les infraestructures, l’amputació de la voluntat popular 
o la polèmica gestió del Departament d’Interior clouen el segon mandat tripartit
David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

P
rovar de fer un balanç sintètic

de tota una legislatura potser

és un impossible. Però, de les

línies mestres dels darrers quatre

anys, més enllà dels 78 projectes de

llei formalment aprovats al Parla-

ment de Catalunya, en queda el motllo

estricte, la faixa que prem i la cotilla

que ofega. I tornen a confirmar la dita

llatinoamericana que diu: “El poder

és com un violí, que es pren amb l’es-

querra i es toca amb la dreta”. I certi-

fiquen els estretíssims marges oferts

per escollir entre la mateixa gestió o

una mala còpia i alerten de la deriva

berlusconiana d’òpera bufa per on

tragina un país desafectat. Tot plegat,

encara, malgrat les darreres grans

mobilitzacions socials –vaga general,

manifestació del 10-J o l’allau de con-

sultes sobiranistes–, desoïdes pels

gestors de l’statu quo i que incideixen

en la mateixa hipòtesi: els límits invi-

sibles, infranquejables i cada cop més

prims que la democràcia autoritària

de mercat deixa a la transformació

social.

Corrupció al 4%

Fet i fet, la vuitena legislatura que

ara s’esgota és, sobretot, la legisla-

tura de la visualització de la corrup-

ció a la catalana, a mans d’una part

de la classe política que, en relació a

la de determinats indrets de l’estat,

es creia immaculada i al marge.

Model de corrupció propi i diferen-

ciat, doncs, inserit en el mal anome-

nat oasi català i on el triple cas Palau

–saqueig de 35 milions d’euros, apro-

vació fraudulenta del projecte d’ho-

tel i finançament il·legal de CDC amb

comissions del 4% per l’obra pública

adjudicada a Ferrovial– i la trama

especulativa del cas Pretòria confir-

men les pitjors sospites sobre els

aspectes més ocults de la gestió

sociovergent al territori. Dels artífex

d’aquests delictes d’alta volada, inse-

rits encara en les tupinades de la

fal·lera immobiliària, només cal afe-

gir que tots els imputats –de Luigi a

Bartomeu Muñoz i de Millet a Mon-

tull– són al carrer i que encara caldrà

veure com acaben judicialment i fins

on arriba la depuració de responsa-

bilitats i l’esclariment dels fets.

Economia: de l’ERO als bons grecs

En matèria econòmica, el tracte de

favor dispensat pel tripartit a les mul-

tinacionals de l’automòbil –amb ajuts

públics a Seat i Nissan– ha contrastat

amb la crisi dins el teixit productiu.

Catalunya ha liderat el tancament de

petites i mitjanes empreses –5.200

només durant l’any passat– i el ràn-

quing de concurs de creditors, amb

1.216 casos durant el 2009. I, al

mateix temps, ha batut rècords histò-

rics d’aprovació d’expedients de regu-

lació d’ocupació. Des del gener de

2008 fins el mes de setembre passat,

Treball ha autoritzat 7.080 ERO, que

han afectat 210.915 treballadores. Du-

rant els dos anys precedents (2006 i

2007), les dades reflectien 1.344 ex-

pedients, que van enviar a l’atur

16.650 persones. Freturats de política

industrial, alenant sovint la desloca-

lització en pro de “la internacionalit-

zació de l’economia catalana” i en un

moment de tancament creditici de

caixes i bancs, l’Institut Català de

Finances ha passat gairebé desaper-

cebut per combatre la crisi. En la

mateixa línia, però en sentit contrari,

la legislatura ha clos amb les comis-

sions de 73 milions per a la banca –un

altre cop, el recurrent 3%– per gestio-

nar l’emissió de deute públic de la

Generalitat, una mena de bons grecs

al 4,75% d’interès anual. Unes caixes

que, el darrer any, també han abordat

la seva reestructuració, a través de

fusions (bé fredes, bé calentes).

El sainet d’Interior

La gestió de Joan Saura i Joan Boada

al capdavant d’Interior mereix una

menció especial i a banda. El cas para-

digmàtic de Núria Pórtulas –detin-

guda i incomunicada pels Mossos;

empresonada durant quatre mesos;

condemnada per l’Audiència Nacio-

nal espanyola, i, finalment, absolta

pel Tribunal Suprem–, l’empresona-

ment d’Alfonso Hermoso arran de

l’escàndol de l’ús policial il·legal del

kubotan o la instal·lació de càmeres a

les comissaries sota l’argument ofi-

cial “d’evitar denúncies falses” han

derivat, finalment, en una militarit-

zació de l’ordre públic, amb segrestos

i immobilitzacions policials de mani-

festacions que van arribar a les qua-

tre hores de durada. La política poli-

cial del règim es va fer ben palesa

arran de la detenció dels onze del

Raval, quan Joan Saura va etzibar:

“Millor per excés que per defecte”. I,

excepte en l’àmbit de la recuperació

de la memòria històrica, la deriva

d’Interior ha traginat entre excessos i

defectes, amb les càrregues policials

contra l’estudiantat contrari al pla

neoliberal de Bolonya com a punt

àlgid –140 persones ferides, entre

elles, 30 periodistes i un menor de

deu anys–, que van forçar una aparent

destitució del director de la Policia,

Rafael Olmos, que va ser recol·locat

ràpidament dos mesos després com a

assessor d’Interior amb un sou anual

de 41.000 euros. La legislatura, tan-

mateix, deixa una insòlita manifesta-

ció de Mossos exigint impunitat, el

finançament amb fons del departa-

ment de la defensa jurídica de tres

mossos condemnats en ferm per tor-

tura i la crisi de l’incendi d’Horta de

Sant Joan, on van morir quatre bom-

bers. I clou amb l’aprovació per decret

del Codi Ètic de la Policia, rebutjat per

tots els sindicats policials i que no

tindrà cap caràcter vinculant, com

han denunciat aquesta mateixa set-

mana organitzacions de drets hu-

mans com l’Observatori del Sistema

Penal i els Drets Humans (OSPDH),

SOS Racisme, l’Observatori DESC,

l’Associació Catalana per a la Defensa

dels Drets Humans (ACDDH) o Justí-

cia i Pau. A més, Artur Mas ja ha a-

nunciat que anul·larà el codi si arriba

al govern.

De Bracons a la MAT

En matèria ambiental, la legislatura

també ha estat prolífica en la imposi-

ció de grans infraestructures, rebutja-

des al territori i considerades inneces-

sàries i insostenibles pel moviment

ecologista, com el túnel de Bracons,

inaugurat el març de 2009 i que

només ha rebut la meitat de vehicles

previstos inicialment. L’arribada del

Milers de persones es van manifestar a favor d’un habitatge digne l’any 2008 a Barcelona

ARXIU ELOI DE MATEO
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En un any i nou
mesos, Treball ha
autoritzat 7.080
ERO, que han afectat
210.915 persones
treballadores



CATALUNYA • EL PERÍODE 2006-2010 NO HA PRESENTAT CAP AVENÇ SIGNIFICATIU

Polítiques socials d’habitatge?

Higínia Roig

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

F
ormalment, les polítiques d’ha-

bitatge del tripartit anunciaven

un trencament de les dinàmi-

ques anteriors, on els poders públics

eren testimonials en l’àmbit del mer-

cat de l’habitatge. Si més no, el diag-

nòstic recollit al preàmbul de la llei

d’habitatge constatava preus infla-

cionistes, una oferta d’habitatges de

lloguer insuficient i l’existència de

sectors socials sensibles –joves, gent

gran, immigrants, col·lectius en risc–

que vivien, de facto, l’exclusió del

dret de l’habitatge. La proposta per

canviar-ho va ser l’aposta per la crea-

ció d’un parc específic d’habitatges

assequibles. Però, durant l’any 2009,

es van iniciar 9.027 habitatges amb

protecció oficial a Catalunya, xifra

que implica una baixada del 14,4%

respecte l’any anterior. Hi hem d’afe-

gir que només el 46,5% eren de llo-

guer, la resta eren de venda –i apro-

fundien en la prevalença del règim

de tinença.

Més enllà d’aquesta política, que

arribava massa tard i de manera de-

ficitària, s’han impulsat polítiques

concertades amb diferents agents

d’iniciativa social o privada que ac-

tuen al mercat lliure de l’habitatge.

Aquí és on s’enquadren les paraules

del conseller de Medi Ambient i Ha-

bitatge, Francesc Baltasar (ICV), pu-

blicades en un article titulat “El

mercat de lloguer, una fórmula inte-

ressant per als inversors”, el dia 20

d’octubre . No li falta pas raó. L’any

2009, es van signar 97.818 contrac-

tes de lloguer a Catalunya: només

3.599 eren habitatges llogats amb

finalitats socials i signats mitjan-

çant les borses de mediació de la

Generalitat. I les rendes de lloguer

mensuals, tot i que havien baixat

respecte l’any anterior, encara es

trobaven a una mitjana de 850,32

euros al mes el darrer trimestre de

2009.

Per aquest motiu, els ajuts per

pagar el lloguer –sota el nom de pre-

venció de l’exclusió social residen-

cial– són l’àmbit més desenvolupat

del Pacte Nacional per a l’Habitatge,

ja que, si sumem el Lloguer Just i la

Renda Bàsica d’Emancipació, arri-

bem ben bé als 134 milions d’euros

destinats a pagar la renda als pro-

pietaris l’any passat. Per contra, du-

rant el 2009, només es van destinar

dos milions d’euros a les prestacions

d’especial urgència per evitar desno-

naments i execucions hipotecàries.

Altres dades paradoxals són les rela-

tives als tretze convenis signats en-

tre 2007 i 2009 per iniciar allotja-

ments col·lectius protegits, que han

implicat 1.212 allotjaments: 1.011 per

persones universitàries, 128 per

esportistes d’alt rendiment i 73 per

col·lectius vulnerables.

Per tant, no ha de sobtar que, tot

i que no existeix un consens clar

sobre la dada real d’execucions hipo-

tecàries, la referència del Consell

General del Poder Judicial espanyol

situa 18.053 expedients als jutjats

catalans el 2009. Incomprensible-

ment, el servei d’informació i asses-

sorament sobre el deute hipotecari

de la Generalitat de Catalunya, ano-

menat Ofideute, només ha atès 55

casos amb risc de desnonament per

impagament de quotes hipotecàries.

Només n’ha resolt quatre via dació o

venda de l’habitatge. I mentre el

Departament d’Habitatge, amb una

mà, transfereix recursos públics als

propietaris de pisos per prevenir

l’exclusió social residencial, amb

l’altra, adjudica un servei de gestió

de cobrament de morositat a l’em-

presa Intrum Justitia Iberica SA. El

valor de licitació d’aquest servei és

de 129.310,34 euros, amb uns hono-

raris del 6% sobre les quantitats

recuperades efectivament dels expe-

dients a gestionar. 

Els resultats d’aquesta política

agressiva no es cobren només en

calés i comissions, sinó també –i ma-

lauradament– amb la mort del veí

del Gornal Miguel P., pressionat per

ADIGSA perquè abandonés el pis

que ocupava.

Manifestació contra la reforma laboral organitzada al centre de la ciutat de Barcelona el dia 13 de novembre

ALBERT GARCIA

El Departament
d’Habitatge,
gestionat per ICV,
ha externalitzat 
el cobrament de
morosos a Intrum
Justitia Iberica,
que tributa una
comissió del 6%
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> 28 de novembre: es preveu una més que previsible abstenció rècord, acompanyada per l’auge del vot en
blanc. L’ús barroer del fet migratori amb finalitats electorals i la fragmentació de l’espai polític marcaran el
punt de partida de la novena legislatura catalana. De les engrunes d’un Estatut ribotejat tres cops, d’un
col·lapse immobiliari que deixa una allau d’hipotecades i desnonades i de les runes d’una crisi financera que ha
impactat dramàticament en l’ocupació i les classes populars, en sorgirà un nou mapa parlamentari que, si bé
albira que res no serà com abans, també anuncia que la política oficial no canviarà res. Perquè el mercat mana.

Tren de Gran Velocitat (TGV) o l’inici

de les obres a la MAT –línia de Molt

Alta Tensió, de 400.000 volts– també

han evidenciat grans inversions pú-

bliques vinculades a lobbys de poder

de sectors estratègics, que han con-

trastat obertament amb la greu crisi

als trens de Rodalies o amb el dèficit

elèctric a les comarques gironines

palesat arran de la nevada del 8 de

març de l’any passat. La legislatura

clou ben bé igual: anunciant l’arri-

bada del TGV a Figueres via Perpinyà

pel proper desembre. Cal afegir el cop

de porta en sec a la ILP per debatre

sobre els transgènics promoguda per

Som lo que sembrem, la gestió de la

sequera amb l’intent de minitransva-

sament de l’Ebre –unes obres projec-

tades i mai fetes, amb canonades

encarregades  que fan deixar un deute

milionari a l'ACA– o la projecció del

trasvasament del Segre o la revàlida

nuclear de Vandellòs fins al 2020,

amb la pròrroga concedida pel Minis-

teri d’Indústria espanyol. I on cal afe-

gir l’elevat risc que el nou cementeri

nuclear acabi aterrant a Ascó –a les ja

castigades comarques tarragonines–,

descomptant les pressions polítiques

perquè no es decidís abans de les elec-

cions del 28-N. També queda la llei

d’ensenyament aprovada contra la

majoria sindical del món educatiu,

mal acompanyada amb l’aprovació

del decret –rebutjat per la majoria del

professorat– que atorga major poder

a les direccions –recuperant una me-

na d’antic cos de directors propi del

franquisme i minvant la gestió demo-

cràtica– i que introdueix criteris de

gestió d’empresa privada de tall ne-

oliberal. I resta la firma de la llei

nacional de l’habitatge, que ha incidit

gens o poc (vegeu peça) en un mercat

de l’habitatge que continua desbocat,

al qual les famílies continuen desti-

nant més del 40% de la seva renda i

que xoca amb el suport i les pilotes

d’oxigen llançades a les promotores

privades, a través de la promoció de

les ARE i de l’ampliació de la seva par-

ticipació en la construcció d’habitat-

ge protegit, ben celebrada per Enric

Reyna, president del totpoderós lobby

promotor.

La tercera amputació de l’Estatut

Però, si hi ha res que hagi marcat la

legislatura, ha estat la tercera retallada

–després de la retallada a les Corts

espanyoles i del pacte d’Artur Mas amb

Zapatero– de la proposta de reforma

d’Estatut, ordida des del Tribunal Cons-

titucional espanyol. Malgrat la mobilit-

zació massiva del 10 de juliol pel dret de

decidir i l’allau de consultes sobre la

independència exercida per la meitat

dels municipis catalans des del referèn-

dum d’Arenys de Munt, la resposta ins-

titucional al menyspreu i el bloqueig de

la voluntat popular ha quedat en no-res

i la genuflexió i obediència deguda al

ribot constitucional.

Finalment, el segon tripartit –reba-

tejat com a Govern d'Entesa– clou el seu

segon mandat amb una radiografia

social que parla sola: 44.100 desnona-

des a Catalunya des de 2007, 1.300.000

persones pobres, més de 600.000 atu-

rades i el creixement de l’exclusió so-

cial. I és clar, proporció proporcional en

temps de crisi, també clou amb el

balanç de 52 comissaries noves, divuit

palaus de justícia nous i tres presons

noves, una d’elles, la de Lledoners, feta

amb un procediment urbanístic il·le-

gal, segons sentència del TSJC. Ja ho va

dir Montserrat Tura: “Estem constru-

int més presons que mai abans en la

història”.

Salpebrem-ho, finalment, amb un

tripartit que ha acabat els dies abo-

nant, amb fons públics, la factura d’una

visita papal que va arribar a alterar el

calendari electoral: perquè qui mana,

mana. I és que, abans de ser enxampat,

el màxim prohom de la burgesia cata-

lana afirmava qui modulava la política

catalana: “Som 400 i sempre són els

mateixos”. Això deia Fèlix Millet, a-

quell vailet que, de jove, als negocis

familiars i colonials dels que la nissaga

disposava a Guinea i tocava el saxo en

un grup anomenat Banana Boys. Amb

cert tuf d’estafa bananera, la novena

legislatura ja és aquí i continuaran

manant els 400 de sempre. En un país

formalment antitaurí, això sí, però

també on Cornuts i pagar el beure és el

resum sintètic del fet que la crisi dels

de dalt es paga sempre des de baix.

El 2006, l’especulació desbordada sobre el dret social de l’ha-
bitatge situava aquesta qüestió com el problema cabdal de la
majoria social catalana. Quatre anys després, l’acció del tripar-
tit no ha modificat pas el mercat de l’habitatge i la política
principal s’ha caracteritzat, entre d’altres coses, per la transfe-
rència indirecta de 134 milions d’euros a propietaris i propietà-
ries d’immobles. Mala peça al teler.

> La mort desnonada de Miquel P.

Al país on el goril·la és blanc, la Mare de Déu és negra i l’oasi només és un

miratge, al país de tants silencis acumulats, de la doble moral, la doble

economia i la doble realitat, la mort de Miguel P. ha passat gairebé desaper-

cebuda en la campanya electoral. El suïcidi del treballador del barri de Gor-

nal de l’Hospitalet, després de rebre l’ordre de desnonament del pis de pro-

tecció oficial buit que ocupava amb la seva família, ha tornat a mostrar el

rostre més cru i dur de la crisi. I el més kafkià, també. Qui promovia el des-

nonament de Miguel P.? Doncs Adigsa, l’agència de la Generalitat que diu

que promou l’habitatge social. Aleshores, cal alguna pregunta més? No.

Quan la realitat parla sola i tot ha estat dit i escrit, no cal pas. “Acumulació

per despossessió”, escrivia David Harvey a propòsit de la finançarització

del capitalisme, quan la transferència de plusvàlues de les classes populars

a les rendes altes es fa via habitatge salvatge. Però, a jutjar pels eslògans

electorals, la mort de Miquel P. no deixa de ser una paradoxa cruel que s’al-

bira com a farsa, si atenem als lemes tripartits: Garantia de progrés, Gent

valenta i Solucions d’esquerres. Que li preguntin a la família de Miguel P.

on paren les garanties, la valentia o les solucions.

Les famílies encara
destinen més del
40% de la renda 
a pagar l’habitatge



T
itulars com aquests es troben

cada dia a portades de diaris o

capçaleres dels telenotícies. Ens

passen per davant tantes imatges i

paraules buides que ja ni tan sols ens

donen informació sobre el que està

passant. El dolor perd el seu sentit

quan es mediatitza. La barbàrie es

banalitza. Avui els mitjans de comuni-

cació dominants han espectacularitzat

i despersonalitzat la violència mas-

clista. Mitjançant la saturació visual i

sonora i la manipulació del llenguatge

transmeten un imaginari de la dona-

víctima que pateix l’agressió com a

conseqüència de una decisió pròpia:

“li havia demanat divorci”, “l’havia

denunciat”, “l’havia abandonat”.

Fórmules estandarditzades

presenten aquests crims com a

successos quasi bé ordinaris dels

quals l’espectadora serà induïda a

pensar: “una altra més”, sense parar a

reflexionar en els factors que possibili-

ten aquests crims i en si aquests

factors també es troben a la seva

quotidianitat.

Els mitjans de comunicació van a

allò més emocional, des d’on saturen,

banalitzen i buiden de contingut la

notícia, espectacularitzant la violència

de gènere sense donar eines per

reflexionar entorn a l’arrel de la

mateixa. Així es segueix perpetuant

un determinat model d’ordre social

patriarcal. Vet aquí la complicitat

entre mitjans i política institucional

en la individualització d’un problema

que és de caire estructural. S’assu-

meix i es transmet l’existència d’una

causalitat individual emfatitzant el

paper de la dona-víctima paral·lela-

ment a què s’amaga una causalitat

molt més complexe, una causalitat

social, genèrica, històrica i personal,

que facilita i legitima la invisibilitza-

ció de l’home-agressor i articula les

polítiques i altres dispositius al

voltant del subjecte dona obviant la

transversalitat social del gènere,

ignorant que el gènere, bàsicament, és

una relació social.

Per sobre de la necessitat d’atacar

les causes estructurals, s’ha imposat

la vessant penal, el càstig per la

conducta violenta, fins al punt que el

80% del pressupost vinculat a la llei

estatal de mesures de protecció

integral contra la violència de gènere

estava adreçat a reformes penals, és a

dir, per a la repressió i no per a la

prevenció. Hi ha un important pro-

blema de doble discurs: s’utilitza la

retòrica del model integral però no

s’inclouen mesures que impulsin un

vertader canvi social, que contemplin

la transversalitat del gènere i que,

alhora, destinin els recursos necessa-

ris per assistir les conseqüències de la

violència. Evidentment és molt menys

costós a nivell econòmic emprendre

reformes legals que promoure aquesta

transformació social i cultural, i més

tenint en compte que aquestes refor-

mes ja proporcionen una aparent

seguretat i silencien l’alarma social

que genera el problema.

La violència que contempla

aquesta llei és la que es dona en el sí

de la parella. Per què, si hi ha tantes

formes de violència masclista, l’Estat

només se centra en aquesta? La

resposta va més enllà d’una qüestió de

despesa pública. La violència a les

relacions afectives desestabilitza un

dels pilars bàsics de l’Estat patriarcal,

la institució fonamental pel funciona-

ment del sistema polític i econòmic

liberal: la família, unitat mínima de

producció, consum i ordre social.

La llei catalana dels drets de les

dones per a la eradicació de la violèn-

cia masclista amplia el concepte

“violència de gènere” incloent-ne

altres formes i àmbits concrets com el

laboral, sexual i sociocomunitari;

contempla la coeducació com a forma

de prevenció, la regulació de criteris

d’actuació de les administracions, la

necessitat d’una xarxa de recursos

d’atenció a les afectades i té en compte

algunes especificitats territorials,

religioses, econòmiques, sexuals i

personals.

Aquesta llei constitueix un avenç

important però la seva feble imple-

mentació a la realitat social evidencia

el doble discurs, la retòrica del model

integral i la poca consistència de les

polítiques “dotadores de drets”

disfressades de polítiques socials

encaminades a la transformació.

La violència de gènere no és una,

són  moltes i diverses violències, i són

transversals en un sistema on les

formes de pensar, sentir i actuar

associades als models de feminitat i

masculinitat acceptats socialment

s’assumeixen com a estables, únics i

excloents. Les violències de gènere són

dispositius encaminats a què les

persones responguem en aquests

models, ens adaptem a ells consti-

tuint-nos en parelles heterosexuals

que permetin la reproducció social

d’aquest sistema des d’on s’elaboren

polítiques i lleis que al final estan

silenciant la vertadera arrel del

problema, l’opressió que patim les

dones i persones que ni ens adaptem a

la feminitat i masculinitat hegemòni-

ques ni a l’heterosexualitat, que no ens

adaptem en aquest marc lògic de les

normes de gènere, matriu cultural que

constitueix la base de la família, i,

conseqüentment, l’Estat. 

La igualtat no és quantificable, la

integració no és una possibilitat real

de transformació, el repte actual està

en com articulem els processos de

canvi radical de la cultura de domina-

ció masculina, alhora que donem

cobertura a les conseqüències d’a-

questa cultura, d’aquesta realitat

masclista, lesbòfoba, trànsfoba i

homòfoba que assassina i agredeix dia

rere dia dones i persones que no

encaixem en els dos únics horitzons

identitaris acceptats socialment.

61 dones. “Víctimes” de la violència masclista.
Atropellada. Degollada. A tirs. Esquarterada

Alba Pons i Clara Martínez • Membres d'Interferències, Recerca i TRANSformació de Gènere
opinio@setmanaridirecta.info

JORDI BORRÀS

A
15 quilòmetres d’Al-Aaiun, un

campament amb 20.000

persones sahrauís albergades a

7.000 haimes. Gent que, després de 35

anys de sentir-se estrangera en la seva

pròpia terra ocupada pel regne alauita

des de 1975, reclamaven el dret a una

vida digna, a gaudir els seus recursos

naturals, al seu ple reconeixement

sense discriminació. Sens dubte, és

una expressió de resistència pacífica

molt significativa.

Aquests milers de persones van

optar per manifestar la seva dissidèn-

cia amb les nefastes polítiques

imposades pel govern marroquí amb

una contundent demostració de força.

De força recolzada en la raó i justesa

històrica de les seves reivindicacions.

I aquesta massiva expressió de

resistència pacífica va ser brutalment

picada per la sempiterna raó de la

força, amb l’assalt al campament per

part de les tropes marroquines.

De totes les reaccions posteriors,

dues em preocupen enormement: les

tèbies respostes de la comunitat

internacional en les quals incloc el

govern espanyol i el desesperat

oferiment d’un munt de joves sah-

rauís disposats –de ser cridats pel

Front Polisario– a empunyar les armes

per alliberar el seu poble. I així, el que

va començar sent una legitima

dissidència pacífica es va tornar en

un bumerang atiant opcions violen-

tes. Vist el vist, quin govern occiden-

tal s’afanyarà a denunciar brots

violents entre la gent sahrauí? Quina

serà la vehement desautorització per

part dels civilistes que avui giren el

cap davant l’atrocitat?

I així, la comunitat internacional

segueix perdent l’oportunitat d’apos-

tar per una resolució pacífica del

conflicte del Sàhara Occidental, no

només perquè des de fa 20 anys ha

estat incapaç de resoldre de manera

dialogant i justa, sinó perquè ara,

davant d’aquest nou atemptat a la

dignitat d’un poble, a la seva lluita i a

la vida de la seva gent, no ha fet més

que revoltar els ànims de milers de

persones desesperades que poden

perdre l’esperança de creure en vies

pacífiques per resoldre els conflictes.

I ara... què dir a aquesta infància

terroritzada, a la joventut agredida i

apallissada, a les dones i homes

víctimes d’un brutal i violent desallot-

jament? Què dir als que han perdut els

seus éssers estimats i als que encara

no han trobat els desapareguts? Què

dir als que els han estat robades o

destruïdes les seves escanyolides

pertinences? Què dir als morts de por,

a les persones traumatitzades? Què

dir a tota aquesta massa que només es

defensava parapetada després del

escut de la seva dignitat? Què dir des

d’aquest Estat espanyol que va vendre

i segueix venent armament a l’agres-

sor monarca alauita que possible-

ment, en part, ara les hagi utilitzat.

Què dir...

Una derrota a la resistència pacífica
M. Gabriela Serra • Membre del Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs de Justícia i Pau
opinio@setmanaridirecta.info

És menys costós
emprendre reformes
legals que promoure
una transformació
social i cultural
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E
n aquests moment, quan

els immigrants són usats

amb finalitats electorals i

ningú s’atreveix a aixecar la veu

per reclamar més drets i ajudes

per a ells, la combinació de

retalls socials i mala gestió en

l’àmbit social estan tenint greus

conseqüències que passen

desapercebudes. Els pressupos-

tos de 2011 tornen a retallar en

un 40% el Fons per a l’Acollida,

Integració i Reforç Educatiu dels

Immigrants, que ja experimenta

reduccions des de 2008. El

govern ha retallat salvatgement

els programes de suport per a la

primera acollida i dins del

programa d’integració s’in-

clouen les subvencions a ONG

com ACCEM.

A les persones extreballado-

res i exvoluntàries d’aquesta

ONG que treballa “per a la

integració de les persones

immigrades i refugiades” i que

fa poc més de quatre anys va

obrir delegació a Barcelona, ens

envaeix la indignació en veure

com l’entitat ha malgastat els

diners públics que ha rebut i

com ha abandonat a la seva sort

les persones immigrades que

tenien com a lloc de referència el

centre de dia d’emergència

social que gestionava, i en el

qual ateníem les persones més

vulnerables entre les vulnera-

bles: nouvinguts, en situació

irregular i/o en procés de

sol·licitud d’asil.

Després d’anys d’esforç per

fer una bona feina, hem vist

com la mala gestió de la direc-

ció de l’ONG ha acabat amb un

projecte que considerem

imprescindible. S’ha usat les

persones immigrades com a

moneda de canvi, en funció de

la necessitat de l’entitat de

captar o justificar subvencions.

Així, s’han malgastat diversos

milers d’euros per condicionar

un centre que s’ha abandonat

tot just dos anys després de les

obres. S’han comprat equipa-

ments setmanes abans de

tancar el centre, i s’han pagat

vacances extres a treballadors

per facilitar el seu acomiada-

ment. Usuaris citats per rebre

una ajuda s’han trobat amb que

el seu treballador social de

referència ja no hi era, ja que

havia estat acomiadat sense

cap avís previ el dia anterior, i

no hi havia ningú per atendre-

’ls ni per donar-los una explica-

ció, ni òbviament per derivar-

los a altres recursos. Les

persones, que abans eren la raó

de ser de l’entitat, han deixat

d’existir d’un dia per l’altre,

com si només haguessin servit

d’instruments per fer negoci

amb la misèria.

Després del tancament,

ACCEM Barcelona ha quedat

reduïda a la seva mínima expres-

sió; de 12 persones que treballa-

ven a finals de 2009, avui només

en queden 4. Les retallades han

estat especialment dràstiques a

la ciutat de Barcelona, probable-

ment perquè l’equip de treballa-

dors, que qüestionava la manca

de claredat, la ineficàcia i l’estil

autoritari, resultava incòmode.

Al calaix queden ara les propos-

tes, idees i il·lusions que prete-

nien crear projectes innovadors

per a una ciutat i un col·lectiu

necessitat, projectes oblidats

que ja no es realitzaran.

A la web d’ACCEM parlen

d’un model organitzatiu que

ofereix “qualitat, rigor i infor-

mació veraç sobre la gestió dels

recursos”. Nosaltres només hem

vist opacitat i arbitrarietat, i ens

fan mal les víctimes de la seva

ineficàcia, persones de Senegal,

Ghana, o Mali a les quals temem

trobar-nos pel carrer: què els hi

direm? que ja no resultaven

rendibles? Les subvencions no

s’haurien d’haver retallat, però

la mediocritat i l’oportunisme

mai haurien d’haver estat

subvencionats.

Retalls i ONG: immigrants d’un sol ús
Joan Bermúdez Ramajo, Teresa N. Gómez Gutiérrez i 88 firmes més
opinio@setmanaridirecta.info

La mediocritat 
i l’oportunisme
mai haurien
d’haver estat
subvencionats
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. CARTES
Envieu les vostres cartes a: cartes@setmanaridirecta.info 
o per correu postal a: Radas 27. 08004 Barcelona. 
L’extensió màxima de les cartes és de 1.000 caràcters 
(amb espais) i han de portar signatura, localitat i contacte.

Enric Barba

Què ha estat de la teva vida?

Vaig néixer aquí, a Sant

Joan, i vaig anar a “col·legi”

fins als catorze anys. Aleshores

vaig anar a treballar a la plaça del

poble, a una botiga de comestibles,

fins els disset que me’n vaig anar a

una altra de Sant Feliu, a Can

Salvat. Als 22, el meu pare es va

posar malalt i vaig haver de deixar

la feina per cuidar-lo i fer-me càrrec

de la botiga. Cada dia anàvem a

Barcelona en autobús, carregade-

tes amb mocadors com duen els top

manta ara, a buscar les revistes.

Quins diaris hi havia llavors?

El Noticiero Universal, el Dicen, El

Mundo Deportivo... Dilluns hi

havia La Hoja del Lunes perquè

aquell dia no sortien els diaris.

Quin ha estat el canvi que has

vist fins al dia d’avui?

La gent llegeix més ara i també hi

ha molts més diaris i revistes.

Fa quatre anys que et portem la

DIRECTA, què ha significat per a tu

vendre aquest diari?

Bé, m’hagués agradat vendre’n

més. Ahir va venir una noia i...

“què tens la DIRECTA?”. Me n’alegro,

perquè penso: guaita, hi ha gent

que la coneix.

Què voldries dir a la DIRECTA?

Que ho sento molt... però que no us

puc tenir aquí, a la botiga... ha, ha!

Que m’ha agradat molt perquè heu

estat molt amables i simpàtics!

. EL CIGALÓ

“M’hagués agradat 
vendre més directes”

El capitalisme i els pobres 
Jordi Soler, Barcelona

El capitalisme no és, de ben cert, el paradís pels po-

bres, però si més no havia tingut històricament la

virtut de premiar els emprenedors i la gent amb em-

penta. Ara, la conxorxa entre entabanadors financers

i especuladors immobiliaris ha posat el sistema a la

corda fluixa. I el pitjor és que aquests mateixos perso-

natges són els que exigeixen als governants mesures

de càstig econòmic contra els més febles de cada país,

que no en tenien cap culpa, si no volen veure’s agre-

dits pels mercats financers que aquells mateixos con-

trolen. Sovint aquests entabanadors financers mouen

les seves tàctiques agressives contra els pobles i

contra els estats amb els diners dels nostres estalvis

o dels nostres fons de pensions, que ells des de llocs

de privilegi administren. Realment el capitalisme

mai ha estat una filosofia de repartiment just de la

riquesa, però ara ha arribat a esdevenir pura bogeria.

Noticies que haurien 
de fer vergonya
Pere Camps

Com sempre, la redacció d’El Punt publica un arti-

cle manipulat (“El Veu Lliure, per a un cubà”,

16/11/2010). A la notícia s’indica que el dissident Nor-

berto Hernández va ser empresonat per escriure en

contra del govern cubà. Mentida. Aquest senyor no va

ser empresonat pels seus articles, sinó per espionatge

econòmic i finançament de sabotatge al turisme cubà.

Aquest senyor participava al Col·legi de Periodistes In-

dependents de Camagüey, entitat que funcionava com

a negoci, des de casa seva i finançat des de Miami, per

escriure mentides en contra del govern cubà i així po-

der desestabilitzar-lo. Donar-li un premi éuna vergon-

ya, com ho és aquest guardó i com ho és la seva publi-

cació manipulada. Per què no li donen un premi a la

viuda de qualsevol dels periodistes morts a Hondures?

Aquí, qui mana, són els
especuladors financers
Marçal Pla Vallejo, Sant Cugat del Vallès

Aquest setmana saltava la notícia, el rescat per

part de la UE i l’FMI de Portugal i Irlanda. Si la

notícia es confirma ja seran tres els estats europeus

que, incapaços d’afrontar els seus elevadíssims deu-

tes, han entrat oficialment en fallida. I com diu la fa-

mosa dita, quan vegis la barba de ton veí pelar, posa

la teva a remullar. L’emissió de deute públic és una de

les fonts de finançament principals i més discutibles

que tenen els estats. Majoritàriament el fan possible

aquells que coneixem amb el ja popular terme d’”in-

versors financers” o el de, més adient crec, “especula-

dors financers”. Es caracteritzen per disposar d’im-

menses quantitats de capital i tenen, en la compra de

deute, una manera de seguir fent negoci; gràcies a la

llei de l’oferta i la demanda, els estats han acabat es-

devenint subjectes passius totalment exposats als

seus moviments. Si la demanda per part dels especula-

dors baixa, l’interès associat al deute ha de pujar i, per

tant, el que un estat acaba devent queda subjecte a la

voluntat d’aquests, de tal manera que fins i tot poden

arribar a ser decisius en l’entrada d’un estat en si-

tuació de fallida. Una mostra més que l’actual sistema

econòmic és del tot incompatible amb l’existència

d’una democràcia real. Aquells a qui el poble votem

cada quatre anys per a que s’encarreguin de la gestió

de l’administració pública acaben sent mers titelles de

persones, societats i institucions summament riques

a qui no hem escollit i a qui no importa res ni ningú

més enllà de seguir acumulant més i més capital.

CRISTINA SPANÒ

Ofèlia Record i Gil va néixer a Sant Joan Despí i durant tota la
seva vida ha portat la Llibreria Record, un quiosc-llibreria al
centre del poble. Just el dia que fem aquesta entrevista com-
pleix 65 anys i, d’aquí a una setmana, es jubila. Entre altres
coses,  la DIRECTA deixarà de tenir punt de venda a Sant Joan.
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E
l 10 de novembre, dos dies

abans de l’inici de la campanya

electoral, Miguel P. –un electri-

cista aturat amb la prestació esgota-

da– es va suïcidar a l’Hospitalet de

Llobregat després de rebre una ordre

de desnonament immediat i de cercar

suport –endebades– als serveis so-

cials municipalsperquè el reallotges-

sin. El mes de març passat, Miguel, la

seva dona i la seva filla havien ocupat

un pis de protecció oficial buit, ges-

tionat –paradoxalment– per l’empresa

pública ADIGSA, gestora de les

polítiques d’habitatge de la Generali-

tat (sota les regnes d’ICV), que va

ordenar el seu desallotjament imme-

diat. El despropòsit no acaba pas

aquí: ADIGSA no només ha desnonat

la falímia, sinó que ara exigeix 9.000

euros de compensació a la companya

del Miguel, que seurà a la banqueta

com a acusada el dia 21 de desembre.

Cadascú farà la valoració dels quatre

anys de govern tripartit que estimi,

amb els matisos que consideri, però,

lluny de les metonímies, la mort

silenciada de Miguel P. condensa amb

duresa la cara més crua de la crisi i

reverteix els grans eslògans de cam-

panya dels partits que clouen l’etapa

al govern: garantia de progrés? solu-

cions d’esquerres? gent valenta? Tant

se val perquè el cicle que acaba

demostra que, rere la falsa neutralitat

de la responsabilitat de governar, es

vol emmascarar que, sota la globalit-

zació neoliberal, els mercats manen,

els poders públics acaten i perden

sobirania i els governs abaixen el cap

com simples comparses. Les lliçons

del passat recent recorden, però, que

només des del carrer i a través de la

lluita social podrem recuperar els

drets socials que ens prenen impune-

ment des de fa massa temps. Parafra-

sejant Benedetti, no cal que ens

salvin... ni tampoc que es quedin amb

nosaltres, com s’han quedat amb

Miquel P., víctima negada del terro-

risme econòmic. I dels que miren

sempre cap a una altra banda.

. EDITORIAL

El tripartit segons Miguel P.

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Nora Miralles

directa@setmanaridirecta.info

E
ns trobem a les portes d’un

nou 25 de novembre, Dia

Internacional contra la

Violència de Gènere. I, com cada

any, els actes –amb l’excepció

d’aquells convocats pels col·lec-

tius feministes– i l’atenció medià-

tica se centraran en la punta, en la

superfície, de l’iceberg de la

violència sexista: les agressions

físiques. Aquell dia, tot seran

xifres. Xifres de dones assassina-

des per homes, de denúncies per

maltractament, de trucades als

telèfons d’atenció a dones vícti-

mes d’aquestes agressions. Però

no parlaran de la violència invisi-

ble; de la dependència emocional

malaltissa; de l’educació del

jovent en les relacions insanes,

basades en la possessivitat i la

gelosia; de la destrucció constant

de l’autoestima de les dones; del

ferri control al qual les sotmeten

la parella i la societat.

No ens diran que utilitzar la

ironia per humiliar constantment

la parella i minar-li l’autoestima és

violència de gènere. Ni tampoc que

no és normal que algú que –suposa-

dament– t’estima et desacrediti

constantment davant d’altres

persones. Ni ens ensenyaran a

detectar les estratègies d’un

maltractador per aïllar-nos del

nostre entorn i fer-nos desconfiar

de tothom que pugui advertir la

nostra situació. No ens faran veure

que no és normal que algú et

controli les trucades, et llegeixi els

missatges o correus, et prohibeixi

quedar amb un amic o t’espiï

mentre fas un cafè amb una altra

persona. No ens ensenyaran a

plantar cara quan ens tracten

d’histèriques o de boges o quan ens

fan dubtar de la realitat i de nosal-

tres mateixes. No ens diran que, si

una persona ens fa sentir malestar,

por, inseguretat o un afecte desme-

surat i injustificat, si ens fa sentir

poca cosa, dèbils, estúpides, humi-

liades o indefenses, estem davant

d’un agressor. No ens ensenyaran,

senzillament, a detectar el maltrac-

tament psicològic.

I així, les generacions més joves

continuarem reproduint aquests

rols, senzillament perquè els

considerem normals en el marc

d’una relació de parella. I continua-

rem creient que els atacs de gelosia

o la possessivitat són sinònims

d’amor. Un amor artificial i insà, no

basat en el respecte ni en el suport

mutu, que genera una dependència

emocional absoluta de l’altra

persona. I perpetuarem aquesta

violència que no apareix a les

notícies, però que totes sabem que

existeix perquè la majoria de dones

heterosexuals –i també lesbianes–

l’hem patida en una relació o una

altra. Fins i tot les militants i

activistes.

La violència invisible

. EL RACÓ IL·LUSTRAT
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GUSTAVO BEROCAN

. COM S’HA FET

A
questa setmana hem obert el correu d’una nova corresponsalia, com

podeu veure a la part dreta de la manxeta que teniu aquí sota. Es tracta

del Vallès Oriental i el correu és vallesoriental@setmanaridirecta.info.

En aquesta adreça, us respondran el Sergi, l’Alba o el Juanjo, les col·laborado-

res a qui hem donat la benvinguda recentment. 

D’altra banda, aquesta setmana, també inaugurem una nova secció a

Expressions. Es tracta de la Zona Lliure, que tractarà diferents temes rotativa-

ment cada setmana. Seran temes sobre salut, història, etc. La trobareu a la

pàgina 21 del setmanari. Per inaugurar la secció, recuperem un vell i entranya-

ble conegut de totes nosaltres, el Joanan, amb la seva secció estrella, El

Rebost, que serà una de les temàtiques fixes de la Zona Lliure. 

Finalment, comentar que aquesta serà la darrera setmana que publiquem

la carta de queixa de Correus, a la plana 14 de la DIRECTA. Us recordem que, si

teniu retards en la recepció de la vostra subscripció, podeu parlar amb la

vostra oficina de Correus o podeu recollir-la al punt de venda més proper que

tingueu. 

Fins la setmana que ve. Salut!

Qui Som

Corresponsalies
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Quique Badia

maresme@setmanaridirecta.info

E
ntre 1.500 i 2.000 persones

–segons l’organització– es van

manifestar pels carrers de Ma-

taró (el Maresme), el diumenge 21 de

novembre, contra l’anomenat projec-

te de la ronda. Un centenar de vehicles

–entre ells, tractors, furgonetes, ca-

mions i bicicletes– van acompanyar

les manifestants durant tot el recorre-

gut. Finalment, el consistori de la ciu-

tat va cedir i va deixar entrar els vehi-

cles, tot i que en un primer moment

s’hi havia pronunciat en contra. La

cercavila va acabar a la plaça de l’A-

juntament, on es va celebrar una boti-

farrada i un concert dels grups Ai ai ai

i Paracetasoul. Les persones que són

portaveus de la Coordinadora Preser-

vem el Maresme (CPM) han qualificat

la fita d’“històrica”.

Per què tanta oposició?

L’èxit de la convocatòria es podria

deure al fet que la CPM ha estat capaç

d’aglutinar tres reivindicacions his-

tòriques: la que reclamava que la N-II

fos un passeig marítim, la que exigia

la gratuïtat de la C-32 i la de la defensa

del territori. Aquest fet ha permès

dotar les participants d’aquests movi-

ments socials d’una visió de conjunt

pel que fa a la planificació d’un nou

paradigma de mobilitat al Maresme.

Ara bé, hi ha consens a l’hora d’afirmar

que el que –sens dubte– ha motivat

aquest nivell tan alt de presència al

carrer en forma de manifestacions, els

plens a les xerrades sobre aquesta pro-

blemàtica i, fins i tot, alguns posicio-

naments de regidores i ajuntaments de

molts municipis que contravenen les

direccions dels seus respectius partits

ha estat “la manca de transparència i

d’informació” d’un projecte que su-

posa un impacte “sense precedents”

sobre la comarca.

La coordinadora denuncia que la

construcció dels laterals projectats per

la Ronda Mataró/Ronda Maresme són

fruit d’una planificació condicionada

per l’explotació de la C-32 per part d’A-

CESA-Abertis. El més estrany és que la

concessió de l’empresa privada acaba

l’any 2021 i la fi de la construcció dels

vials està programada pel 2016 o el

2017. Segons Jordi Pagès, portaveu de

la CPM: “Això pot ser un indicador de

la voluntat del PSC d’allargar el con-

tracte d’explotació de la C-32 a l’em-

presa concessionària”. En aquest sen-

tit, també crida l’atenció que la

inversió que suposarà l’execució del

projecte ascendeixi a la xifra de 450

milions d’euros, dels quals una mica

menys de la meitat –uns 215 milions–

estan destinats al tram de Mataró. És

per això que gent com l’Antoni Esteban

–també portaveu de la coordinadora–

es pregunta: “Com pot ser que un qui-

lòmetre de recorregut suposi gairebé

la meitat del pressupost total?”. El

mateix Esteban ha informat a la

DIRECTA que el Pla Nacional d’Infraes-

tructures, el Pla Territorial de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona i el Pla

Director de Mobilitat de la Regió Me-

tropolitana de Barcelona preveuen el

rescat del peatge per una xifra de 320

milions d’euros, menys de l’estipulat

per la construcció dels vials.

Tot això, sense tenir en compte

que aquells documents que se sotme-

ten a informació pública referits al

projecte contradiuen les previsions

del vigent Pla Territorial Metropolità

de la Regió de Barcelona i d’altres ins-

truments aprovats pel propi govern

de la Generalitat; que l’impacte acús-

tic i ambiental de la nova via, afegit al

de la C-32, implicaria superar els

límits de contaminació acústica i de

pol·lució vigents; que l’impacte de la

nova via als sòls no urbanitzables del

Maresme posaria fi a la seva preser-

vació i n’augmentaria la pressió urba-

nística, i que la Ronda Mataró/Ronda

Maresme suposarà un greu impacte

paisatgístic a la comarca que posarà

en perill, fins i tot, jaciments arqueo-

lògics, llocs de treball i equipaments

públics d’alguns barris de la ciutat.

Alliberar el peatge i transport públic

Les alternatives que la CPM està po-

sant sobre la taula passen, primer de

tot, per alliberar el peatge, ja que

entén que “la mobilitat a la comarca

no pot estar condicionada per la con-

cessió a una empresa privada”. També

s’aposta per “donar prioritat als des-

plaçaments en transport públic”. En

aquest sentit, la gent de la coordina-

dora proposa la construcció del tren

orbital, que permetria una via directa

entre l’Alt Maresme i Barcelona i des-

congestionaria els trens de rodalies

del Baix Maresme; l’ampliació d’un

carril dedicat al bus circumscrit dins

l’espai que ja ocupa l’actual C-32; la

confecció, ampliació o millora dels

aparcaments de les estacions per pro-

moure els desplaçaments en tren, i la

millora de les xarxes d’autobusos

interurbans. Totes aquestes mesures

suposarien una inversió menor que la

que està prevista per la construcció

dels laterals i un impacte ambiental

gairebé imperceptible.

És un pla “mancat de
transparència” i que
suposa un impacte
“sense precedents”

Manifestació a Mataró per protestar contra el projecte de construcció dels vials de la C-32 (21 de novembre)

ANNA MURILLO

MARESME • ENTRE 1.500 I 2.000 PERSONES ES MANIFESTEN A MATARÓ PER PROTESTAR CONTRA EL PROJECTE DE LA RONDA

Els interessos d’Abertis a la C-32 fan que
el PSC aposti per uns vials innecessaris
La concessió d’explotació dels peatges de l’autopista C-32 s’acaba el 2021, mentre 
que la finalització de la construcció dels vials està programada entre els anys 2016 i 2017 
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El 20-N reneix com una crida
contra la intolerància | PÀG. 8

España 2000 gaudeix de la
complicitat policial | PÀG. 9

Delta del Llobregat, altre cop
en situació de perill| PÀG. 10

Quatre anys fent classe a les
aules dels barracons | PÀG. 12; ; ;

, així està el pati

PERE TUBERT

La CPM denuncia
que “la mobilitat a la
comarca no pot estar
condicionada per la
concessió a una
empresa privada”



David Bou

redaccio@setmanaridirecta.info

E
l cap de setmana que es com-

plia el 35è aniversari de la mort

del dictador Francisco Franco i

el 74è del també dictador i fundador

de la Falange Española José Antonio

Primo de Rivera –i coincidint amb l’i-

nici de l’última setmana de la cam-

panya electoral de les eleccions auto-

nòmiques catalanes–, les protestes

contra l’augment del feixisme, el

racisme, la xenofòbia i l’homofòbia

s’han estès com una taca d’oli arreu

del territori per mostrar el seu rebuig

vers els grups, partits i institucions

que proclamen i donen suport a a-

questes idees i, també, per alertar de

la perillositat que comporta la difusió

d’aquests discursos excloents en una

conjuntura de crisi econòmica i social

com l’actual.

Unitat contra el feixisme i el racisme

La tarda del mateix 20 de novembre, la

plataforma Unitat contra el feixisme i

el racisme, creada per activistes dels

moviments socials amb la intenció

“d’esdevenir un nou marc unitari per

plantar cara davant el creixement del

racisme i de l’extrema dreta” i que ja

compta amb l’adhesió de més de 100

col·lectius d’àmbits molts diversos de

la societat catalana, va convocar una

manifestació al centre de Barcelona,

que va recórrer la distància entre la

plaça Universitat i la plaça Sant Jaume

baixant –cosa inusual– per la Rambla.

La marxa va arrencar a tres quarts de 6

de la tarda i va aplegar al voltant de 400

persones, que –amb pas ferm i actitud

combativa– van anar cobrint el recorre-

gut corejant lemes com Cap persona és

il·legal, Fora feixistes dels nostres

carrers o el popular No passaran! La

protesta estava encapçalada per una

pancarta unitària signada per la plata-

forma convocant –amb el lema Unitat

contra el feixisme i el racisme, per la

convivència en la diversitat– i seguida

d’alguns dels col·lectius sotasignats

del manifest, que avançaven amb els

seu propis blocs.

Les manifestants –que van entrar a

la plaça Sant Jaume entre crits de

record a Carlos Palomino– van comple-

tar el recorregut precedides i segui-

des per diverses dotacions de la Bri-

gada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i,

després de situar-se davant del cordó

policial que custodiava la seu de la

Generalitat, van escoltar les paraules

pronunciades per part d’un portaveu de

la plataforma, que assenyalava “la

importància d’organitzar-se a nivell

local per consolidar un moviment am-

pli que aconsegueixi que aquests gru-

puscles no entrin a cap institució”. La

manifestació va acabar amb la lectura

del manifest a càrrec de l’actor i drama-

turg Manel Barceló i amb el cant emo-

tiu de “L’Estaca” per part del cantautor

catalano-palestí Nabil i d’algunes ma-

nifestants entregades. Barceló va des-

tacar la preocupació pels resultats elec-

torals que pugui aconseguir la Plata-

forma per Catalunya (PxC) de l’ultra

Josep Anglada. L’actor va advertir que

“per molt que es camufli, és un partit

d’extrema dreta” i que “els partits fei-

xistes no ofereixen cap solució, només

presenten bocs expiatoris per desviar

la nostra atenció i dividir-nos”. També

va acusar aquests grups i el Partit Po-

pular de “normalitzar les idees feixis-

tes i racistes”.

Mobilitzacions al País Valencià

Enguany, la ciutat de València ha aco-

llit la celebració de les Jornades anti-

feixistes, organitzades per València

Antifeixista sota el lema Recuperem la

memòria, lluitem contra el feixisme.

La manifestació, secundada per aproxi-

madament 350 persones, va començar

a caminar el dissabte 20 de novembre a

dos quarts de 8 del vespre des de les

Torres de Serrans i va completar el seu

recorregut a la plaça de l’ajuntament.

Al final de la marxa, dos joves van cre-

mar una bandera franquista i, segons

ha pogut saber aquest setmanari, acte

seguit –quan la mobilització ja havia

estat desconvocada– la policia espan-

yola va perseguir un grup de manifes-

tants i les va provocar i amenaçar fins

que aquestes van aconseguir desempa-

llegar-se’n.

A Castelló de la Plana, prop de 400

persones també es van manifestar al

carrer. Rere la consigna El millor home-

natge, seguir lluitant –que feia al·lusió

a les víctimes del feixisme–, van denun-

ciar les contínues agressions feixistes

que es viuen a la comarca de la Plana

Alta i arreu del territori, “amb la per-

missivitat total de l’Estat espanyol”.

Per últim, cal esmentar el ridícul

perpetuat pel partit d’ultradretà Es-

paña 2000 a Benimaclet, on el veïnat va

ignorar i va donar l’esquena a la cin-

quantena de feixistes que es van mani-

festar pels seus carrers el capvespre del

19 de novembre proferint insults i pro-

vocacions contra la immigració i els

moviments socials d’aquest barri popu-

lar valencià. Fins i tot la premsa comer-

cial de la zona va informar que “el dis-

positiu policial doblava el nombre de

manifestants”.

L’actor Manel Barceló
diu que “per molt
que es camufli,
PxC és un partit
d’extrema dreta”

CATALUNYA • ELS COMICIS I LA PLATAFORMA UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME ESTENEN LES PROTESTES ARREU DEL TERRITORI

El 20-N reneix com una crida de
rebuig al feixisme i la intolerància
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Concentració de rebuig a l’acte de PxC organitzada el 21 de novembre a les proximitats de l’hotel Plaza de Barcelona

ALBERT GARCIA

L
a PxC va fer, el 21 de novembre,

el seu míting central de cam-

panya electoral a l’hotel Catalo-

nia Barcelona Plaza de la plaça Es-

panya de la capital catalana, després

que l’establiment fes cas omís davant

les peticions ciutadanes que, dies

abans, havien escrit multitud de cor-

reus electrònics a la direcció de l’ho-

tel per demanar que desestimessin la

celebració de l’acte a les seves ins-

tal·lacions perquè es tractava d’un

partit feixista. Al migdia, un escàs

centenar de persones, majoritària-

ment migrades i convocades per la

plataforma Unitat contra el feixisme

i el racisme, es van concentrar a l’al-

tra banda de la plaça per protestar

contra la presència de Josep Anglada.

Després d’intentar atansar-se a la

porta de l’hotel on se celebrava l’acte

–que va comptar amb la presència de

reconeguts polítics xenòfobs austrí-

acs i flamencs–, les manifestants van

desistir arran del bloqueig que va dur

a terme l’ampli dispositiu policial

desplegat a la zona. Finalment, la pre-

sidenta de l’associació Amical de

Mauthausen i un representant de la

comunitat musulmana van llegir sen-

gles textos i l’acte es va desconvocar a

dos quarts de 2 del migdia.

Aquest, però, no és l’únic acte de

rebuig que ha viscut la PxC durant la

campanya electoral d’ençà que va

anunciar –també entre protestes– que

es presentaria a les eleccions al Parla-

ment en un acte a l’hotel Barceló

Sants. Aquests darrers dies, s’han dut

a terme accions de protesta contra la

seva presència a diverses viles i ciu-

tats d’arreu de les comarques catala-

nes. És el cas del Vallès, on el Movi-

ment Popular de Sabadell –sota el

lema Per una ciutat sense racisme i

amb justícia social, Anglada: Fora d’a-

quí!– i l’Assemblea per la Unitat Popu-

lar de Canovelles es van concentrar

als respectius mercats municipals

per rebutjar la visita contra el partit

feixista.

El 14 de novembre, al barri obrer

de Sant Ildefons, a Cornellà del Llo-

bregat, també es van concentrar un

centenar de persones, convocades per

diversos col·lectius i seguides de ben

a prop pels efectius antidisturbis dels

Mossos d’Esquadra, que van identifi-

car diverses manifestants, mentre

diferents militants i simpatitzants

de la PxC fotografiaven amb total

impunitat les activistes antifeixis-

tes, un cop finalitzat el seu “acte d’e-

xaltació a l’odi racial”.

A tots els actes electorals de la

PxC s’han repetit tres característi-

ques: la presència de caps-rapats en-

tre el públic i la seguretat privada

d’Anglada, la protecció policial de què

han gaudit els grups feixistes i la

mobilització popular contra el seu

ideari demagògic, populista i violent.

Protestes contra PxC a totes les viles trepitjades per Anglada

Protesta contra PxC registrada a Cornellà de Llobregat el 14 de novembre Concentració a Premià de Mar en contra de la visita de Josep Anglada

ANNA MURILLO ANNA MURILLO



PAÍS VALENCIÀ • FEIXISME
Militants
d’España 2000
entren al centre
social Terra 
i profereixen
amenaces
de mort
Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a vesprada del 22 de novembre es

van viure moments d’extrema

tensió a l’interior del centre so-

cial Terra, al barri de Benimaclet de la

ciutat de València. Una quinzena de

membres del partit ultradretà España

2000 van entrar al local cap a dos

quarts de 10. Els individus –un d’ells

amb la cara tapada i tots molt alts i

forts segons els testimonis– van co-

mençar a insultar i amenaçar les perso-

nes que es trobaven a la barra i també la

clientela que hi havia asseguda a les

taules. El grup anava capitanejat per

José Luís Roberto –més conegut com El

Cojo–, un històric extremista feixista

que lidera grups ultradretans des dels

anys 70 i que, a més, també dirigeix

l’empresa de seguretat privada La Le-

vantina. Va ser ell qui va demanar unes

cerveses a la barra del centre social,

mentre els seus deixebles miraven fixa-

ment la clientela als ulls i l’amenaçaven

de clavar-li un ganivet al coll si no abai-

xaven la mirada. La negativa de servir-

los les consumicions emparant-se en el

lliure dret d’admissió davant “persones

feixistes, homòfobes, racistes i mas-

clistes” encara va exaltar més els agres-

sors, que van començar a supervisar tot

el local enmig d’un silenci imposat.

Passat el primer tràngol i la suor freda

i amb el pols tremolant, una de les per-

sones que hi havia al local va enviar

diversos SMS a amistats i va demanar

que avisessin la policia. Després de 40

minuts molt llargs, van aparèixer diver-

ses patrulles policials del cos antidis-

turbis. Llavors, davant la sorpresa de

les presents, en lloc d’identificar els

agressors, la policia va demanar les

dades de les responsables del centre

social i els va exigir que tinguessin

fulls de reclamació per la clientela que

no havia pogut prendre les seves consu-

micions. Per acabar d’arrodonir el des-

propòsit, la trentena de persones que es

van concentrar a les portes del local

arran de la crida feta a través d’SMS

van haver de patir les intimidacions i

identificacions de la policia espanyola,

mentre els ultradretans marxaven en-

mig de somriures i etzibant noves ame-

naces. Després d’aquests fets tan gre-

us, les entitats socials de Benimaclet

han advertit la delegació del govern

espanyol, la policia, l’àmbit judicial i la

classe política que, “si les amenaces es

transformen en cap agressió o atac, les

responsables també seran totes aques-

tes institucions que han callat o donat

cobertura als grups feixistes”.

Al local, la policia
espanyola es va
negar a identificar
als agressors
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Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

L’
Òscar, el Jordi, el Nicola i el

Danny no es coneixien de res,

però les circumstàncies els

han portat a organitzar-se per lluitar

contra l’ús de les pilotes de goma per

part dels cossos policials. Algunes

de les persones afectades per l’im-

pacte d’aquestes bales de goma llan-

çades amb escopetes per part dels

equips d’antidisturbis –entre d’al-

tres, dels Mossos d’Esquadra– han

decidit crear una associació que llui-

ti contra l’ús d’aquestes armes, amb

l’objectiu d’aconseguir la seva prohi-

bició per part del govern de la Gene-

ralitat. Per començar a caminar, han

creat una pàgina web des d’on actua-

litzaran la campanya i que serà el

nexe de contacte entre tothom que

s’hi vulgui afegir. L’adreça, que d’a-

quí pocs dies ja serà operativa, és

www.stopbales.org. Avui dia, però, ja

funciona un grup de facebook que

difon la lluita contra aquests projec-

tils, que compta amb l’adhesió de

més de 800 internautes. Una de les

accions que volen impulsar és la pre-

sentació d’una Iniciativa Legislativa

Popular (ILP) que aconsegueixi obrir

un debat social i parlamentari, tal

com va passar amb les curses de

braus.

La majoria de les persones afec-

tades per aquests impactes han patit

ferides greus, com l’esclat del globus

ocular i la posterior ceguera a un ull,

a més de lesions als ossos del nas i de

la cavitat ocular, que provoquen

intervencions quirúrgiques contí-

nues, medicació i dolors intensos al

cap. En la majoria dels casos, la res-

posta de les institucions ha estat la

negació de la responsabilitat en els

fets perpetrats pels agents policials

o el silenci. Els escenaris concrets on

es van produir gran part d’aquestes

agressions van ser a la ciutat de Bar-

celona, enmig de la via pública, als

carrers propers a la celebració de la

victòria del Barça a la Champions, la

Lliga o la Copa del Rei de l’any passat

o –també– durant la victòria de la

selecció espanyola al mundial de fut-

bol de Sud-àfrica d’enguany. En al-

guns casos, els afectats eren aficio-

nats al futbol, però, en d’altres,

simplement eren vianants o clients

de bars que van ser víctimes de les

trajectòries erràtiques i dramàti-

ques d’aquests projectils tan perillo-

sos i nocius.

Les investigacions

Els expedients judicials que es van

obrir l’any passat arran de les ferides

patides per Òscar Alpuente, Jordi

Naval, Jordi Sallent i Edgar López

–els tres primers van perdre un ull i

l’últim va patir lesions toràciques

greus– han quedat arxivats per

manca de col·laboració institucio-

nal. Pocs dies després dels fets, Joan

Delort, secretari de Seguretat Pú-

blica, va afirmar que s’investigarien

tots els casos, però que a vegades “es

feien acusacions sense fonament”. A

l’hora de la veritat, quan el jutjat ha

instat Delort a aportar dades sobre

els diferents casos, el Departament

d’Interior no ha destinat cap mena

de recurs per investigar l’autoria de

les lesions. En el cas de Nicola Tano,

ferit el mes de juliol a la terrassa

d’un bar de la Gran Via –mentre a la

plaça Espanya hi havia una multitud

celebrant la victòria de la selecció

espanyola al mundial–, els jutjats

d’instrucció 23 i 27 de Barcelona

mantenen una picabaralla per veure

quin dels dos eludeix investigar-ho

tot plegat, mentre discerneixen qui

d’ells té competència legal sobre el

cas.

Ja fa uns mesos
que funciona un
grup de ‘facebook’
i ara han creat una
web que serà el
nexe de contacte
entre tothom que
s’hi vulgui afegir

El 061 s’emporta un ferit per bala de goma durant les celebracions per la victòria blaugrana a la copa d’Europa de 2009

ARXIU ALBERT GARCIA

Juanjo Nora

vallesoriental@setmanaridirecta.info

A
rran de la iniciativa d’un grup

de persones del Vallès Oriental

interessades en la millora de la

seva salut i el seu entorn i disposades

a fer un canvi en els seus hàbits ali-

mentaris i de consum, sorgeix La

Magrana Vallesana, una eina d’acció

social ecologista a través de la qual

pretenen arribar a la sobirania ali-

mentaria mitjançant el consum de

productes alimentaris de producció

ecològica, respectuosos amb el medi

ambient i propers a la consumidora

final. Entre els seus objectius, La

Magrana Vallesana es proposa “con-

tribuir a la consolidació d’una xarxa

comarcal de comercialització de pro-

ductes agrícoles i ramaders ecològics

i de comerç just, tot fomentant els

productes frescos de temporada”.

Mitjançant l’educació i la informa-

ció, l’associació també vol sensibilit-

zar “el consum conscient i responsa-

ble en tots els àmbits”, incloses les

escoles, les AMPA i altres associa-

cions. També vol promoure una ali-

mentació equilibrada i ecològica. Les

promotores de La Magrana Vallesana

consideren que “és important ser

conscients de la procedència dels ali-

ments” i, per aquest motiu, volen

“establir lligams entre l’associació i

les productores”, a més de potenciar

el desenvolupament de projectes de

proximitat que produeixin “tots

aquells aliments que es necessitin

pel dia a dia del projecte”.

L’assemblea com a 

mètode organitzatiu

La Magrana Vallesana s’organitzarà

mitjançant una assemblea de socis i

sòcies. Per formar part de l’associa-

ció, s’haurà de pagar una quota men-

sual de deu euros, que permetrà que

–des d’un principi– les sòcies es be-

neficiïn d’un 20% de descompte a

l’hora de comprar els productes.

Com a seu social i centre proveïdor

dels productes, l’associació compta

amb El Racó Ecològic, una botiga de

productes ecològics referent a Gra-

nollers, situada al carrer Roger de

Flor número 85. Les sòcies tindran

tres modalitats per accedir als pro-

ductes: la clàssica cistella de tempo-

rada, l’adquisició de productes fres-

cos per encàrrec o la venda directa a

la botiga. Així mateix, tothom que ho

vulgui, podrà continuar comprant a

la botiga. Amb un mes i escaig de

vida, l’associació ha fixat l’1 de gener

de l’any vinent com a data d’inici de

la seva activitat, moment en què

creuen que ja comptaran amb un

mínim de 90 sòcies, que és el nombre

de persones que els permetrà comen-

çar el projecte amb estabilitat i pro-

jecció de futur.

VALLÈS ORIENTAL • EL GRUP S’ORGANITZARÀ MITJANÇANT UNA ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES 

L’associació de consumidores La Magrana
Vallesana treballarà amb productes ecològics

BARCELONA • EL COL·LECTIU HA ESTÀT CREAT PER PERSONES FERIDES ARRAN D’ACTUACIONS DELS MOSSOS

Neix una associació amb l’objectiu
d’il·legalitzar les pilotes de goma



BAIX LLOBREGAT

Una empresa
d’Esparreguera
acomiada el
delegat de la
CNT quan es
presenta la
secció sindical
Xavi Miquel

baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l delegat de la secció sindical de

la CNT a l’empresa Pictor Valvés

d’Esparreguera (el Montserratí)

va ser acomiadat el 8 de novembre, el

mateix dia que es va comunicar la crea-

ció de la secció del sindicat llibertari a

l’empresa. Mesos després que algunes

treballadores haguessin estat denun-

ciant irregularitats dins el conveni i

deficiències en la seguretat a l’em-

presa, situació que havia provocat di-

versos accidents laborals i diverses bai-

xes, un dels treballadors es va posar en

contacte amb la CNT d’Esparreguera i,

quan va comunicar a l’empresa la crea-

ció de la secció sindical, va ser acomia-

dat immediatament.

2.600 euros a canvi de no 

organitzar la secció sindical

Les denúncies contra l’empresa són di-

verses: “els dispositius de seguretat

són escassos i antiquats” (hi ha moles

sense cap mena de protecció); “l’em-

presa no facilita ni la roba ni el material

de treball adequat”; “no es paguen ni es

cotitzen les hores extres”; “els salaris

estan per sota del que marca el con-

veni”; “els sous es cobren amb retard”;

“les nòmines es donen un cop l’any”, i

“les categories laborals no s’adeqüen al

conveni” (el treballador acomiadat, tot i

treballar de muntador, estava catalogat

com a mosso de magatzem). Les baixes

i les malalties són contínues, fins al

punt –tal com indica el delegat acomia-

dat– que l’empresa va exigir a la mútua

que “no autoritzés més baixes labo-

rals”. L’empresa Pictor Valvés és una

empresa d’origen familiar constituïda

l’any 1948, amb seu a Madrid i que es

dedica bàsicament a la fabricació de

vàlvules per alta pressió. Segons de-

nuncia la persona acomiadada a aquest

setmanari, en el moment de presentar

la secció sindical, van intentar fer-li

xantatge i li van oferir “2.600 euros si

no es creava la secció sindical”. Durant

la mateixa reunió entre l’empresa i el

delegat de la CNT, aquest assegura que

el director el va amenaçar dient-li que,

si el feien fora, “la seva filla passaria

gana”. És la segona persona acomia-

dada els darrers mesos a la zona del

Montserratí pel fet d’haver presentat la

comunicació de la creació d’una secció

sindical de la CNT a l’empresa. El mes

de juliol, una treballadora d’un gerià-

tric de Collbató va ser acomiadada amb

la utilització- el mateix procediment.

L’empresa va
intentar fer xantatge
al treballador
perquè no es formés
l’òrgan de la CNT
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Xavi Miquel

baixllobregat@setmanaridirecta.info

D
esprés que la nova Junta Direc-

tiva del FC Barcelona decidís

tirar enrere el macroprojecte

del Barça Parc i d’un informe ambien-

tal que informava desfavorablement

contra el projecte del litoral, l’Ajunta-

ment de Viladecans ha presentat un

nou projecte que afectarà bona part de

la zona del delta del Llobregat, el Parc

del Delta de Viladecans. El pla, que ja

s’ha presentat al Departament de

Medi Ambient de la Generalitat –que

ha començat els primers contactes–,

pretén urbanitzar 217 hectàrees al vol-

tant del paratge natural del Camí de

les Filipines, que actualment són es-

pais naturals i agrícoles. Segons el

projecte presentat per l’Ajuntament

de Viladecans, 152 hectàrees del total

projectat serien equipaments comuni-

taris i la resta es vol dedicar a ins-

tal·lacions turístiques i de lleure (co-

merç, hotels i sector terciari).

L’Ajuntament qualifica el parc

com “un projecte innovador de desen-

volupament sostenible de l’àrea del-

taica de Viladecans” i, a l’explicació

del pla, diu que els objectius “són recu-

perar el front litoral de la ciutat i altres

àmbits degradats, protegir i potenciar

els espais d’interès natural i agrícola

del delta, així com el paisatge caracte-

rístic deltaic, i integrar-hi altres acti-

vitats com les turístiques o les de

lleure”. A més, justifica el projecte

argumentant que es crearan 5.000

llocs de treball i que el pla és necessari

per donar coherència als plans de

futur i de creixement urbanístic i de-

mogràfic de Viladecans (els propers

deu anys, es preveu la construcció de

4.884 habitatges, que elevarien el sos-

tre de població de la ciutat de les

63.500 persones actuals fins a les

75.000).

Una antiga intenció de l’Ajuntament

No és la primera vegada que l’Ajunta-

ment de Viladecans intenta tirar enda-

vant un pla per urbanitzar aquesta

zona. De fet, el Pla General Metropo-

lità de 1976 ja va deixar la porta oberta

perquè aquests terrenys es poguessin

urbanitzar. El 2001, l’Ajuntament va

presentar un primer projecte, tot i que

el Departament de Medi Ambient de la

Generalitat ja el va advertir que s’ha-

vien de fer alguns canvis. El 2006 ho

va tornar a intentar amb les indica-

cions exposades per Medi Ambient,

tot i que el Pla Director del Sistema

Costaner –aprovat un any abans– va

tornar a posar impediments a la con-

secució del projecte. Amb la irrupció

del projecte del Barça Parc i la intenció

d’elaborar un altre projecte pel desen-

volupament d’un nou passeig marí-

tim, el desenvolupament d’aquesta

zona va quedar una mica aparcat;

però, l’abril d’enguany, el ple de l’Ajun-

tament va presentar una moció on ins-

tava els Serveis Territorials d’Urba-

nisme de Barcelona a definir com es

podia desenvolupar urbanísticament

la zona, fins que el projecte ha estat

presentat. Per la seva banda, la Plata-

forma Salvem Oliveretes ja ha presen-

tat al·legacions al projecte, que consi-

dera “una nova aberració al delta del

Llobregat”. Declaren que “la zona es

troba rodejada per espais naturals

protegits per la Xarxa Natura 2000 i

per una zona ZEPA” i que “el projecte

implicaria trencar el ja dèbil sistema

ecològic de la zona i suposaria, espe-

cialment, un perill per les espècies

autòctones i els aqüífers que hi ha”.

Finalment, exigeixen que “es respecti

l’equilibri i la coexistència dels pocs

espais naturals que encara ens resten,

vetllant per propulsar-ne l’ampliació i

no la degradació”.

La Plataforma
Salvem Oliveretes
considera que el
projecte és “una
nova aberració al
delta del Llobregat”

El projecte es vol desenvolupar a banda i banda d’aquest carril

ARXIU

Arnau G. Montiel

vallesoriental@setmanaridirecta.info

L
es plataformes unitàries i les

convocatòries s’estenen arreu

del territori. Així es va fer palès

–també– al Vallès Oriental, on deu

col·lectius socials i polítics van convo-

car diverses mobilitzacions el 24 de

novembre. En una roda de premsa

celebrada la setmana passada a la seu

de la Federació d’Associacions de

Veïns de Mollet, una de les entitats

convocants dels actes, es va instar la

població a sortir al carrer. Sota el lema

Pel repartiment del treball i la riquesa

continuem lluitant, l’Assemblea lli-

bertària, Revolta Global, CGT, Mau-

lets, l’Assemblea per la Unitat Popular,

la Federació esmentada abans, la CUP,

l’Assemblea d’Aturats de Mollet, Enda-

vant i Co.bas van signar el cartell i van

convocar diversos actes.

La realitat de la comarca ha fet

que els grups convocants hagin propo-

sat tres llocs diferents de concentra-

ció, tots a la mateixa hora (les 18:30): a

la plaça de la porxada de Granollers, a

la plaça Pau Casals de Mollet del

Vallès i a la plaça de la vila de Sant

Celoni. La intenció de les tres convoca-

tòries és fer pública la manifestació

unitària que tindrà lloc a Granollers,

capital de la comarca, el dia 19 de des-

embre.

De l’ApUP a l’Assemblea d’Aturats

Fins ara, el Vallès Oriental no havia

mostrat signes d’unió entre els dife-

rents col·lectius de la comarca. Davant

la situació de crisi, s’ha posat en evi-

dència la gran quantitat de col·lectius

anticapitalistes i transformadors que

existeixen, des de la històrica Assem-

blea llibertària –nascuda fa més de

deu anys– fins a la recent creada As-

semblea per la Unitat Popular (ApUP).

També s’hi encabeixen la pràctica

totalitat de les organitzacions de l’es-

querra independentista, fortament

arrelades a l’est de la comarca, així

com el col·lectiu de lluita de les perso-

nes aturades de Mollet. Cal destacar

que, en aquesta ciutat, segons dades

de l’Enquesta de Població Activa (EPA)

corresponents al tercer trimestre de

2010, l’atur s’enfilava fins al 18,06%.

La Federació Comarcal de la CGT al

Vallès –amb seu a la mateixa ciutat– i

el col·lectiu de Maulets –creat recent-

ment– també s’han volgut afegir a

l’acte. El sindicat Co.bas i l’organitza-

ció Revolta Global també tenen pre-

sència a determinats sectors del terri-

tori. L’organització espera que, durant

els propers dies i setmanes, s’hi afe-

geixin d’altres col·lectius i organitza-

cions.

MOLLET • ELS COL·LECTIUS ANTICAPITALISTES I TRANSFORMADORS DE LA COMARCA VOLEN LLUITAR JUNTS

El Vallès Oriental s’articula per demanar
el repartiment de la riquesa i el treball

VILADECANS • EL PLA SORGEIX DESPRÉS QUE LA JUNTA DE ROSELL HAGI TIRAT ENRERE EL BARÇA PARC 

L’Ajuntament presenta un nou pla per
urbanitzar una zona del delta del Llobregat

La capital,
Granollers, acollirà
una manifestació
unitària el dia 19
de desembre



Gemma Garcia

redaccio@setmanaridirecta.info

Quina era la intenció de la teva

intervenció al programa Tinc

una pregunta per vostè?

No volia focalitzar la meva interven-

ció en el finançament i el desplega-

ment de la Llei de Promoció de l’Au-

tonomia Personal i atenció de les

persones en situació de dependència

(l’anomenada llei de dependència)

–que s’havia fet molt malament–, sinó

deixar clar que s’havien creat moltes

expectatives en una llei plantejada

com a quart pilar de l’estat del benes-

tar, al nivell de l’educació, la sanitat o

les pensions. Pensàvem que passa-

ríem d’un estat de dependència a

poder tenir independència i autono-

mia, amb drets garantits i exigibles

davant d’un tribunal. També volia

transmetre que no es tracta d’una llei

únicament per a la gent amb depen-

dència. Algú pensa que l’educació

només és pels infants? És per a tota la

població. I la sanitat? La gent se’n

beneficia quan ho necessita, però són

drets per a tota la població. Tots, en

algun moment de la vida, dependrem

d’algú. I cal poder decidir com volem

ser atesos. Vaig plantejar el dret de tot

ciutadà d’escollir com s’han d’enca-

minar els recursos que estan determi-

nant la seva vida. El pressupost exe-

cutat el 2008 per residències dóna

una mitjana de 3.200 euros mensuals

per persona ingressada. Això equival-

dria a vuit hores d’assistència perso-

nal diària –si es paga a tretze euros

l’hora, tal com estableix la Generali-

tat com a cost de referència–, cosa

que, a mi, em podria permetre viure a

casa.

Montilla va respondre que estudiaria

el teu cas. A què respon el fet que vol-

gués donar solució a un cas personal?

El rerefons de l’actitud de dir “et dono

una ajuda a tu” és la cultura minusva-

lidista. És a dir, ajudes per un grupet

determinat desvaloritzat. Al plató,

molta gent va plantejar temes de caire

més personal, però ningú no ha estat

investigat. És curiós que m’hagi pas-

sat a mi. Jo estava parlant del dret

garantit –el que em dóna la llei– i no

de com cobreixo la meva vida.

Hi ha un problema en la concepció de

la diversitat que també afecta la

manera de fer política?

Sí. Estem parlant d’una jerarquitza-

ció de poder segons la qual les perso-

nes amb diversitat funcional són

encasellades com a éssers inferiors.

Se’ns infantilitza –la dependència

física la traslladen a una dependència

per decidir– i es desvaloritza la pròpia

vida de la persona, qualificant-la de

càrrega social. S’ha de trencar amb

tot allò que genera aquesta mentali-

tat que ens qualifica com a objectes

de caritat en lloc de subjectes de drets

i emancipació. A més, aquesta òptica

provoca que els rols s’interioritzin i es

creï una situació de dependència i

submissió. Quan et desmarques d’a-

quest rol de pidolaire, et desmarques

d’allò que la societat espera de tu i t’a-

taquen cercant el teu descrèdit perso-

nal. Jo vaig fer trontollar alguna cosa.

Però la mentalitat pidolaire provoca

fragmentació, divisió entre la pròpia

gent amb diversitat funcional. Al

poder, li interessa aquesta fragmen-

tació, perquè la gent no es rebel·li.

S’ha intentat transmetre que el que jo

demanava és un privilegi, quan és un

dret. Es veu com un luxe el dret de

tenir l’assistència, una cosa que no

passaria amb altres drets, com l’edu-

cació i la sanitat.

Què més critiques de la llei?

Aquesta llei categoritza les persones

per graus, en funció de la teva condi-

ció, en comptes de fer un programa

individualitzat. El Programa Indivi-

dual d’Atenció (PIA) hauria de ser per-

sonalitzat, per poder conèixer les ne-

cessitats que té la persona per viure

una vida independent. Fruit d’aques-

ta cultura que tenim, a vegades, quan

es parla d’independència, es parla d’a-

llò que necessites per sobreviure i

això no és parlar de vida independent,

sinó de grangerització, de viure com

animals de granja maltractats. Vull

tenir igualtat d’oportunitats en rela-

ció a un altre ciutadà i aquesta reivin-

dicació és una lluita política.

Hi ha molta gent que passa per la re-

sidència en algun moment de la seva

vida. És el teu cas?

He viscut molts anys a residències.

També sé el que és viure amb els pares i

que el teu entorn renunciï a tenir la

seva pròpia vida i es creïn relacions de

sensació de culpabilitat. Les famílies

suporten tot el pes de la manca d’ajudes

i la no cobertura de l’estat del benestar.

Que et donin la residència com a res-

posta és violència institucional. Jo con-

demno les residències, ja que –per mi–

no deixen de ser una forma d’opressió i

segregació. Si canviéssim la gent amb

diversitat funcional per un altre grup

humà i el tinguésim segregat, segura-

ment es veuria així.

Quin enfocament creus que hauria

de tenir la llei?

Hauria d’implicar transformació so-

cial, caminar cap a un model d’inde-

pendència. Això significa no només

parlar dels inputs, sinó també dels

outputs. És a dir, no només parlar

dels calés que s’han gastat (que, a

més, no es tracta d’una despesa, sinó

d’una inversió). Parlem d’inversió

social i, aleshores, de com canvia la

vida de les persones. Significa valorar

com afecta a la capacitat de decisió de

la gent amb diversitat funcional, a les

dones cuidadores i al treball digne

per les treballadores, la majoria im-

migrants.

“Al programa, vaig
plantejar el dret 
de tot ciutadà
d’escollir com 
s’han d’encaminar
els recursos que 
estan determinant
la seva vida”

“Que et donin la
residència com a
resposta és violència
institucional. Jo
condemno les
residències, són una
forma d’opressió 
i segregació”

CATALUNYA • L’OFICINA DE VIDA INDEPENDENT PRESENTA UN RECURS CONTRA L’ORDRE QUE REGULA L’ASSISTÈNCIA PERSONAL

“Ens titllen com a objectes de caritat en
lloc de subjectes de drets i emancipació”
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L’Oficina de Vida Independent (OVI), entitat formada per persones
amb diversitat funcional, ha presentat un recurs al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’ordre que regula l’assistèn-
cia personal a Catalunya i ha sol·licitat la suspensió cautelar de
dotze dels seus articles. Segons l’OVI, aquests articles vulneren la
legislació vigent, la Constitució espanyola i la Convenció de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Núria Gómez és una de les persones que ha impulsat aquest recurs
i assegura que “l’ordre discrimina les persones menors de setze
anys, les majors de 64 i les persones amb diversitat intel·lectual,
mental o psíquica, ja que els impedeix l’accés a l’assistència perso-
nal”. L’OVI –com el Foro de Vida Independiente y Divertad– reivindica
el terme diversitat funcional per fugir de la càrrega pejorativa de
mots com ‘discapacitada’, ‘minusvàlida’ o ‘disminuïda’ i promou un
projecte inspirat en la filosofia de vida independent. Des de fa molt
temps, critica que l’ordre promou l’internament de les persones amb
diversitat funcional en residències. Precisament, això és el que Núria
Gómez va qüestionar al president de la Generalitat José Montilla al
programa ‘Tinc una pregunta per vostè’ de Televisió Espanyola.
Després de la difusió mediàtica de la seva intervenció, ‘El Periódico’
la va entrevistar. Assegura que l’havien investigada i que sabien que
participa en un programa pilot que li permet rebre 320 hores d’assis-
tència personal al mes per valor de 4.170 euros. Gómez denuncia
que el periodista fins i tot coneixia quina prestació cobrava per gran
invalidesa. Ella, però, mai no va facilitar l’accés al seu expedient ni
al programa ni al periodista d’‘El Periódico’. Núria Gómez sent que
va ser “objecte d’assetjament i intimidació per part del periodista”.

MIRTA



VALLÈS ORIENTAL • LLUITA

Continuen les
mobilitzacions
en defensa del
poble sahrauí
Muriel Comas Tusell

redaccio@setmanaridirecta.info

P
rop de 50 persones es van

aplegar el 18 de novembre

davant l’ajuntament de la vila

de Caldes de Montbui per fer una

concentració a favor del poble sah-

rauí i van cridar consignes contra el

Marroc i el govern espanyol i a favor

del Front Polisario. La població con-

centrada volia mostrar el seu rebuig

vers les agressions genocides de

l’Estat marroquí contra el poble sah-

rauí i la complicitat espanyola i

d’Occident en l’assumpte. L’acte va

culminar amb la lectura d’un mani-

fest de suport al Sàhara Occidental

per part de l’entitat local que coo-

pera i defensa la lluita del poble sah-

rauí històricament, Caldes Solidà-

ria. 

Aquesta és la primera de les con-

centracions organitzades per l’Asso-

ciació Catalana d’Amics del Poble

Sahrauí (ACAPS) Vallès, l’organitza-

ció de suport a la població del Sà-

hara Occidental que, entre d’altres

accions, gestiona el programa Va-

cances en Pau d’acollida d’infants

sahrauís durant l’estiu. L’organitza-

ció pretén continuar amb les mobi-

litzacions arreu de la comarca cada

dijous. La propera convocatòria serà

el 25 de novembre a les 8 del vespre

a la plaça de la Vila de Montmeló. En

aquest cas, l’acció s’acompanyarà

d’una cassolada i es preveu una

recollida de firmes i un tast de te

popular.

Les mobilitzacions 

continuen arreu de l’Estat

Per altra banda, el 22 de novembre,

una vintena de joves activistes sah-

rauís van ocupar la seu del PSPV-

PSOE a València per protestar per

l’actuació d’aquest partit a l’hora de

gestionar el conflicte. Segons a-

quest grup, “el govern espanyol ha

jugat un paper còmplice amb el

govern alauita en tot moment”. Amb

aquesta acció, es pretenia instar el

govern espanyol a condemnar els

actes de la cuitat d’Al-Aiun i a reco-

nèixer la República Àrab Sahrauí

Democràtica (RASD) com un país

lliure.

La nit del 22 al 23 de novembre,

més enllà de mitjanit, es va produir

el desallotjament de les persones

tancades arran d’un comunicat en-

viat pel PSPV-PSOE a la subdelega-

ció del govern espanyol a València

que se sol·licitava el desallotjament

immediat de la seva seu. 

La policia espanyola es va trobar

amb la resistència passiva de les

setze persones que estaven ocupant

la seu i la nit va acabar sense mes

incidents. Segons el bloc que les ma-

teixes activistes han disposat per

informar de l’acció (http://www.ocu-

pacionsedepsoevalencia.blog.com.e

s/), sabem que, després del desallot-

jament, “totes les persones van ser

identificades” i que es van establir

al parc que hi ha just davant de la

seu del partit socialista.
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Nicolás Lupo Sonnabend

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a situació de precarietat en

què es troba l’alumnat i el pro-

fessorat del CEIP Mediterrà-

nia del barri de la Barceloneta fa

enfadar cada cop més les mares, els

pares i les entitats veïnals. El 22 de

novembre, es va convocar una xoco-

latada per denunciar que aquest és el

quart curs consecutiu que es veuen

abocades a fer les classes en barra-

cons, sense espais bàsics com ara

una biblioteca o un menjador. L’any

2007, es va enderrocar l’edifici que

acollia l’escola per problemes estruc-

turals. Des de llavors, la desinforma-

ció ha estat total.

La xocolatada, organitzada per

mares i pares d’alumnes, professorat

i entitats del barri i escolars, va com-

ptar amb la presència, en plena cam-

panya electoral, de membres de CiU,

ERC i PP, mentre que els represen-

tants del PSC van declinar l’oferta,

entre ells l’alcalde Jordi Hereu o el

conseller d’educació Ernest Mara-

gall. La concentració va començar a

dos quarts de 9 del matí i es va repar-

tir xocolata, primer a les alumnes i

després a la gent adulta. Una hora

més tard, alumnes i professores van

entrar als barracons per continuar

les classes, mentre un centenar de

persones van marxar en manifesta-

ció fins al Consorci d’Educació, mà-

xim ens responsable de les obres del

col·legi, situat a la plaça d’Urquinao-

na. Un cop allà, representants de

l’Associació de Mares i Pares d’Alum-

nes (AMPA), juntament amb altres

persones d’entitats –entre elles la

Plataforma del CEIP Mediterrània–,

gent del barri i mares d’alumnes van

pujar fins al despatx de Manel Blas-

co, responsable del Consorci.

Desinformació total

Denuncien “la manca d’informació

per part de les responsables de les

obres” que, després de quatre anys

llarguíssims, encara no han comen-

çat. Exigeixen que “s’informi de

l’estat de les obres, de la seva licita-

ció i de quan començaran”. També

demanen que es considerin els pa-

res i les mares d’alumnes com a “in-

terlocutores vàlides” i que es co-

mencin a complir “les moltes

promeses que ha fet el Consorci

durant aquests quatre anys”. Tenen

por que, arran del procés de canvi al

barri de la Barceloneta, que ara

resulta molt atractiu per l’especu-

lació gràcies a l’augment del tu-

risme, s’acabi “destinant el solar on

s’ha de construir l’escola a d’altres

usos públics”.

Estava prevista la convocatòria

d’una concentració a la plaça Sant

Jaume, el dimecres 23 de novembre,

per exigir que la Generalitat pren-

gui mesures.

El 21 d’octubre ja es va fer una protesta a les portes del barracons del CEIP Mediterrània

UNAI

BARCELONA • L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT DEL CENTRE NO GAUDEIXEN NI DE BIBLIOTECA NI DE MENJADOR

L’escola de barracons més antiga de la ciutat
fa quatre cursos que espera un nou edifici

Nicolás Lupo Sonnabend

redaccio@setmanaridirecta.info

Un recurs interposat el 16 de no-

vembre va impedir que es du-

gués a terme el desallotjament del

C.S.O. La Gordíssima, previst pel 22

de novembre al matí. L’ordre de des-

allotjament estava establerta entre

les 9 i les 15h, per això es va fer una

concentració solidària davant l’edi-

fici a partir de les 8 del matí. Final-

ment, La Gordíssima podrà partici-

par –com tenia previst– a la Festa

Major de Sant Andreu, que comença

el divendres 26. Les activitats princi-

pals que tindran lloc al centre social

seran una xerrada sobre el racisme,

un taller de bricolatge sexual i una

parada de la bicifarra que es farà

pels carrers del barri.

La Gordíssima va iniciar aquesta

nova etapa el 16 de novembre de

2008, quan es va reokupar. La inau-

guració es va fer un mes més tard. El

nou centre social es va plantejar com

un espai de trobada i de reunió dels

diferents col·lectius del barri, però

obert a tothom. Abans, era un casa

okupada que servia com a habitatge

a diverses dones i, amb la reokupa-

ció, s’ha aprofitat el local de la planta

baixa. “Un munt de col·lectius han

organitzat diferents activitats: des

dels menjadors vegans i reunions de

l’Oficina Antimobbing, fins a l’emis-

sió del programa Txanquete ha mu-

erto de Ràdio Bronka”, explica Saül

Gil.

El veïnat andreuenc podrà conti-

nuar gaudint de La Gordíssima du-

rant un temps indefinit.A través del vidre d’aquesta cafeteria es veu l’esmorzar popular del 22 de novembre

ALBERT GARCIA

BARCELONA • L’ESPAI PODRÀ ACOLLIR LES FESTES ALTERNATIVES I REIVINDICATIVES DE SANT ANDREU

Un recurs evita el desallotjament 
del Centre Social Okupat La Gordíssima 

L’anterior edifici 
de l’escola es 
va enderrocar 
l’any 2007 
per problemes
estructurals



Joan Marc Simon (Coordinador de la
Xarxa Europea d’Alternatives a la
Incineració -www.no-burg.org- i de
Residu Zero -www.zerowasteeurope.eu)
afons@setmanaridirecta.info

Què és millor pel medi ambient, les e-
missions resultants de la producció d’un
producte o les emissions resultants de la
producció del mateix producte dues ve-
gades? La resposta a aquesta pregunta tan
simple ens permet entendre perquè la inci-
neració agreuja el canvi climàtic: és impos-
sible que cremar un residu que podria ser
reciclat o reutilitzat sigui bo per lluitar con-
tra l’escalfament global. Actualment, s’es-
tima que un mínim del 50% dels residus
que es cremen o s’envien a abocadors a la
Unió Europea són reciclables (foe.co.uk/-
resource/reports/gone_to_waste.pdf). Tot i
que una incineradora convencional emet
més CO2 per kWh que una central d’ener-
gia alimentada amb carbó, la indústria inci-
neradora promou la incineració com a
energia verda. Com pot ser? El truc consis-
teix a no comptar les emissions d’aquell
CO2 provinent de carboni d’origen vege-
tal o carboni biogènic (bàsicament tot
aquell carboni que no és d’origen fòssil),
malgrat que tot el CO2 emès per una inci-
neradora té el mateix efecte sobre l’atmos-
fera, independentment del seu origen. La
trampa és considerable: la mateixa indús-
tria incineradora, reunida al voltant de la
Confederació Europea de Plantes d’Inci-
neració (CEWEP), reconeix que el carboni
biogènic representa fins a un 60% dels resi-
dus. Així doncs, ens estan amagant un 60%
de les emissions.

La incineració i la salut
Més enllà de les emissions de CO2 i el
canvi climàtic que provoquen les incinera-
dores –nocives per la salut–, les plantes
també cremen una barreja de residus que
generen toxines que abans no existien al
medi ambient. La directiva europea d’inci-
neració (2000/76/EC) imposa la utilització
de filtres per a furans, dioxines, metalls pe-
sats i d’altres tòxics i, a països com Bèlgica
o Àustria, s’han aconseguit reduir substan-
cialment aquest tipus d’emissions. Ara bé,

a l’Estat espanyol, les emissions de les inci-
neradores i determinada informació rela-
cionada amb les primes a la incineració que
reben no és gens transparent, mentre que,
a Europa, aquesta informació és fàcilment
accessible online. Els perills per la salut que
impliquen les incineradores són innega-
bles i no hi ha cap associació de metges que
hagi avalat la utilització de la incineració
des d’un punt de vista sanitari. Per exem-
ple, no hi ha cap incineradora al món que
pugui capturar les emissions de nanopartí-
cules, les més petites i perilloses de les par-
tícules fines que emeten les incineradores.

Cap a una
estratègia de
Residu Zero
El segle XXI només pot ser el segle de la sostenibilitat; l’al-
ternativa és la fi de la civilització. La creixent escassetat
dels recursos existents, combinada amb el creixent escal-
fament global, són uns dels símptomes que denoten la
necessitat d’un canvi de model en la gestió dels recursos.
La productivitat del treball ha augmentat centenars de
vegades durant els darrers segles mentre que la producti-
vitat dels recursos s’ha mantingut baixa, ja que se supo-
sava que aquests recursos eren il·limitats. El món ha can-
viat. Avui dia, els recursos són escassos i la mà d’obra
abundant i, per tant, cal que el nou model industrial posi
més èmfasi en la productivitat dels recursos. Els residus
són els recursos del futur i un signe no només d’insosteni-
bilitat, sinó també de la ineficiència dels models de pro-
ducció i consum actuals. La incineració és una tecnologia
del segle XIX per gestionar un problema que ja no existeix:
l’economia del futur no generarà residus, optimitzarà els
productes i, quan arribin al final de la seva vida útil, seran
reciclats i reintroduïts al cicle productiu. Tanmateix,
encara hi ha qui continua proposant tecnologies del segle
XIX per gestionar l’economia del segle XXI.

A FONS | LA FI DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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Vicenç Galea
“Aquí mai no hi ha
hagut ‘nens del carrer’,
sinó nens al carrer”
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Incineració i energia ‘verda’
Un combustible homogeni (sigui un litre
de petroli, un quilo de paper o un quilo de
bosses de plàstic) d’alt valor calorífic crema
millor que un combustible heterogeni
(una barreja de paper, plàstic, restes de
menjar, vidre, metalls, etc.), on trobem
parts humides i de baix valor calorífic. Si
l’obtenció d’energia per mitjà de la com-
bustió de combustible homogeni d’alt
valor calorífic ja és ineficient (un cotxe
amb motor d’explosió transforma un 30%
de l’energia en moviment mentre que un
cotxe elèctric en transforma més d’un
80%), l’obtenció d’electricitat amb la
crema de residus té un rendiment encara
més baix (com a màxim d’un 20%).

Però, més enllà de l’alarmant ineficièn-
cia en la generació d’energia de les incine-
radores, des d’un punt de vista purament
energètic del cicle de vida dels productes,
la incineració és una opció encara més des-
tructiva que un abocador, ja que no recupera
més d’una desena part de l’energia del
residu. Això és degut al fet que, més enllà
del valor calorífic del residu en si, hi ha la
quantitat d’energia que s’ha emprat en el
procés de producció i gestió del producte:
des del punt de vista de conservació de l’e-
nergia, té molt més sentit evitar el residu
(reducció, prevenció i reutilització) o reci-
clar-lo.

L’energia més verda és la que es con-
serva millor a través del cicle productiu o la
que es produeix de forma més eficient. La
incineració malgasta energia en ambdós
casos. És sorprenent que alguns estats, com
l’espanyol, donin primes a les incinerado-
res per la seva producció d’energia renovable:
177 milions d’euros dels impostos de la
ciutadania de l’Estat van servir per subven-
cionar l’energia produïda ineficientment
per les incineradores (http://www.no-
burn.org/downloads/GAIA_When_EU_
Waste_the_Climate.pdf).

Per què incineració?
Com pot ser que, al segle XXI, hi hagi gent
que vegi la incineració com una solució i
no com un problema? Una de les raons és
la manca de comprensió per part de les
autoritats públiques que els residus són i

seran, cada dia més, els nostres recursos del
futur. Des d’aquest punt de vista, el pro-
blema no és com desfer-se dels residus,
sinó com reintroduir-los al nostre sistema
productiu de cara a evitar l’extracció, el
transport i la fabricació de productes nous.
La recuperació energètica provinent de la
crema de residus és simplement ridícula en
comparació amb l’energia necessària per
extraure, manufacturar i transportar un
producte nou.

Una altra raó –menys elegant– són els
interessos econòmics lligats a la incinera-
ció. La partida més gran dels pressupostos
de qualsevol municipi tendeix a ser la ges-
tió de residus i, per tant, interessa que els
residus existeixin, tot i que no sigui la solu-
ció més econòmica i/o ecològica. Una inci-
neradora és una inversió de centenars de
milions d’euros que una empresa privada
no acceptaria mai si no anés lligada a un
contracte de dues o tres dècades de durada.
Durant aquest temps, el municipi està
obligat a subministrar residus a la incinera-
dora, encara que això vulgui dir reciclar
menys o impedir la reducció de residus.
L’oportunitat de negoci suculenta que això
representa obre les portes a corrupteles
diverses, com demostren les crisis de resi-
dus a Itàlia.

L’alternativa: Estratègia Residu Zero
Si canviem el xip i mirem els residus com
a recursos limitats, l’ús dels quals hem
d’optimitzar i racionalitzar, veiem que
l’opció més favorable és la reducció (que
implica un estalvi total d’energia i recur-
sos), seguida de la reutilització (que im-
plica l’estalvi de produir un producte
nou) i del reciclatge (que permet recupe-
rar gran part de l’energia i el material pre-
sents en el producte). Paradoxalment, el
darrer pla Progremic de la Generalitat

invertia un 80% dels recursos en la
opció finalista que és la incineració.
Segons l’Eurostat, el 75% de la ciutada-
nia europea pensa que separar la brossa
per reciclar és la seva contribució més
important a lluitar contra el canvi climà-
tic (/ec.europa.eu/public_opinion/archi-
ves/ebs/ebs_322_en.pdf). Així doncs,
com s’explica que les autoritats decidei-
xin invertir el 80% dels recursos en inci-
neradores, en lloc de promoure la pre-
venció, la reutilització i el reciclatge?

Fer desaparèixer els residus ja no és una
utopia. La pregunta no és com, sinó quan
s’aconseguirà. L’estratègia de Residu Zero
està calant arreu del món i, a Catalunya,
recentment, s’ha creat un grup amb l’ob-
jectiu de maximitzar el reciclatge i mini-
mitzar els residus. L’experiència demostra
que reciclar un 75% dels residus és possi-
ble: a Flandes (Bèlgica), la regió europea
capdavantera en la gestió de residus, no
s’envia res als abocadors i només s’incinera
un 25% dels residus municipals (i fins i tot
s’estan plantejant com fer desaparèixer la
incineració).

Arribar a un 80% de reciclatge és possi-
ble i s’està duent a terme a diversos llocs
del món. El 20% de residus restant, de
moment, es pot estabilitzar biològicament
i es pot enviar a l’abocador de manera con-
trolada, mentre es treballa per augmentar
progressivament el reciclatge i reduir la
generació de residus. L’estratègia Residu
Zero estableix que tot allò que no pugui ser
reparat, reutilitzat, compostat o reciclat
s’hauria de retirar progressivament dels
mercats i hauria de ser substituït per pro-
ductes sostenibles.

El futur de la incineració
El país que caigui en la trampa de la incine-
ració no només està hipotecant els diners
de les seves contribuents, sinó també la
capacitat productiva i de sostenibilitat del
país. Un país que opta per la crema de resi-
dus també està optant per la dependència
de l’exterior pel que fa a recursos –amb el
perill que això comporta d’importació
d’inflació–, per la insolidaritat respecte a
generacions futures i per la contaminació
de les generacions actuals. A més, mentre

una incineradora destrueix recursos, una
sistema de recollida selectiva, de reutilitza-
ció, etc. pot aportar molta ocupació que no
podrà ser deslocalitzada. Segons un estudi
d’Amics de la Terra (http://www.foeeu-
rope.org/publications/2010/More_Jobs_L
ess_Waste_Sep2010.pdf), a Europa, es
podrien crear mig milió de llocs de treball
nous si es reciclés el 70% dels residus.

Països com Alemanya, Dinamarca i
Holanda, que fins ara havien apostat per la
incineració, s’han adonat que poden reci-
clar molt més del que creien possible i es
troben que no tenen prou residus per sub-
ministrar a les seves incineradores. El
dilema és: o bé tancar incineradores, com
ha passat a Rotterdam (Holanda) i Anvers
(Bèlgica), o bé incinerar residus que es
podrien reciclar, com passa actualment en
aquests països (i a Barcelona mateix). Flan-
des va ser la pionera a l’hora de prohibir la
incineració de materials reciclables i a apu-
jar els cànons a la incineració per incentivar
el reciclatge. Holanda ha decretat una
moratòria en la construcció de noves inci-
neradores i Dinamarca se l’està plantejant.
Alemanya ha d’importar dos milions de
tones de residus l’any per satisfer la gana de
les seves incineradores i evitar cremar resi-
dus reciclables i, per tant, també es planteja
mesures dràstiques per reduir la incinera-
ció progressivament.

És incomprensible que les autoritats
locals només vulguin copiar les males
pràctiques de gestió de residus d’Europa.
Per què no s’introdueixen cànons a la
incineració i als abocadors? Per què no hi
ha transparència en les emissions de les
incineradores? Per què ens marquem
com a límit reciclar un 50%, quan a
Europa se supera el 70%? Quan es tracta
de residus, el problema no és tècnic sinó
polític. Anar més enllà en la reducció de
residus i el reciclatge és factible, però
només s’ha aconseguit quan hi hagut
voluntat política per fer-ho i –també–
quan la gent s’ha mobilitzat. L’èxit dels
processos d’estratègia Residu Zero a Ità-
lia són fruit d’una mobilització social
canalitzada cap a la creació de voluntat
política. El canvi de paradigma no és
només possible, és sobretot necessari .

IL·LUSTRACIÓ:
Sergi Solans

-
Arribar a un 80% de reciclatge és
possible i s’està duent a terme 
a diversos llocs del món
-
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Joan Salabert. CEPA
Federació Ecologistes de Catalunya
(www.cepa.cat) 

Al nostre país, tenim problemes impor-
tants derivats dels residus nuclears, dels
residus químics industrials, dels runams
salins de les mines de potassa del Bages,
dels purins, dels pesticides, etc., però
també dels residus municipals. A què res-
ponen les polítiques de residus que fan
els nostres ajuntaments? Mirem d’esbri-
nar-ho.

A Catalunya, generem l’equivalent a
580 quilos per persona i any (4,19
milions de tones l’any 2009). Dels resi-
dus que fem des de les llars, el major pes
correspon a la matèria orgànica; el major
volum, als envasos i embalatges, i la
major perillositat, als anomenats residus
especials d’origen domèstic (piles i bate-
ries, electrònica, làmpades fluorescents,
pintures, etc.). Una part del total es recull
selectivament (34%) i la resta va a parar
–directament o indirectament– als aboca-
dors (el 52%) o a les quatre incineradores
que tenim (el 14%). El pla de gestió de
residus municipals de Catalunya vigent
té com a objectiu que la totalitat dels resi-
dus no recuperats (fracció resta) passin pel
que s’anomena “planta de tractament
mecànic-biològic” (de recuperació bruta i
estabilització) abans de ser cremats o
enterrats. Aquestes plantes són les que
reben el nom cosmètic d’Ecoparcs. Però,

per comprendre on ens trobem, és
important saber com hem arribat fins
aquí.

La gènesi de les tecnologies actuals
Primer, els residus d’origen urbà es van
anar acumulant a un barranc o a un marge
del municipi. A voltes, recuperadors locals
s’encarregaven d’aprofitar allò que no
havia anat a mans dels drapaires. Amb
l’augment de la quantitat de residus, es va
començar a estendre la pràctica de fer foc
als abocadors per tal de fer-hi espai. Els
tipus de residus van anar canviant, sobretot
amb l’aparició dels plàstics de consum
quotidià, l’expansió de la química domès-
tica i d’altres materials i productes nous.
De mica en mica, es van fer evidents les
conseqüències: aqüífers contaminats,
fumeres tòxiques, valls colgades de resi-
dus. Llavors, es va passar a fer abocadors
impermeabilitzats –amb xemeneies– i a
cremar els residus a noves incineradores.
Primer, eren un simple forn; ara, ja són
veritables instal·lacions industrials.

Cal entendre els abocadors i les incine-
radores com a grans reactors químics. Els
abocadors no són inerts. Els residus reac-
cionen entre si i desprenen gasos i líquids
contaminants que lixivien al sòl, a les rieres
i als aqüífers subterranis. Les incinerado-
res, com hem vist, són un disbarat termo-
dinàmic que redueix el volum dels residus,
però que concentra els contaminats en els
gasos, les cendres i les escòries. Arreu, els

L’abocador del
Garraf va ser un
dels abocadors
més grans
d’Europa, va estar
operatiu des de
1974 fins al 2006 i
es calcula que
conté 25 tones de
residus
-
Arxiu

Cremar, enterrar, contaminar 
La qüestió social al voltant dels residus municipals

metges i epidemiòlegs alerten dels riscos
sobre la salut que provoca la incineració de
residus municipals. A Catalunya, han fet
un manifest, Declaració de metges i metgesses
sobre incineració i salut, que es pot trobar a
www.caps.cat.

A finals dels 80, les mobilitzacions ciu-
tadanes van fer retirar un pla de residus de
la Generalitat que sols contemplava fer
grans abocadors i incineradores. L’any
1991 es va crear el Departament de Medi
Ambient i la llei de residus de l’any 1993 va
obligar els municipis a prestar el servei de
recollida separada dels residus orgànics,
amb l’objectiu de compostar-los. Aquest va
ser un gran èxit ciutadà, ja que va establir
els fonaments que han de permetre desac-

tivar els abocadors i tancar les incinerado-
res. Les entitats ecologistes i les platafor-
mes i associacions ciutadanes sensibles a la
problemàtica defensen que la principal
separació que s’ha de fer des de casa és la de
la matèria orgànica, cosa que contrasta amb
el fet que, des de l’administració catalana,
tot exercint una neutralitat mal entesa, es
consideri que la recollida selectiva de la
brossa orgànica és una més entre d’altres.
(Vegeu “Els motius no explicats per separar
la brossa orgànica”, Carrer n. 117, FAVB,
juliol 2010).

Un canvi d’orientació cap a la prevenció
Hi ha municipis que, amb la recollida
selectiva porta per porta, ja han superat la
recuperació del 80% dels residus munici-
pals (www.portaaporta.cat) i altres que, per
sobre del 50%, també plantegen la necessi-
tat d’un nou impuls social: un cop acabada
l’ordenació de la gestió, ara es troba a faltar
una “llei catalana de prevenció dels resi-
dus” que faci una distribució de responsa-
bilitats justa.

Es projecta construir una nova incine-
radora a l’àrea de Barcelona i una altra a
Girona, amb més capacitat que l’actual. Hi
ha projectes que plantegen convertir en
abocadors les argileres de Rubí i la pedrera
Berta de Collserola, o fer grans abocadors a
Pinell de Brai, a Seròs, a Riba Roja d’Ebre
i a Argençola. L’alternativa a totes aquestes
agressions al territori seria acabar la feina
endegada: donar importància a la recollida
selectiva i al tractament de qualitat de la
matèria orgànica i fer responsables els pro-
ductors per la resta de productes que esde-
venen residus. En resum, hem de passar de
fer un ús dels materials amb lògica lineal i
de món buit a la lògica del món ple en el
qual ens trobem. En el cas dels residus
municipals, ho tenim a l’abast i és una bona
manera de començar.

Un món ple
Amb l’expansió del comerç de mercaderies
i amb el gran volum de capital i d’informa-
ció que hi ha en moviment per tot el pla-
neta, s’ha dit que estem en un “món pla”,
en un “món petit”, en un “món sincrònic”,
en un “món líquid”, etc., però, més enllà
de metàfores, definitivament, el que hem
trobat és un món ple. El concepte de món
ple va ser introduït l’any 1992 per Herman
E. Daly, un economista ecològic deixeble
de Georgescu Roegen. Aquesta imatge
evoca que tot l’espai ecològic està ocupat;
que els recursos naturals dels quals ens
proveïm són finits o tenen límits d’ús; que
l’aire, l’aigua i el territori ja no tenen capa-
citat d’assimilar els nostres residus de
manera espontània i, en conseqüència, són
causa d’afeccions als ecosistemes que ens
sustenten i a la nostra salut. Recursos, resi-
dus i contaminació són diferents cares del
mateix prisma. La nostra espècie s’està
apropiant pràcticament de tota la biosfera i
actua com una força geològica capaç d’alte-
rar la composició de l’atmosfera i el clima
del planeta.

-
A finals dels 80, les
mobilitzacions van fer
retirar un pla de residus
de la Generalitat que sols
contemplava fer grans
abocadors i incineradores.
La llei de residus (1993)
va obligar els municipis a
fer la recollida separada
-
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Les condicions de vida precàries de les
persones menors estrangeres no acom-
panyades, infants lluny de la seva família,
són l’etern malson de l’educador social
Vicenç Galea, del Col·lectiu DRARI d’In-
vestigació Acció Participativa pels Drets
de l’Infant, nascut el 2004. Arribada des
del Marroc o l’Àfrica subsahariana, a-
questa mainada acaba vagarejant pels
carrers o als centres de menors “deshu-
manitzats” –segons Galea–, espais en els
quals ni la justícia catalana no creu. Són
nois i noies que sovint han viscut de ma-
nera traumàtica la migració en solitari i
que, un cop aquí, són sotmeses a proves
mèdiques “invasives”, a parer de Galea,
que han de determinar si podran rebre o
no la protecció mínima de l’administració.

Mar Carrera i Alba Gómez
entrevista@setmanaridirecta.info

Amb quin escenari es troba una persona menor d’origen
estranger que arriba sola a Catalunya?
A diferència dels menors catalans tutelats per la Direcció Gene-
ral d’Infància i Adolescència (DGAIA), aquests entren a la xarxa
de protecció per mitjà de la policia o de la fiscalia i no a través
de l’educació. No tenen el referent de la família, dels veïns, dels
metges o dels mestres. I per això, quan arriben, són aconsellats
per altres menors a través del boca-orella.
D’on vénen aquestes menors que acaben vivint als
carrers?
Des del col·lectiu DRARI, hem lluitat perquè se’ls deixés d’ano-
menar nens de carrer. Aquí mai no hi ha hagut nens de carrer com
els meninos de rua del Brasil, per exemple, sinó nens al carrer. Els
primers són infants que han trencat amb la societat i la societat
ha trencat amb ells. Els segons solen ser menors no acompanyats
que viuen al carrer, la major part dels quals són marroquins amb
família. Segons la DGAIA, aquests nens tenen famílies deses-
tructurades, però no és així. En realitat, provenen de famílies que
s’han empobrit, normalment a causa de la migració del camp a la
ciutat. Tot i que al Marroc es calcula que hi poden haver de 15 a
30.000 nens vivint al carrer, aquests no tenen recursos per emi-
grar, emigren els que tenen família.
Quin projecte migratori segueixen?
Encara avui, la majoria són adolescents que duen anys preparant
el viatge, molts dels quals arriben amagats entre els camions.
Les opcions, però, són molt variades. En alguns casos, la família
els proporciona documentació falsa o vénen com a turistes i aca-
ben quedant-se. Des de 2002, van començar a venir en pasteres,
empesos per decisions familiars. Si bé al principi el perfil d’in-
fant era més urbà, avui és més rural.
Es repeteix el mateix patró en el cas de les nenes?
Les nenes, per qüestions socials i culturals, no emigren soles,
sovint ho fan per decisió de la família. En el cas marroquí, per
exemple, solen arribar amb familiars, amagades; acaben fent de
minyones i moltes no són escolaritzades. Aquestes situacions
poden propiciar abusos. El sistema de protecció no les desco-
breix fins que són adolescents i volen socialitzar-se. Les noies
subsaharianes que arriben amb cayuco, víctimes del tràfic, viuen
un context ben diferent.
En quina mesura afecta psicològicament els infants el fet
d’emigrar?
Són a l’adolescència –una edat que ja és prou crítica– i emigren
a l’estranger sense família. Com a educadors, tenim el deure de

conèixer-los bé per veure si tenen ferides emocionals d’origen...
Comparteixo la reflexió d’un educador de carrer, el Txus Moia,
segons el qual els infants quan marxen són Ulisses (en referèn-
cia a la síndrome del dol migratori o síndrome d’Ulisses), abocats
a la migració clandestina, però quan arriben aquí han de ser
Superman. D’altra banda, una cosa que ens espanta darrera-

ment són els brots d’esquizofrènia que detectem en els nois de
18 a 22 anys.
Quina legislació regula la protecció d’aquests infants i
alhora estrangers?
Especialment els primers anys, els membres de DRARI vam
insistir que calia fer prevaldre la condició d’infant (Convenció

Vicenç Galea: 
“Aquí mai no hi ha hagut ‘nens del 
‘meninos de rua’ del Brasil, sinó ne
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dels Drets dels Infants) per sobre de la condició d’estranger. La
Generalitat, en canvi, es va inventar el concepte de Menor
Estranger Indocumentat No Acompanyat (MEINA), sense res-
pectar la nomenclatura legal europea que parlava simplement de
“menors no acompanyats”. Per què es van inventar l’etiqueta de
MEINA, fent èmfasi a la condició d’estranger i d’indocumentat?
Com funciona el sistema tutelar a Catalunya?
Un nen, fins que no té divuit anys, és tutelat per la DGAIA, tot
i que la guàrdia custòdia –les decisions del dia a dia– les pren la
direcció del centre de menors on resideix. Un dels grans proble-
mes és que, tant l’entitat tutelar com les guàrdies custòdies, no
són respectades per fiscals i jutges. L’exemple seria el cas d’un
nen català que, després de cometre una infracció, pot ser enviat
a una presó d’infants o, si s’escau, pot rebre el càstig o l’amones-
tació tornant amb la seva família. Això no passaria, però, si es
tractés de menors estrangers sota tutela, ja que sovint el jutge no
considera els centres de menors com espais per a la rehabilitació
i, automàticament, són enviats a centres de justícia juvenil.

Però, què hi passa, realment, als centres de menors?
Hi conviuen entre 30 i 36 nens i això deshumanitza el seu dia a
dia. Com a educador, és horrible treballar-hi perquè no tens
temps de conèixer el nen i que ell et conegui; sembla una
fàbrica. Actualment, la ràtio és de sis nanos per educador. La
mateixa fiscalia hauria de denunciar les condicions d’aquests
centres si en detecta els problemes. D’altra banda, continua sent
difícil fer entendre que els menors han d’anar a l’escola, encara
que no tinguin documentació, perquè hi ha uns drets que han
de prevaldre per sobre d’altres. Els centres programen activitats
educatives com si fossin l’escola, en lloc de fer-hi allò que qual-
sevol nen fa a casa seva, com ara reforç escolar, mirar la televi-
sió, etc. Cal que aquests infants facin vida de barri i puguem
diferenciar millor la primera acollida del que serà el centre defi-
nitiu. El problema amb els menors no acompanyats és que s’a-
costumen a cronificar en una situació de primera acollida, a
diferència del que passa amb els menors catalans.
Així, la protecció dels infants estrangers és diferent de la
que reben els locals?
El 1999, al nostre país, es va segellar un pacte interinstitucional
que fomentava la discriminació. Es va crear un sistema paral·lel:
centres de menors només per a estrangers –instal·lacions que
obrien només de dia, però que empenyien els nens a dormir al
carrer– i una fiscalia especial per a menors estrangers. Més
endavant, van obrir els albergs per complementar els centres de
dia, un sistema que ha estat vigent durant deu anys. Finalment,
aquest estiu, els albergs s’han tancat, però per motius econò-
mics i no pas perquè s’hagi reconegut que eren perjudicials. En
el cas de l’alberg El Bosc, per exemple, es va produir un episodi
molt greu de grip A que només va ser denunciat pels treballa-
dors de l’alberg i per DRARI. Les condicions dels infants eren
terribles. Arran d’aquests fets, el Síndic de Greuges i l’Ajunta-
ment de Barcelona van dir prou i el consorci municipal va dei-
xar de finançar el centre.
Aquest tancament ha representat un punt d’inflexió en
positiu?
Això ha implicat la fi del sistema de discriminació. De fet, s’han
anat corregint coses, com per exemple la unificació de la fisca-
lia de menors. Avui, hi ha cinc centres de primera acollida per a
menors locals i estrangers.
Però els tràmits legals continuen sent una trava per la
canalla d’origen estranger...
A molts països no hi ha la tradició de registrar-se o empadronar-

se. Un marroquí, per exemple, no té passaport. Hem de tenir en
compte que la cultura dels noms i dels cognoms només té un
segle i és fruit de la colonització francesa… Els immigrants
clandestins del Marroc s’autoanomenen petits harrara – del verb
harrac, que vol dir cremar–, ja que cremaven la documentació
abans de marxar per no poder ser identificats i repatriats. Un
cop al país receptor, se’ls anomena indocumentats. Com volem
que no ho siguin, si són nens i, a sobre, arriben de manera
il·legal? Segons la Convenció dels Drets de la Infància, si un
menor afirma que ho és, se l’ha de creure. Però, com podem
saber si algú té disset o divuit anys?
Què en penses, de les proves que s’utilitzen per determi-
nar l’edat?
Tot i que la llei diu que es poden fer proves per determinar l’e-
dat dels infants, aquestes no són exactes ni científiques i la deci-
sió final de la fiscalia acaba sent política. Les proves òssies per
saber l’edat són, a més, cares i invasives. Tampoc ens permeten
saber la nacionalitat de l’infant o el cognom del seu pare… Per
conèixer la identitat, cal la documentació i molta feina educa-
tiva, ja que no sempre és una tasca fàcil. Personalment, m’he
trobat amb casos de nois africans que no deien la veritat respecte
la seva edat.
Com es pot superar l’escull de la documentació?
Calen convenis de reconeixement de documentacions entre els
altres països i Espanya. Hi ha coses que no s’entenen... Mauri-
tània està ocupada per l’Estat espanyol i la cooperació interna-
cional, però, com és que no reconeixen el passaport de l’Israk,
un noi maurità? Alhora, per què s’actua de forma diferent amb
els menors estrangers i amb els adults estrangers? Es podria
imaginar que algun adult volgués empadronar-se o anar al
metge i l’Estat li respongués: “És que no sé qui ets, tu!”
En el cas de menors que es repatrien, quina seria la millor
manera de fer-ho?
La decisió no s’ha de basar en solucions ràpides i mal preses. Si
jo repatrio un menor i al cap d’un mes torna a pujar a una pas-
tera, significa que no era convenient la repatriació i que l’hem
posat en situació de risc. Per altra banda, si al país d’origen
resulta que no lliuren el menor a la família i el deixen vivint al
carrer, a 800 quilòmetres de casa seva, tampoc s’ha fet bé la repa-
triació. El 90% dels repatriats han tornat perquè són decisions
preses a la força. L’experiència diu que, a al pràctica, els menors
no haurien de tornar a casa seva perquè allí no hi ha serveis
socials ni un sistema d’infància digne.

Hem vist d’on vénen, com ho fan, amb quines condicions
viuen... Però, què passa quan arriba el divuitè aniversari
d’aquest jovent tutelat?
Per molts d’ells, aquest dia és una data terrible i, setmanes
abans, es troben malament a causa de la por. La llei, que permet
l’emancipació a partir dels setze anys, no permet allargar la
majoria d’edat. Per tant, l’obligació legal de protegir un noi o
noia a partir dels divuit anys no existeix. A mi m’agrada recor-
dar què passa a casa nostra: els joves catalans no s’emancipen
com a mínim fins els 25 o els 30 anys i, una vegada emancipats,
encara continuen rebent el suport dels pares. Per què els nens
tutelats es deixen de banda quan en fan divuit i necessiten més
suport que mai? La llei estableix que els menors, a partir de
setze anys, tenen dret de treballar; però, per què els menors
catalans tenen aquest dret garantit i els altres estrangers no? Què
ha de fer un noi que no té papers, no pot treballar i no té el
suport de la família? Molts acaben malvivint al parc, drogant-se,
patint depressions o brots esquizofrènics i tenint problemes
amb la policia i el sistema judicial.

Galea a la seu del
col·lectiu DRARI, al
barri del Raval de
Barcelona
-
Robert Bonet

-
“La llei estableix que els menors a
partir de setze anys tenen dret de
treballar; però, per què els menors
catalans tenen aquest dret garantit i els
altres estrangers no?”
-

El refugi del
dissolvent

-
“Els immigrants clandestins del
Marroc s’autoanomenen petits ‘harrara’
–del verb ‘harrac’, que vol dir cremar–,
ja que cremaven la documentació abans
de marxar per no poder ser identificats i
repatriats”
-

Segons Galea, és comú que els infants
menors tutelats que resideixen als centres
inhalin  dissolvent, una tradició que –se-
gons l’educador– està molt arrelada entre
la població adulta d’alguns països. “Hi ha
llocs on aquest consum està més estès
que l’alcohol; és una droga accessible,
baratíssima i que no crea addicció”. Se-
gons ell, els estudis centrats en aquesta
droga conclouen que el consum de dis-
solvent és un crit d’alerta i d’atenció cap a
l’adult, un crit d’ajuda, perquè els efectes
d’aquest consum són visibles. El dissol-
vent també s’ha vinculat a la necessitat
d’oblidar els problemes, la gana o el fred.
“Un moment molt concret per començar
a consumir-ne és quan els menors creuen
l’estret: necessiten encoratjar-se perquè
tenen por i el dissolvent els proporciona
coratge”, explica Galea. “Quan fan divuit
anys i estan desemparats, a vegades deci-
deixen robar i també inhalen dissolvent
per poder fer l’estrebada”, afegeix. L’edu-
cador alerta que, precisament, quan s’en-
ganxen a aquesta droga és quan els infants
necessiten més ajuda, tot i que sovint no
la rebin.

carrer’ com els
ens al carrer”

DIRECTA 206 • 24 de novembre de 2010



pàg. 6 PETJADES

Xavi Martí
petjades@setmanaridirecta.info

Mai Més! és un col·lectiu de Ripollet for-
mat per pedagogues, educadores, psicò-
logues i comunicadores que no prové ni
de la docència ni de les administracions i
que busca crear tot un seguit d’eines edu-
catives que fomentin la convivència i el
respecte entre l’estudiantat i la població
en general. La primera eina que han creat
és un CD multimèdia de cultura i de
memòria antifeixista que es pot descarre-
gar a la web www.maimes.cat.

L’experiència del col·lectiu es basa en
la participació activa dins els moviments
socials i l’associacionisme i, segons les
seves impulsores, el CD “és un recurs per
treballar d’una forma diferent a la dels lli-
bres de text”. Al disc, s’hi pot trobar in-
formació sobre les dictadures de Franco i
de Videla, les persones catalanes als
camps nazis o els moviments migratoris,
així com els tòpics associats a les persones
nouvingudes i el racisme al món de l’es-
port. A més, mitjançant la web, es poden
llegir els diaris de persones del col·lectiu
que han visitat els camps de concentració
de les SS.

L’augment de l’extrema dreta al carrer
Mai Més! va néixer a Ripollet durant una
època en què es va registrar un augment
de l’extrema dreta al carrer i de la seva
influència entre la gent jove, una situació
que –segons el col·lectiu–va derivar en
agressions motivades per la intolerància.

Davant d’aquesta conjuntura, es va
crear una plataforma antifeixista a la
ciutat i algunes persones que en forma-
ven part van decidir continuar la lluita
amb la creació de Mai Més! “Volíem
arribar al món educatiu i discutir la idea
de tenir presència dins els instituts; d’a-
quí va néixer la idea d’elaborar material
didàctic amb un vessant de denúncia
del feixisme”, manifesten des del
col·lectiu.

Les persones que formen Mai Més!
consideren que els homes i les dones
tenen actituds o comportaments racistes i
feixistes perquè “mai no han estat educats
en el respecte vers els altres”. A propòsit
d’això, el col·lectiu considera que “exis-
teixen moltes mancances en aquest te-
ma”, ja que, a la pràctica, “en l’àmbit edu-
catiu, no es treballa en profunditat per fer
front a les actituds intolerants”.

Mai Més! recorda que, si bé es parla
d’aquests temes als instituts, sempre es fa
des d’una òptica institucionalitzada i
basada en els plans d’estudis establerts:
“Ens adonem que, a l’hora de la veritat, les
ganes de parlar i d’ensenyar sobre el fei-
xisme, el franquisme o el nazisme sempre
han arribat més des de fora les aules que
no pas des de dins. Això vol dir que hi ha
alguna cosa que no es fa bé en el sistema
educatiu. Com a col·lectiu, a més, hem
patit la dificultat de parlar d’aquestes
qüestions més enllà dels llibres de text”.
En definitiva, Mai Més! vol “generar més
alternatives al discurs educatiu predomi-
nant”.

Música contra la intolerància
Un dels elements que podem trobar en
aquest treball didàctic –i que insisteix en
la idea de voler superar la lògica de l’edu-
cació basada únicament en els llibres de
text– és l’apartat dedicat a la música. Així,
el CD multimèdia va acompanyat d’un
CD recopilatori que conté una colla de
grups que han gravat cançons de denún-
cia contra el feixisme i el racisme.

El CD multimèdia i el CD de música
de Mai Més! han estat creats gràcies al
suport de l’Asociación de Madres de la
Plaza de Mayo, el Centre de Català de Ri-
pollet, la Fundació Jaume Bofill, el Mu-
seu d’Història de Catalunya, Amical de
Mauthausen i el Consell Municipal de la
Solidaritat i Cooperació Internacional de
Ripollet.

Després de treure el disc al carrer,
Mai Més! preveu desplegar altres projec-
tes: “Estem preparant un llibre de testi-
monis de l’època de la República i del pri-
mer franquisme, que estarà centrat en
entrevistes a persones que van néixer a
Ripollet o que hi van venir a viure”. Con-
cretament, el llibre anirà acompanyat
d’un documental i de gairebé sis hores de
vídeo, on apareixeran testimonis d’aques-
ta ciutat del Vallès Occidental.

Mai Més! també està preparant activi-
tats al voltant de la història dels maquis
que es van moure per Collserola i per
Cerdanyola del Vallès, a més de renovar
el seu portal web per oferir nous recursos
pedagògics.

L’alumnat d’un
institut observa
una exposició
creada per Mai
Més!
-
Arxiu

El col·lectiu Mai Més!, punt de trobada d’educadores de
la població del Vallès Occidental, crea eines per parlar
d’antifeixisme a classe i superar els currículums esco-
lars que es basen únicament en els llibres de text.

-
L’experiència del col·lectiu es basa en la
participació activa dins dels 
moviments socials i l’associacionisme
-
El CD multimèdia és un recurs per
treballar d’una forma diferent a la dels
llibres de text utilitzats a les aules
-
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Presentació del cd
editat pel col·lectiu
Mai Més!
-
Arxiu

Convivència 
i respecte a les aules



BON VIURE pàg. 7

Marta Salinas
bonviure@setmanaridirecta.info

1. Ho hem d’imprimir per força? El
mitjà imprès no és l’únic que arriba al
públic. Per donar a conèixer el nostre
missatge, molts cops podem optar pel for-
mat electrònic. Tot i que no sempre
podrem estalviar-nos la impressió –un
cartell que vulguem penjar, sempre l’hau-
rem d’imprimir–, en moltes altres oca-
sions, tindrem el mateix impacte si impri-
mim que si utilitzem el correu electrònic
o el web. Recordem també que el format
electrònic ens permet retallar despeses.

2. Impressió digital o impressió òf-
set? En principi, la impressió òfset s’uti-
litza per imprimir projectes de petit
tiratge. El seu principal avantatge és la
rapidesa –en poques hores, tot està im-
près–, però el principal inconvenient és
que els cartutxos de tòner que utilitza són
química pura. El sistema òfset imprimeix
de manera indirecta a través d’unes plan-
xes metàl·liques, damunt les quals s’a-
plica tinta. Tot i que és més lent que la
impressió digital, és més ecològic. Fa uns
anys, la majoria d’impremtes utilitzaven
tintes convencionals basades en el pe-

troli, però actualment n’hi ha moltes que
ja treballen amb tintes vegetals. El millor
és conèixer bé la impremta amb què tre-
ballem per saber quins productes utilitza,
com gestiona els residus, etc.

3. Quin és el millor format? Abans de
dissenyar un tríptic, un cartell o una re-
vista, és importat parlar amb la impremta
perquè ens aconselli sobre les mides que
ens permetran estalviar paper. Les mides

estàndard són el DIN A-4 (21 x 29,7 cm)
i la mida holandesa o anglesa (22 x 32
cm). També és important saber la mida de
paper que utilitzen les planxes de les im-
premtes.

Una altra qüestió que han de saber les
dissenyadores i els dissenyadors gràfics és
que les impremtes treballen amb plecs de
setze pàgines. Així, de cara a aprofitar

-
De cara a aprofitar paper, l’ideal és que
la nostra publicació tingui un nombre
de pàgines múltiple de setze o, si no és
possible, que sigui múltiple de quatre 
-

Hem de triar una
impremta que
treballi amb tintes
vegetals perquè
són molt menys
tòxiques
-
ARXIU

Imprimir amb el cap
La indústria paperera té un impacte desastrós sobre el medi
ambient, bàsicament perquè consumeix molts recursos i
perquè emet substàncies contaminants a l’atmosfera. Una
dada: una planta de fabricació de paper reciclat necessita
dues tones d’aigua per cada tona de paper produït. I una

altra: la indústria paperera consumeix el 4% de l’energia
mundial. Per tot això, a banda de recomanar reduir el con-
sum de paper, val la pena fer-se algunes preguntes a l’hora
d’imprimir i dissenyar tríptics, cartells, revistes o qualsevol
altre tipus de material publicitari.
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PER FABRICAR UNA TONA DE PAPER

Matèria primera Consum aigua Consum energia Generació de residus

Paper de 3,5 m3 15 m3 9.600 kwh 1.500 kg
fibra verge 2.300 kg

14 arbres

Paper 1.250-1.400 kg 8 m3 3.600 kwh 100 kg
reciclat de paper usat

o arbres

FONT: Cooperativa Abacus i Greenpeace

paper, l’ideal és que la nostra publicació
tingui un nombre de pàgines múltiple de
setze (com la DIRECTA, que en té 32); si
això no és possible, el recomanable és
que, almenys, el nombre de pàgines sigui
múltiple de quatre.

4. Quin tipus de paper hem de triar?
Cal triar sempre paper reciclat, perquè no
utilitza fibres vegetals verges, sinó fibres
recuperades. No hem de fer cas dels fal-
sos mites que hi ha al voltant del paper
reciclat: és mentida que sigui de mala

qualitat, que embussi les màquines o que
duri pocs anys. Avui existeixen una gran
varietat de papers reciclats amb la mateixa
qualitat que el paper blanc. Hem de re-
cordar, a més, que resulta més agradable
llegir sobre paper reciclat, ja que redueix
els reflexos.

Pel que fa als tipus de paper, és reco-
manable triar-ne un amb certificació eco-
lògica. Les certificacions garanteixen que
el paper té un determinat percentatge de
fibra reciclada, que no s’han fet servir
blanquejants ni metalls pesants i que s’ha
reduït el consum d’energia i aigua en la
seva fabricació. Algunes de les certificaci-
ons que més es demanen són Àngel Blau,
el Distintiu de Garantia de Qualitat Am-
biental, el Cigne Blanc, l’Etiqueta ecolò-
gica de la Unió Europea o l’FSC.

I una darrera qüestió: pel que fa a les
característiques mediambientals, hi ha
cinc tipus de paper:

Paper de fibra verge: s’elabora amb
cel·lulosa que s’obté principalment de la
fusta. És el paper menys sostenible.

Paper ecològic: s’elabora sense utilitzar
clor ni derivats per al blanquejat (tot i que
acostuma a estar fabricat amb fibres ver-
ges, no amb material reciclat).

Paper TCF o lliure de clor: paper fa-
bricat amb fibra verge que es blanqueja
amb productes menys contaminants que
el clor, com ara l’ozó o l’oxigen (però pot
haver estat fabricat amb fibres verges o
amb material reciclat).

Paper ECF o amb baix contingut de
clor: paper fabricat amb fibra verge que
es blanqueja sense utilitzar clor gas, però
sí diòxid de clor.

Paper reciclat: s’elabora amb paper pro-
cedent de la recollida selectiva. En parlar
de paper reciclat, no es fan servir els ter-
mes ECF o TCF. Seria una incoherència.



F
orats als terrats inutilitzats inútilment, esquelets d’ha-
bitatges fòssils, un sostre menys per alguna família en
crisi. Paisatges assolats que ens parlen de la guerra en
curs. Un episodi més en la batalla silent però sempi-

terna per l’apropiació de la ciutat. Un conflicte invisible que tan
sols emergeix quan les desigualtats s’inscriuen al territori
con(de)struït, després del bombardeig selectiu de l’urbanisme
sobre els barris proletaris.

La Colònia Castells, antic llogaret popular atrapat en ple dis-
tricte econòmic de la Diagonal, està essent assetjada i destruïda
durant aquests dies, ara mateix. Amb atacs selectius diaris, exèr-
cits d’enterramorts armats amb pics, converteixen els habitatges
en làpides mortuòries, cavant les tombes –sense flors ni epita-
fis– de la memòria popular. Morts són els crits de la quitxalla
jugant pels passatges, morta la convivència real que possibilitava
la petita i peculiar geografia del barri, mortes les gallines i els
tomàquets de l’hort comunitari, mortes les converses en cadires
a peu de carrer. És l’escenificació del barri com a cementiri.
Món mort presidit per una pau falsa i el silenci provocat per
l’expulsió i la migració forçada dels veïns.

Què et queda quan t’han expropiat, quan t’han arrencat allò
que t’és propi, allò que tant va costar aixecar als avantpassats?
Estandardització, propietarització, hipoteca de l’existència,
trista vida de mentida encaixada en un pis de cartró-pedra de les
cases barates del segle XXI. Així és l’urbanisme instituït, això és
el model Barcelona i així és com es destrueix la ciutat popular.
Sota els esplendorosos gratacels de formigó amb ulls de vidre de
la Diagonal, fets per ensenyar i per vendre, hi ha la ciutat real,
els barris de veritat, on encara perdura la desigualtat i la margi-
nació. Darrere els edificis pantalla de la ciutat aparador, per-
viuen les restes de tot el que la metròpoli capitalista rebutja, de
tot el que ja no es pot vendre. Formes de vida no sotmeses a la
dictadura de l’espectacle ni a la bombolla financera i que, tot i
que les vulguin amagar o tancar dins els pisos de protecció ofi-
cial, encara perviuen. Hem perdut molt, hem perdut mig barri,
però no tot. Perquè, entre les runes, hi creixen ufanoses les
males herbes que no podran mai occir i que creixeran amb força
després de ser arrencades una i altra vegada.

Abdul Azrahed

MÉS QUE MIL PARAULES
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L’urbanisme contra els barris
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, observatori dels mitjans observatorimitjans@setmanaridirecta.info

FREQÜÈNCIES LLIURES I POPULARS [RÀDIO I TELEVISIÓ]
Ràdio Bronka 104.5FM (també 96.6FM de 00h. a 14h.) Àrea metropolitana de Barcelona www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.contra-

banda.org | Ràdio Línea IV (només web) Barcelona www.radiolinea4.net | Ràdio Pica 96.6FM Barcelona www.radiopica.net | Ràdio RSK (només per internet) Barcelona www.rsk.cat |

Ràdio Trama 91.41FM Sabadell www.radiotrama.net | Ràdio Kaos 90.1FM Terrassa www.canangladajove.terrassa.net | Postscriptum Radio (només per internet) Terrassa www.pos-

tscriptumradio.org | Ràdio Pinsania 90.6FM Berguedà www.radiopinsania.net | Ràdio 90 101.4FM Olot www.r90.org | Ràdio Klara 104.4FM València www.radioklara.org | Radio Mal-

va 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

PREMSA

Un fotògraf de la DIRECTA afronta dos judicis contra els Mossos d’Esquadra

ANÀLISI

Blocs electorals: l’espai de propaganda política als informatius públics

INTERNET

El joc feixista del PP català fa que es registrin 25.000 visites a la seva web en poques hores

Bel Zaballa

L
a notícia principal d’aquell dia

era l’anunci de Montilla de no tor-

nar-se a presentar com a candi-

dat, però, abans, els informatius van

haver de dedicar més de sis minuts a la

campanya de CiU: es va escoltar abans

la rèplica de Mas que no les declara-

cions de Montilla. És un dels últims

absurds conseqüència de la política de

blocs electorals, que obliga a donar la

informació de campanya segons la

representació parlamentària, tant pel

que fa a l’ordre dels partits com al

temps que se’ls dedica. Fa anys que les

professionals es queixen per una

mesura que menysté les periodistes i

redueix la informació política d’a-

quests quinze dies a propaganda, tal

com explica el productor de programes

de TV3 i membre del comitè d’empresa

durant més de vint anys, Reinald Roca.

S’han fet vagues parcials, s’han

deixat de signar les cròniques i alguns

mitjans han optat per la insubmissió

directa. El Col·legi de Periodistes ha

publicat un manifest de protesta, amb

més de 300 adhesions. El president del

parlament i el conseller de Cultura s’hi

han posicionat en contra, com el Con-

sell de l’Audiovisual. Però tot continua

igual. “Pensàvem que la llei de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA) ho solucionaria donant més

autonomia de gestió, però no l’ha

donada”, diu Roca, que posa èmfasi en

la necessitat que “la televisió pública

deixi de ser un mitjà institucionalit-

zat”, és a dir, que el consell de govern de

la CCMA no estigui format per repre-

sentants del Parlament sinó per profes-

sionals de prestigi. “Cal més autono-

mia per poder funcionar com un servei

públic que informa la societat. Quina

autoritat pot tenir la Junta Electoral per

dir com s’ha d’informar?”.

Davant de tant rebombori, l’actual

president del consell de govern de la

CCMA, Enric Marín, justificava l’apli-

cació dels blocs electorals recordant

que són fixats per la Junta Electoral i

que la CCMA havia d’acatar l’ordre i la

sentència del Tribunal Suprem (actual-

ment recorreguda al Constitucional)

que confirmava el criteri dels blocs

electorals. També recordava que qual-

sevol partit pot recórrer judicialment

una cobertura que no atengui el criteri

de modulació de temps, fet que compor-

taria poder “retreure al consell de go-

vern haver dut a terme decisions arbi-

tràries, situació que no pot assumir”.

La llei electoral obliga a “la neu-

tralitat informativa en temps de cam-

panya”, però no especifica cap fór-

mula. Va ser la Junta Electoral qui va

optar per establir el mateix criteri

que els espais gratuïts de propaganda

electoral. Des de fa anys, doncs, la

decisió d’un òrgan de l’administració

espanyola (ara amb el vist-i-plau del

TS) preval per damunt de la llibertat

fonamental d’informació i el dret de

rebre una informació veraç.

L
a web del PP de Catalunya, se-

gons el departament de premsa

del partit, va registrar 25.000 vi-

sites el 16 de novembre, durant les ho-

res que va allotjar el joc Rescate Alícia

Croft. A quarts de 12 de la nit, el PP ja

havia retirat el joc de la web, però no el

bàner que l’anunciava. A més, encara

existien problemes per poder entrar a

la pàgina, ja que estava sobresaturada.

Aquestes dades evidencien que, amb

aquest joc d’orientació racista i fei-

xista, el PP va aconseguir fer una cam-

panya de propaganda política impor-

tant, ja que, a més de l’elevat nombre

de visites a la web –en campanya elec-

toral en rep prop de 900 al dia–, tots els

mitjans de comunicació van parlar del

joc fins dos dies després de l’aparició

de la polèmica (el Telenotícies Vespre

de TV3 del 17 de novembre i Els Matins

de Josep Cuní en són dos exemples).

L’objectiu del joc, que segons el PP va

ser impulsat per les Nuevas Generacio-

nes, era disparar contra zepelins que

lluïen estelades i contra persones que

saltaven des d’avions amb uns paracai-

gudes on es podia llegir “immigrantes

ilegales”. Quan aquestes icones eren

destruïdes, apareixia una llengua amb

la senyera i la bandera espanyola i un

senyal de trànsit amb les paraules

“STOP ilegales”. Rescate Alícia Croft,

per tant, és un joc que constitueix un

atac directe contra les persones inde-

pendentistes i que criminalitza el

col·lectiu immigrant. SOS Racisme va

manifestar que “el PP no té cap ver-

gonya a instigar l’odi entre veïns i veï-

nes i a explotar les persones immigra-

des, sobretot aquelles més vulnerables

que no tenen papers, com a boc expia-

tori sobre el qual bolcar el descontent

social, tot fent-les responsables dels

problemes de Catalunya”. El col·lectiu

antiracista exigeix “alguna disculpa

pública per part d’Alícia Sánchez-Ca-

macho” i el PP i titlla la publicació del

joc com una acció que implica conse-

qüències socials greus: “La instigació

a l’odi i l’apologia del racisme està tipi-

ficat com a delicte pel Codi Penal (arti-

cles 510 i 607.2) i aquest s’ha de fer

efectiu”. XAVI MARTÍ

E
l coordinador de fotografia d’a-

quest setmanari i fotoperiodis-

ta, Albert Garcia, durà els Mos-

sos d’Esquadra a judici per “impedir

violentament” el desenvolupament de

la seva tasca i per visitar-lo personal-

ment a la feina i amenaçar-lo oberta-

ment per la seva tasca informativa al

setmanari DIRECTA. Seran dos judicis i

dues concentracions solidàries, que

tindran lloc el 24 de novembre a les

10:30h a la sala 223 de la Ciutat de la

Justícia i el 13 de desembre a les 11h a

la secció vuitena de l’Audiència Pro-

vincial de Barcelona. Al primer judici,

els agents 6338, 10822 i 12359 seran

jutjats per delictes de coaccions i

amenaces. Els fets es remunten al 20

de desembre de 2008, durant la cober-

tura informativa de la protesta convo-

cada per la mort d’un noi de setze

anys pels trets de la policia a Grècia.

Garcia va ser bloquejat, colpejat, ame-

naçat i agafat pel coll, entre dos fur-

gons de la Brigada Mòbil. Pel que fa al

segon judici, l’assemblea del col·lec-

tiu destaca que “és particularment

greu el cas de l’agent 7289”, ja que “va

arribar a visitar en dues ocasions con-

secutives l’Albert a la seva feina”. En

una de les ocasions, afirmen, “van

dur-lo al portal contigu, el van colpe-

jar i amenaçar reiteradament i van

etzibar-li que, si seguia amb la seva

tasca periodística, tindria problemes

seriosos”. La fiscalia demana divuit

mesos de multa a aquest agent  per un

delicte continuat de coaccions. MA-

NU SIMARRO

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



NOTA INFORMATIVA
Sobre el retard
en l’arribada de
les subscripcions
a les bústies

S
om conscients que les subscrip-

cions que enviem per correus ar-

riben molt tard en alguns casos;

més dels que ens agradarien. Sabem

que –sent un setmanari– aquest retard

és greu; especialment per algunes sec-

cions, com l’agenda. En som consci-

ents perquè algunes de vosaltres ens

heu avisat diverses vegades i també ho

hem pogut constatar amb les entrevis-

tes del número 200. A les persones que

ens han trucat queixant-se, ja els ho

hem explicat. Ara, ens agradaria expli-

car-vos-ho a totes i, de pas, donar-vos

algunes alternatives i eines possibles. 

En primer lloc, el retard dels en-

viaments per correus és un problema

de l’empresa Correos y Telégrafos SA.

És un problema que deriva de dos fac-

tors. Principalment, Correus és una

empresa que ha estat un monopoli fins

fa quatre dies i, per tant, no dóna gaires

opcions de queixa perquè sap que no hi

ha alternativa. Unipost, que és l’alter-

nativa que ha sorgit després de la libe-

ralització del sector, no ofereix gaire

més garanties en els terminis d’en-

trega. D’altra banda, Correus és una

empresa molt gran, molt centralitzada

i amb tradició de monopoli, factors que

influeixen negativament en el seu fun-

cionament. Finalment, les publicaci-

ons periòdiques no tenim prioritat a

Correus –i menys nosaltres, que som

un “client menor”. La prioritat és per

les cartes. Les tarifes que ens podrien

donar certa prioritat en el repartiment

són caríssimes; inassumibles.

Partint d’això, el funcionament és

el següent: el dimecres al matí, nosal-

tres portem les directes, classificades i

en cubetes, al Centr de Admisión Masi-

va (CAM) de la Zona Franca. Sabem

que, des d’allà, el mateix dimecres sur-

ten cap a les diferents centrals de dis-

tribució i les oficines de Correus de ca-

da municipi i barri. Aquí és on les

directes poden quedar aparcades un,

dos, tres o més dies, fins que algú les

porta a la bústia de casa vostra. Perquè

la cartera és nova, perquè està fent una

substitució o, simplement, perquè no li

dóna prioritat o perquè té més feina de

la que pot fer... pel que sigui, la DIRECTA

s’endarrereix en aquest punt. 

Per tant, on heu de dirigir les quei-

xes és a la vostra oficina de Correus.

Allà, podeu parlar amb la direccció de

l’oficina i potser també podeu conèixer

la cartera i parlar-hi directament. Tam-

bé us podeu queixar més amunt, a la

seu central de Correus. Per fer això úl-

tim, publiquem el full oficial de quei-

xes, que podeu fer arribar a qualsevol

oficina o seu de Correos. També podeu

fer-ho per internet, a l’adreça: www.co-

rreos.es/contenido/08-AtencionClien-

te/0801_b-quejas.asp. De totes mane-

res, per allò que dèiem del monopoli,

des de Correus ens han informat que

aquestes queixes no són gaire efecti-

ves i que l’empresa no ofereix cap altra

manera de fer-les.

D’altra banda, també volem co-

mentar-vos que una possible solució

és rebre la subscripció a algun dels

gairebé 100 punts de venda que tenim

repartits pel territori. Això és molt

efectiu perquè la distribució, en gran

part, la gestionem nosaltres mateixes i

els terminis d’entrega són molt més

curts i fiables. D’aquesta manera, la

subscripció arribaria al vostre punt de

venda més proper entre el dimecres i el

dijous –puntualment– i nosaltres ens

estalviaríem l’enviament per correus.

Si voleu fer-ho així, només ens heu

d’enviar un correu electrònic a: subs-

cripcions@setmanaridirecta.info

Finalment, dir-vos que continua-

rem treballant per millorar els termi-

nis d’entrega de les subscripcions i

que, si teniu alguna idea o proposta,

també ens la podeu fer arribar.  Salut!

GRUP DE GESTIÓ DE LA DIRECTA

, espai directa

DIRECTA 20614 • directa

BARCELONA. LES CORTS: Copisteria Facultat de

Biologia UB | Copisteria Facultat de Física i Quí-

mica UB | Llibreria l’Economista Facultat d’Eco-

nomia UB. GRÀCIA: Llibreria Aldarull • Martínez

de la Rosa, 57 | Cap i Cua • Torrent de l’Olla, 99 | In-

foespai • Plaça del Sol, 19 | Taifa • Verdi, 12 |

Quiosc Punt i Coma • Guillem Tell, 29 | Estanc •

Roselló amb Castillejos. EIXAMPLE: Quiosc Manu

• Nàpols-Rosselló. CLOT: La Farinera • Gran Via,

837 | CSO La Revoltosa • Rogent, 82. SANT AN-
DREU: Patapalo • Rubén Dario, 25 | Bar La Lira •

Coroleu, 14 | Quiosc Comerç • Plaça Comerç |

Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10 | Trèvol • Portu-

gal, 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 Ro-

sa de Foc • Joaquín Costa, 34 | Quiosc Colom •

Rambles | Quiosc Tallers • Rambles | Quiosc Ca-

naletes • Rambles | Quiosc Hospital • Rambles.

SANTS: Centre Social de Sants • Olzinelles, 30 |

Espai Obert • Violant d’Hongria, 71 | La Ciutat In-

visible • Riego, 35 | Terra d’Escudella • Premià, 20

| Teteria Malea • Riego, 16. POBLENOU: Llibreria

Etcétera • Llull, 203. BELLATERRA: Quiosc de

Ciències de la Comunicació. BERGA: Llibreria La

Mafalda • Plaça Viladomat, 21. CARDEDEU:
Quiosc del Centre • Ctra. de Cànoves, 4. CORBERA
DE LLOBREGAT: Llibreria el Llapis • Sant Antoni,

20 | Llibreria Corbera • Pg dels Arbres, 4. ESPLU-
GUES DE LLOBREGAT: Ubud Artesania • Mestre Jo-

aquim Rosal, 22. GIRONA: Llibreria 22 • Hortes, 22

| Llibreria Les Voltes • Plaça del Vi, 2 | La Màquia

• Vern, 15. | Quiosc • Plaça Catalunya. GRANO-
LLERS: Llibreria La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5 |

Anònims • Miquel Ricomà, 57 | El Racó Ecològic •

Roger de Flor, 85. LA PALMA DE CERVELLÓ: Estanc

La Palma • Av. Catalunya, 31. L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT: Quiosc Montserrat • Pl. Mare de Déu

de Montserrat | Quiosc • Plaça del Repartidor | La

Resistència • Rosalía de Castro, 92. LLEIDA: Ate-

neu La Maranya • Parc, 13 | La Falcata • La Pane-

ra, 2 | Quiosc Discom • Alfred Perenya, 64 | Espai

Funàtic • Pi i Margall, 26. MATARÓ: Llibreria Ro-

bafaves • Nou, 9. MANRESA: Moe’s • Joc de la Pilo-

ta, 9 | Quiosc Arroniz • Avinguda de les Bases, 31.

MOLINS DE REI: Comerç Just • Mercat Municipal |

Llibreria Barba • Rafael Casanova, 45. EL PRAT DE
LLOBREGAT: Quiosc Piscis • Avinguda Mont-

serrat, 45. REUS: Bat a Bat Kultur • Sant Elies, 29.

RIBES DEL GARRAF: Llibreria Gabaldà • Plaça de

la Font, 2.  SABADELL: Can Capablanca • Comte Jo-

fre 30. SANTA COLOMA DE GRAMENET: Associació

Cultural Popular Aramateix • Montserrat 3. | La

Krida • Sicília, 97. | Ateneu Julia Romera • Santa

Rosa, 18. SANT BOI DE LLOBREGAT: Ateneu Sant-

boià • Av. Maria Girona, 2. SANT FELIU DE LLOBRE-
GAT: Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9 | Ateneu

Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23. SANT JOAN DESPÍ:
Llibreria Recort • Major, 60. LA SEU D’URGELL:
Llibreria La Llibreria • Sant Ot, 1. SOLSONA: Lli-

breria Cal Dach • Sant Miquel, 5.  TARRAGONA:
CGT Tarragona • Rambla Nova, 97-99, 2n pis. TER-
RASSA: L’Estapera • de Baix, 14. VALÈNCIA: Café

Tendur • Historiadora Sílvia Romeu, 6 | Llibreria

Sahiri • Danzas, 5 | Bar Terra • Baró de Sant Petri-

llo, 9 | Sodepau • Carnissers 8. VIC: Llibreria La

Tralla • Riera, 5. VILADECANS: CSO Els Timbres •

Av. de la Generalitat, 27 | Llibreria Els Nou Rals •

Sant Joan, 19. VILAFRANCA DEL PENEDÈS: La For-

nal • Sant Julià, 20.

PUNTS DE VENDA:

✁

✁

MINISUBSCRIPTÒMETRE

1.500

1.350

1.200

1.050

900

750

600

450

300

1.315

I ARA...

POSA’NS A

1.500!

La Directa et convida a veure els espectacles de La Quadra Màgica al teatre Utopia de Poblenou 
(c. Pujades 280, Bcn). Presentant la següent entrada podràs gaudir d’un descompte 
de 8 euros, tant a Neron com a Prometeu. Promoció vàlida fins a l’11 de desembre.

✁



PORTUGAL • LES PROTESTES SÓN PACÍFIQUES, PERÒ AMB DIFERÈNCIES ENTRE LES PLATAFORMES

Prohibeixen l’entrada de 281 activistes
al país arran de la cimera de l’OTAN
Maria Serrano

Lisboa

L
a portada del diari portuguès Pú-

blico ho va anunciar el 19 de no-

vembre: “Els manifestants vio-

lents no han vingut”. La frase dóna una

idea del clima d’alarma que es va crear

durant les setmanes prèvies a la cimera

de l’OTAN que es va celebrar a Lisboa

els dies 19 i 20 de novembre. L’Aliança

Atlàntica hi va aprovar l’estratègia pels

propers deu anys, mentre la ciutat era

escenari de protestes pacífiques.

El 17 de novembre, un membre de

la Plataforma Anti-Guerra i Anti-NA-

TO (PAGAN) va intentar redactar un

comunicat de protesta contra la pro-

hibició d’entrada a Portugal, aquella

tarda, d’un ciutadà alemany. Ho feia

des de l’Ateneu Llibertari de Lisboa,

punt d’informació per activistes in-

ternacionals que arribaven a la capi-

tal portuguesa. L’alemany era Lucas

Wirl, membre de la International As-

sociation of Lawyers Against Nuclear

Arms, que figurava com a moderador

d’un dels tallers del programa de la

contracimera. No va ser l’únic que no

va poder arribar a Portugal. Segons el

Servei d’Estrangers i Fronteres, s’ha

rebutjat l’entrada al país a 281 perso-

nes, “particularment per raons d’or-

dre públic i seguretat nacional”. El

dia 20, 42 activistes que havien tallat

un carrer proper al lloc on se cele-

brava la cimera van ser detingudes.

La mateixa nit van ser posades en lli-

bertat.

A diferència de la violència que es

va viure l’abril de 2009 a Estrasburg,

seu de l’anterior trobada de l’Aliança,

les protestes de Lisboa han tingut un

caire pacífic. Es van viure alguns

moments de tensió durant la manifes-

tació del 20 de novembre a la tarda,

organitzada per la campanya Paz sim,

NATO não!, quan la policia va encerclar

el darrer grup de la marxa i el va acom-

panyar al llarg de tot el recorregut. Les

manifestants van respondre: “This is

what democracy looks like” (Això és el

que la democracia aparenta). La mani-

festació, que va comptar amb la parti-

cipació de milers de persones –les

xifres ballen entre les 8.000 i les

30.000–, va evidenciar les divergèn-

cies entre les diferents plataformes

portugueses contràries a l’OTAN. La

desfilada estava clarament dividida.

El desplegament policial per la

cimera ha costat prop de deu milions

d’euros, segons l’Observatori de Se-

guretat, Criminalitat Organitzada i

Terrorisme. De fet, la despesa en se-

guretat ha estat un dels aspectes més

controvertits, després de la compli-

cada aprovació dels pressupostos

generals i d’un pla d’austeritat, con-

tra els quals s’ha protestat el 24 de

novembre amb una vaga general. Tot i

això, els dies previs a la cimera, el

coronel Mário Tomé –simpatitzant de

PAGAN– va criticar les forces políti-

ques d’esquerra perquè no estaven

aprofitant el “factor mobilitzador” i

per associar la situació de crisi mun-

dial a les despeses militars. La pro-

posta de Tomé és contraposar la gue-

rra contra la crisi a la crisi contra la

guerra. En la mateixa línia, Ricardo

Robles, del Bloco de Esquerda, durant

la seva intervenció a la contracimera,

va recordar que “el pressupost de

defensa de Portugal pel 2010 ha estat

d’uns 2.200 milions d’euros, prop de

deu vegades més que el de cultura i un

15% superior al de l’any anterior”.

Aquesta ha estat la cimera on

s’ha aprovat el nou concepte estratè-

gic de l’organització, el full de ruta

pels propers deu anys. Eduardo Me-

lero, col·laborador del Centre d’Estu-

dis per la Pau J.M. Delàs, considera

que la nova estratègia continuarà la

línia del que es va aprovar el 1999,

després dels bombardejos sobre Sèr-

bia. Aleshores, s’establia que l’orga-

nització podia actuar més enllà de les

seves fronteres i sense necessitat que

un dels seus estats membres fos víc-

tima d’un atac armat. Melero destaca

que “el fet de modificar el contingut

del tractat a través de la redefinició

del concepte estratègic, sense refor-

mar el tractat en si mateix, és una ma-

nera d’esquivar traves”. A Espanya,

per exemple, la Constitució obliga al

consentiment de les Corts a l’hora de

signar un tractat internacional de

caràcter militar, cosa que no és neces-

sària en el cas  dels documents polí-

tics. Per Melero, es tracta d’una forma

d’actuar “molt buscada i molt pen-

sada”, que no desperta l’alerta de les

opinions públiques.

Ricardo Robles (esquerra) i Eduardo Melero (dreta) parlen de la OTAN i Amèrica Llatina durant la contracimera

MARIA SERRANO
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El desplegament
policial per la
cimera celebrada 
a Lisboa ha costat
prop de deu 
milions d’euros

Marc Almodóvar

Barcelona

A
hmed Shabaan, un jove alexan-

drí de dinou anys, s’ha convertit

en el darrer màrtir de la llei d’e-

mergència egípcia després que totes

les sospites indiquin que va ser tortu-

rat fins a la mort a la comissaria de Sidi

Gaber. Aquestes dependències polici-

als, dirigides pel comissari Ahmed Oth-

man, es van fer tristament famoses uns

mesos enrere, quan membres del ma-

teix departament van matar el jove ale-

xandrí Khaled Saïd (DIRECTA 188). El 6

de novembre, Ahmed es trobava en un

casament amb un amic quan, segons

testimonis presencials de la família,

“es va discutir amb un policia”, que

l’hauria detingut i portat a Sidi Gaber.

Les familiars i amistats del jove hau-

rien estat tres dies preguntant per

Ahmed a la comissaria esmentada i,

segons asseguren a les seves declara-

cions, van sentir “els crits i les súpli-

ques de les persones detingudes” que

devien ser torturades en aquells mo-

ments. La policia va negar que el jove

fos allà fins que la família va rebre una

trucada anònima que assegurava que

la jaqueta i el mòbil del noi s’havien tro-

bat “en un canal contigu”. Llavors es va

iniciar la recerca del cos del noi, que va

resultar infructuosa fins que una confi-

dència policial els va assegurar que el

jove era “al dipòsit de cadàvers”. El cos

era ple de blaus i tenia la cara i les

espatlles destrossades. La policia no va

permetre fer fotos de la víctima per no

repetir l’esclat d’indignació popular

que va suposar l’assassinat de Saïd, ara

fa uns mesos. A més, la família asse-

gura que “la identificació només es va

poder efectuar gràcies a una marca de

naixement” que tenia el jove. El fiscal

general d’Alexandria ha decidit arxivar

el cas perquè diu que “no es pot detec-

tar cap crim”. També assegura que

“Shabaan era un lladre amb moto” que

hauria intentat robar una bossa a una

dona i hauria “caigut accidentalment al

canal”. Aquest nou cas de brutalitat

policial ha provocat un nou esclat de

denúncies contra al règim de Mubarak.

Recordem que Egipte està regit, des de

fa més de 30 anys, per una llei d’emer-

gència que dóna quotes de poder molt

àmplies als cossos policials i militars.

La mort d’Ahmed Shabaan es produeix

pocs dies després que un conductor del

Caire morís arran d’una emboscada

policial, fet que va provocar aldarulls

d’indignació durant el seu enterra-

ment. A través d’Internet, s’ha convocat

un dia de la ràbia a tot Egipte –protes-

tes contra la brutalitat policial– pel dia

26 de novembre.

EGIPTE • TOTES LES SOSPITES INDIQUEN QUE AHMED SHABAAN HA ESTAT TORTURAT FINS LA MORT A LA COMISSARIA DE SIDI GABER

La policia egípcia torna 
a ser acusada d’assassinat

No han deixat fer
fotos de la víctima
per evitar l’esclat
d’indignació registrat
després de la mort
d’un altre jove



Àlex Romaguera

Barcelona

P
rop de 10.000 persones van se-

cundar, el 4 de novembre a la

plaça Colón de Madrid, el rebuig

de Voces contra el terrorismo (VCT)

davant una eventual negociació polí-

tica per resoldre el conflicte basc. El

grup liderat per Francisco José Alca-

raz, expresident de l’Asociación de Víc-

timas del Terrorismo (AVT), reunia tot

l’univers d’entitats espanyoles que

s’inspiren en el Tea Party nord-ame-

ricà, l’espectre més reaccionari del

partit republicà, en el qual destaquen

figures tan importants com l’excandi-

dat a la Casa Blanca John McCain, la

histriònica i militarista Sarah Pallin o

la governadora d’Arizona, Jan Brewer,

responsable de l’expulsió de persones

immigrants provinents de l’Amèrica

Central.

La darrera mobilització de VCT

certifica, doncs, l’existència d’un am-

pli espai de caràcter nacionalpopu-

lista que, des de diversos fronts, s’em-

miralla en l’ideari del seu homòleg

nord-americà: més nació, menys inter-

venció de l’Estat i més cristianisme.

Anteriorment, aquest espai ja s’havia

trobat al carrer amb motiu de les mar-

xes que el Foro Español de la Família

havia organitzat el 2009 contra les

lleis de les parelles homosexuals o de

l’avortament i també arran de l’última

treva d’ETA, quan l’AVT va utilitzar les

víctimes d’arma llancívola per carre-

gar-se el procés de pau al País Basc.

El Foro Español de la Família i l’en-

titat presidida per Francisco José Alca-

raz són les grans locomotores d’aquest

univers ideològic, on també trobem el

grup Hazte Oír d’Ignacio Arsuaga, la

Fundación DENAES de Santiago Abas-

cal o el sindicat de funcionariat Manos

Limpias, a més dels partits ultres Alter-

nativa Española, España 2000, els

falangistes del Nudo Patriótico Espa-

ñol, España y Libertad, Basta Ya, Peo-

nes Negros, la Fundación Gregorio

Ordóñez, el Círculo Ahumada de la

Guardia Civil o la Unificación Comu-

nista de España (UCE), entre d’altres.

Com a padrí d’aquesta teranyina,

trobem el corrent del PP que participa

dels postulats ultraconservadors –la

majoria pertanyent a l’últim govern de

José María Aznar–, com l’exministre de

l’Interior i conegut simpatitzant de

Legionarios de Cristo Rey Ángel Ace-

bes, l’eurodiputat i excandidat a lehen-

dakari Jaime Mayor Oreja o la presi-

denta de la Comunitat de Madrid,

Esperanza Aguirre (que és vista per

alguna gent com la “Sara Pallin de l’Es-

tat espanyol”.

Tampoc no s’han perdut les cites

de l’anomenat Carajillo Party l’exal-

calde de Madrid, José María Álvarez

del Manzano, l’exsecretari de Comuni-

cació, Miguel Ángel Rodríguez, i altres

dirigents populars que, sota el parai-

gües de la brunete mediàtica i de la

FAES (el think thank del PP), canten

excel·lències del moviment sorgit

entre el republicanisme ianqui.

‘TDT Party’ en obert

El carrer és un dels flancs on el Caraj-

llo Party exhibeix la seva doctrina

neocons. L’altra gran finestra d’aquest

ideari empeltat de racisme són una ba-

teria de mitjans que li donen cobertura

diària. El més representatiu és el grup

Intereconomía, propietari d’Intereco-

nomía televisió i del diari La Gaceta,

que exerceix de corretja de transmis-

sió dels valors sobre els quals se sosté

aquest moviment reaccionari. Precisa-

ment, coincidint amb la posada en

escena del Tea Party a Washington, el

17 d’octubre, el director de La Gaceta,

Carlos Dávila, va dedicar un editorial a

elogiar aquest ideari i a emplaçar el PP

a “recollir les eves propostes princi-

pals, sobretot les que tenen un contin-

gut més liberal”. Poques setmanes des-

prés, l’analista, consultor polític del

PP valencià i assessor de John McCain

a les eleccions a la Casa Blanca de l’any

2008, Rafael Rubio, va explicar al ma-

teix rotatiu que “plataformes com

Hazte Oír o d’altres que comparteixen

el mateix objectiu poden resultar per-

suasives, sense necessitat d’integrar-

se als partits, en la defensa d’objectius

concrets. Casos com la defensa de la

família o de les víctimes del terrorisme

en són una mostra”.

L’altre gran mitjà que dóna pistes

sobre l’empatia de la caverna espan-

yola amb el Tea Party és Libertad Digi-

tal, una plataforma que, sota la tutela

de l’inefable Federico Jiménez Losan-

tos, compta amb les rúbriques de Ge-

orge Will i Bill Kristol, els quals repre-

senten les referències intel·lectuals

del neoconservadorisme nord-ame-

ricà. Fa poques setmanes, el líder

d’Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, també hi

escrivia un article on afirmava: “A

Espanya, hi ha diverses organitza-

cions que, cadascuna en el seu àmbit,

defensem els mateixos valors que

uneixen el Tea Party”.

Losantos, a més d’Internet, uti-

litza també la cadena Libertad Televi-

sión per relatar les mobilitzacions

que convoca regularment aquest mo-

viment identitari. Des de la cadena Es

Radio, també s’encarrega d’irradiar

aquesta doctrina, juntament amb

César Vidal, Luís Herrero i altres perio-

distes favorables al nacionalcatoli-

cisme. Alguns d’aquests columnis-

tes, com Pedro J. Ramírez, Isabel San

Sebastián o Alfonso Ussía, també ho

fan per mitjà de la cadena Veo, pro-

pietat d’El Mundo. Sense menystenir

el paper que juguen Telemadrid o

publicacions com La Razón, ABC o la

revista Época, que al seu últim nú-

mero va analitzar “el factor polític

de primera magnitud, anàleg al Tea

Party, que representen aquests

grups mediàtics i organitzacions

civils”.

Amb l’ala dura del PP i la brunete

mediàtica com a coixí, el Carajillo

Party es va obrint pas dins la societat

de l’Estat espanyol, de la mateixa

manera que ho fa a l’Estat francès de la

mà de Sarkozy o a Itàlia gràcies a Ber-

lusconi. Exemples d’un pensament

reaccionari i populista que, a base d’a-

tiar la identitat cristiana, la insegure-

tat i la por vers la població que ha vin-

gut d’altres estats, posa en perill el

sistema democràtic.

Voces contra el
Terrorismo i el Foro
Español de la
Família són les
locomotores d’un
espai apadrinat per
exministres d’Aznar

Voces contra el Terrorismo, amb Alcaraz i Ortega Lara a primera fila, és el motor del que es coneix popularment com a ‘Carajillo party’

ARXIU

Els grups
Intereconomía i
Libertad Digital
donen cobertura 
a aquest moviment
que recupera 
els valors
nacionalcatolicistes

ESTAT ESPANYOL • FALANGISTES, CATÒLICS I VÍCTIMES DEL TERRORISME EMULEN LA ULTRADRETA NORD-AMERICANA

El ‘Tea party’ espanyol apareix en escena
de la mà dels sectors reaccionaris del PP
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> Catalunya-Arizona: pont aeri neocons

L’ombra del Tea party també es passeja sobre la política catalana. De

cara a les eleccions al Parlament que es faran el 28 de novembre, el

Partit Popular ha incorporat a la seva agenda algunes propostes idèntiques

a les del moviment reaccionari nord-americà. Així, mentre el Tea Party pro-

mou una reforma migratòria que fixa condicions a la població immigrant

que entra als EUA per Arizona i altres estats sudistes, la formació d’Alícia

Sánchez-Camacho presenta l’anomenat Contracte d’integració, amb el qual

pretén que les nouvingudes compleixin un conjunt de requisits si es volen

quedar al nostre país. Pel PP, en cas que no s’adaptin als “valors constitu-

tius de la nostra identitat constitucional” (com també preveu la ultradreta

nord-americana), la immigració no té altra sortida que l’expulsió directa i

altres mesures expeditives. Un argumentari que coincideix amb els parà-

metres racistes dels grups necons nord-americans, contrari al multicultu-

ralisme i als drets fonamentals de les persones.



Helena Sala

Colòmbia

A
bans de la colonització, Amè-

rica no era Amèrica sinó Abya-

Yala. Un nom que ara es recu-

pera, en un intent de descolonització

cultural que forma part d’un procés

de lluita que acaba de tancar un capí-

tol important: la Cimera Continental

de Comunicació Indígena que s’ha

celebrat a Colòmbia entre el 8 i el 12

de novembre. En aquest espai, s’hi

han trobat més de 1.500 persones vin-

gudes des de la Patagònia fins a Ari-

zona. La presència nord-americana

encara resulta complicada per les

diferències idiomàtiques i la falta de

recursos per fer la traducció simultà-

nia, una mancança que es vol solucio-

nar de cara a la propera cimera, que ja

s’ha convocat l’any 2013 a Mèxic.

Les amfitriones: llarga 

trajectòria de lluita

L’esdeveniment, convocat per una

quinzena de coordinadores, s’ha dut a

terme a resguard de La María, un de-

partament de la regió del Cauca po-

blat per nou pobles indígenes dife-

rents i molt castigat per la violència

dels grups armats –regulars i irregu-

lars– del país. A Colòmbia, els pobles

indígenes han estat les víctimes cen-

trals de la guerra, les agressions els

han vingut de totes bandes, moltes

comunitats han estat destruïdes i

moltes de les seves poblacions han

passat a engrossir el nombre de des-

plaçades d’aquest país, una xifra que

ja és aberrant (prop de quatre milions

segons dades de l’ACNUR). Per si això

fos poc, el govern criminalitza la po-

blació indígena, a qui acusa de per-

tànyer a la guerrilla per legitimar els

atacs permanents i les matances per

part de grups paramilitars. Al pro-

blema de la guerra, s’hi afegeix l’espoli

de terres i recursos per part de les

transnacionals estrangeres, que comp-

ten amb la complicitat de l’Estat i que

també utilitzen les armes per apro-

piar-se del territori. Aquestes proble-

màtiques comunes han contribuït a

fer que el moviment indígena a Co-

lòmbia s’organitzi i s’estructuri per

defensar els seus interessos. Com a

part d’aquest procés polític, l’any

1997, es va constituir la Guàrdia Indí-

gena, un cos de seguretat format per

dones, homes, nenes i nens volunta-

ris que reben una formació especí-

fica. Funcionen com un grup  d’auto-

defensa: s’encarreguen de mantenir

l’ordre a les comunitats, actuen d’es-

cut humà davant els grups armats i

s’encarreguen d’anar a buscar la gent

segrestada i desapareguda quan cal

(infortunadament massa sovint).

Un dels moments més àlgids del

moviment indígena colombià va ser la

Gran Minga per la Vida, una marxa

amb prop de 60.000 participants de

diferents ètnies que va recórrer 120

quilòmetres. Precisament, sota l’em-

para de La María, es va fer una reunió

–infructuosa– entre la Minga i el presi-

dent Uribe. El Cauca és un dels de-

partaments on l’organització indígena

està més estructurada i compta amb

més capacitat. Durant aquests dies, el

Consell Regional Indígena del Cauca

(CRIC) –concretament, les membres

de la nació Misak– han assumit la

logística d’allotjar i alimentar les

assistents a la cimera.

La importància de la comunicació

En aquest context de resistència obli-

gada contra l’agressió, el desposseï-

ment i l’ocupació territorial, la neces-

sitat d’utilitzar la comunicació com a

eina de resistència cada vegada pren

més força. Bona part de les comuni-

tats ja s’han format en l’ús de les

noves tecnologies i utilitzen la pa-

raula escrita, la ràdio, el vídeo i Inter-

net com a eines de denúncia i, també,

de reforçament cultural i identitari.

Unes eines que els permeten repro-

duir la seva cosmovisió, la seva tradi-

ció cultural i les seves llengües. Men-

tre exterminaven 300 persones del

seu poble, un jove cancuamo de la

serra de Santa Marta, a Colòmbia, va

dir: “Si ens han de matar, almenys que

ens matin parlant”. Quinze dies des-

prés, el noi va ser assassinat, però els

seus companys encara reprodueixen

la seva paraula.

Comunicació ancestral i 

noves tecnologies

Un dels eixos centrals de discussió,

reproduït a totes les taules i grups de

treball, ha estat la combinació entre les

formes tradicionals de comunicació in-

dígena i l’ús de les noves tecnologies.

Tal com expressa Milton, hi ha una pre-

ocupació pel tecnocentrisme: “En el

món actual, la tecnologia substitueix el

valor de l’ésser humà”. Els preocupa la

manera d’evitar que això passi a les

seves comunitats, on la tradició oral i el

coneixement dels mayores ha estat tan

important . El camí, s’entén, s’ha de

basar en l’aprofitament de les noves

tecnologies per enfortir la concepció

ancestral de la comunicació, que trans-

cendeix allò tecnològic. Pels pobles ori-

ginaris de Laby-Ayala, la comunicació

primària i central és la de l’ésser humà

amb el territori, amb els astres, amb la

mare terra i els seus elements; la que es

produeix a través dels somnis, els mi-

tes, la música, la dansa i els senyals de

la naturalesa. És en aquest context que

s’han d’entendre les noves tecnologies

com a eines per promoure aquestes

relacions i no com a fins.

Durant la cimera, aquesta tensió

s’ha vist expressada en la dificultat

per cuidar i mantenir el foc sagrat que

encapçalava els rituals d’harmonitza-

ció que dirigia diàriament la mama

Marta Orozco. En diverses ocasions,

es va haver de cridar l’atenció a les

assistents pel poc respecte i atenció

amb què es tractava el foc. La preser-

vació de l’espiritualitat i de la cosmo-

visió indígena esdevé una de les rei-

vindicacions centrals i sembla un

repte necessari per donar una dimen-

sió diferenciada a aquesta lluita, que

permeti –com va dir l’expert en comu-

nicació intercultural Iván Sanjinés–

prendre el relleu al “coneixement ja

cansat d’Occident”.

La lluita pels espais de radiodifusió

A la majoria d’estats, la gent indí-

gena, com altres sectors socials, s’en-

fronta al problema del monopoli de

l’espectre radioelèctric per part de

l’Estat i de les empreses privades. A-

ixò és especialment nociu per les

seves nombroses emissores de ràdio,

que han de competir amb cadenes co-

mercials o que, per poder emetre, han

de pagar unes tarifes que els són molt

difícils d’assumir. En paraules de José

Ignacio López Vigil: “És necessària

una reforma agrària de les freqüèn-

cies de ràdio i televisió”.

La lluita per l’espectre radioelèc-

tric ha donat fruits a l’Argentina, on

la nova llei de comunicació –que subs-

titueix una llei que es mantenia vi-

gent des de la dictadura– reserva un

terç de l’espai radioelèctric a la socie-

tat civil organitzada. Dins aquest

espai, hi han trobat lloc els anome-

nats mitjans indígenes amb identi-

tat, un concepte reconegut al nou text

que els diferencia d’altres mitjans

comunitaris per la seva singularitat

cultural, ja que, com va explicar el ma-

putxe Werkén Kurruf, “a l’Argentina,

els mitjans comunitaris s’associen a

l’Església i als moviments d’esque-

rres i podem ser aliats, però no som el

mateix” (un altre exemple de descolo-

nització).

Durant aquests dies, Werkén Kur-

ruf va dir: “Si em traguessin tots els

drets i em donessin la possibilitat de

conservar-ne només un, escolliria el

dret de la lliure expressió perquè,

amb aquest, guanyaria tots els a-

ltres”. Cal veure, doncs, si efectiva-

ment aquesta paraula que ha comen-

çat a caminar és capaç de retornar als

pobles indígenes els drets que se’ls

han arrabassat.

Moltes comunitats
s’han format en 
l’ús de les noves
tecnologies i utilitzen
els mitjans com a
eines de denúncia

Un grup de persones participa a la Cimera Continental de Comunicació Indígena celebrada a Abya-Yala

COCA NASA

ABYA-YALA (AMÈRICA) - COLÒMBIA ACULL UNES 1.500 PERSONES DURANT LA PRIMERA CIMERA CONTINENTAL DE COMUNICACIÓ INDÍGENA

Una estratègia comunicativa comuna 
centrada en la resistència i l’espiritualitat
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No volen que la
tecnologia destrueixi
la tradició oral i el
coneixement dels
‘mayores’, que són
valors importants
per les comunitats
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“La nostra estratègia política és
recuperar els mitjans de producció
artística i analitzar la realitat”
El Teatre de les Oprimides (TO) i els gèneres s’enllacen a la ciutat invisible

La ciutat de Barcelona i el territo-

ri català han vist sorgir, d’uns

anys ençà, la coordinació de tota

una xarxa d’activistes i professio-

nals, la il·lació de les quals és el

Teatre dels i les Oprimides (TO).

Alba Barbé i Serra

expressions@setmanaridirecta.info

E
ssent un mètode artístic i polític

transmigrat del Brasil dels anys

60, una aparent ficció carregada

d’historicitat, diversos col·lectius el

prenen com a propi i proposen treba-

llar les diferents opressions, els

esquemes de dominació de les quals

coneixem i reconeixem. Un assaig de

realitat que possibilita desvetllar el

món de l’opressió i percebre els mites

que l’alimenten. Prenent com a

premissa les axiomàtiques de Paulo

Freire en què fer la història és ser-hi

present i no ser representada simple-

ment, es renuncia a ser una mera

espectadora per exigir la ingerència a

l’escena, el diàleg amb la realitat a

través de la pràctica. Transformar-se

en protagonista de l’acció dramàtica

per poder traspassar a la vida real les

accions que s’ha assajat en la ficció

teatral. Un procés en el qual –tal com

esmenta Augusto Boal– la imaginació

és la memòria transformada pel desig,

la composició tripartida de què va

parlar: el jo-observadora, el jo-situacio-

nal i el jo-possible. Hi ha diverses

llengües xineses que no tenen un

ideograma per representar la crisi,

sinó dos: un que significa perill i

l’altre, oportunitat. I és en la crisi

xinesa on els desitjos es cosifiquen i es

transformen en accions. Teixint i

desteixint contínuament, intercalació

clarivident amb el TO, des dels femi-

nismes i els transfeminismes i pre-

nent com a referència antropòlegs

com Pierre Bourdieu (entre d’altres),

s’investiga l’acceptació com a evidents,

naturals i òbvies d’unes prescripcions

i proscripcions arbitràries que, ins-

crites en l’ordre de les coses, s’impri-

meixen insensiblement en l’ordre dels

cossos. L’escena no pot negar el poder

perquè és condició de la seva possibili-

tat. Un mètode amb finalitat simbòlica

que construeix identitats amb una

estructura teatral, a través d’alteritats

mediadores que, d’aquesta manera,

esdevenen funcionals.

Q
uin ha estat el recorregut

d’implementació d’un TO

que s’intersecciona amb

tota una lluita contra l’opressió de

sexe/gènere?

A Barcelona, el TO es practica des de

fa entre cinc i deu anys. Un dels

primers grups que el va mostrar

públicament i va connectar l’activi-

tat amb els moviments socials va

ser Teatraviesas. El nom del mètode

ja suposa que, si existeixen oprimits

i oprimides, és que també hi ha

opressors i opressores. En una

societat que es vanagloria de ser

progre i democràtica, això no és

fàcil de digerir. Fa dos anys, es va

començar a crear la Plataforma

Activista de TO (PATO), que aglutina

més de sis grups i persones particu-

lars. Diversos d’aquests grups estan

treballant la qüestió del sistema

sexe/gènere. I no és casual. Més

enllà de les opressions que es viuen

a les nostres societats globalitza-

des, capitalistes i patriarcals, la

qüestió del gènere és transversal.

La declaració de principis de

l’Organització Internacional de TO

entén que aquest mètode no és una

ideologia...

No és ideologia ni dogma, però té

una base ideològica molt clara i és

la humanització de la Humanitat,

que és retornar-los (nos) la capacitat

d’analitzar el passat per construir el

futur en el context del present. Un

mètode estètic que implica una

ideologia en si mateixa, la de la

justícia social, la transformació de

tots els éssers humans en protago-

nistes de les seves pròpies vides.

El TO és un mètode estètic i un

mètode d’anàlisi o és una estratè-

gia política per treballar les

opressions?

És tot això i un xic més. Optem per

fer política a través dels mitjans

estètics. Sovint, ens trobem amb un

doble qüestionament: per les

artistes convencionals, el que fem

no arriba a ser art i, per les activis-

tes convencionals, no és política. El

TO és ambdues coses i, als meus

ulls, la manera més completa i

complexa d’activisme quan l’opres-

sió és més present que mai a través

de mitjans estètics, quan el sistema

intenta perpetrar una invasió

estètica dels cervells amb la parau-

la, la imatge i el so. La nostra

estratègia política és recuperar els

mitjans de producció artística i

analitzar la realitat, no sols per fer-

ne una representació, sinó per

entendre quins són els mecanismes

que la creen, a quins interessos

responen i com podem transformar-

los.

Com es complementa la necessitat

d’una relació dialògica en el TO

amb els monòlegs unidireccionals

que poden caracteritzar les opres-

sions?

No es complementen. A l’opressor, o

al sistema opressor, no li interessa

ni li interessarà el diàleg. Amb el

TO, podem entrenar-nos en la ficció

per una o més accions concretes de

la vida real. Una d’elles pot ser la

recerca del diàleg, però no sempre

és possible. Es diferencien dos tipus

de conflicte: el conflicte antagònic i

el no antagònic. En el primer cas, és

necessari que una part desaparegui,

es destrueixi o cedeixi; el diàleg és

gairebé impossible, cal una acció

concreta que trenqui amb l’opressió.

En el conflicte no antagònic, es pot

dir que ambdues parts són les

oprimides. Aquí, el diàleg és possi-

ble i necessari.

L’estructura temporal del TO va

més enllà del mateix marc de la

ficció?

El treball comença quan acaba

l’obra. L’objectiu principal són les

Accions Concretes Continuades.

Hem de comprometre’ns fins al

final amb els col·lectius amb qui

treballem. No ens podem quedar

sols en el debat que es proposa,

encara que el fet d’estimular el

debat a través de mitjans estètics i

de l’acció posant el cos en escena i

transformant la realitat des de la

ficció sigui revolucionari en si. El

TO et du a replantejar la teva pròpia

construcció de gènere, a la recerca

de la pròpia deconstrucció i a

reinventar la pròpia identitat.

Serveix per extrapolar el que creiem

personal cap a allò estructural, per

descobrir quines estructures

sociopolítiques regeixen els nostres

comportaments.

El TO ha creat un punt important

d’encontre. Fins on pot arribar?

Gràcies a grups i persones compro-

meses políticament amb la pràctica,

el TO s’ha apropat als moviments

socials. La gent participa i s’apropia

del mètode. Es multiplica i cada cop

són més els que hi troben una eina

vàlida de transformació social. On

pot arribar tot això? És clar, a la

revolució!

ENTREVISTA • PARLEM AMB MARIANA VILLANI, ‘ARTIVISTA’ FUNDADORA DE COL·LECTIUS DE TO

“No és ideologia ni dogma, és la
‘humanització de la Humanitat’”

És un mètode 

que construeix

identitats 
“El TO s’apropa als

moviments socials

gràcies a persones

compromeses

políticament amb

la pràctica”

Dia a dia, el Teatre dels i les Oprimides està guanyant més presèn-

cia a casa nostra. Parlem amb Mariana Villani, artivista argentina

radicada a Barcelona des de l’any 2004. És membre fundadora de

Teatraviesas, de la Plataforma Activista de TO, de la Xarxa Feminis-

ta de TO (d’àmbit internacional) i de la Xarxa Llatinoamericana de

TO del Sud (Relatosur). Ha impartit tallers de multiplicació arreu de

la geografia catalana i llatinoamericana.

ALBA BARBÉ I SERRA
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TEATRAVIESAS, ARANYA CREACIÓ, FIL A L’AGULLA I IMPACTA TEATRE SÓN QUATRE DELS COL·LECTIUS BARCELONINS 
QUE UTILITZEN EL TEATRE DELS I LES OPRIMIDES O ESTRATÈGIES ESTÈTIQUES SIMILARS PER ATRAURE L’ATENCIÓ, 
FER UNA ANÀLISI CRÍTICA I VISUALITZAR LES OPRESSIONS RELACIONADES AMB ELS GÈNERES I LES IDENTITATS.

El gènere com a estilització reiterada del

cos, una successió d’accions repetides

que s’immobilitzen amb el temps per crear

l’aparença de substància. Les màquines de la

feminitat i la masculinitat estrenen la peça

Lara al cercle, el plat fort de la temporada de

l’intrèpid grup activista de TO Teatraviesas.

Essent opressions viscudes i treballades amb

profunditat per les seves integrants, la

relació de poder i la violència de gènere, els

estereotips i els tòpics referents a l’amor

romàntic es combinen perquè el curinga o

joker es llenci a navegar. Entremaliades i

teatreres, un grup heterogeni i en moviment,

autogestionat i en evolució permanent, que

neix i creix a Barcelona des de l’any 2005

amb la intenció de fer una anàlisi crítica i

que aprofundeix en les diferents opressions

viscudes quotidianament emprant el mètode

artístic i polític del TO. L’espai estètic

proporciona el mirall imaginari en què la

Lara s’endinsarà. La Lara és una noia jove

que pertany a un cercle artístic per a dones i

que comença una relació amb en Carles, fet

que capgirarà la trajectòria dels seus movi-

ments i sentiments. Un procés de canvi

durant el qual s’endinsarà en el cercle de la

violència dins la parella. Un entorn femení

proper que sentirà grans

contradiccions en trobar-

se tan a prop d’una

relació de parella abusi-

va. Una visió totalitzada

del context perquè, de

seguida, se separin i

s’aïllin els elements o les

parcialitats del context,

a través de l’escissió dels

quals tornaran amb més

claredat a la totalitat

analitzada. Tres, dos, un,

acció!

Teatraviesas: que sigui
guapo i per tota la vida

Per què portes aquest vel? L’arriscada

proposta escènica d’Impacta Teatre –en

format de teatre-fòrum– exposa sobre la taula

la por vers allò desconegut, els prejudicis

existents al voltant del món femení a d’altres

cultures i tradicions, la ignorància sobre la

hijab, les estratègies de resignificació dels

subjectes i la lluita per conquerir els drets i el

dret de ser respectada en el món cultural que

li és propi. O que escull. La Marta, una jove

catalana casada amb un home d’origen

marroquí, ha escollit emprar la hijab a l’espai

públic des que ha tornat del Marroc. La

pèrdua del que es considera nostre i la

desconeixença del sistema de creences i les

pràctiques relacionades amb el món islàmic

faran topar la

Marta amb la

cruesa i nuesa

d’una realitat. “Ja

saps que t’apre-

cio, però no em

convenceràs que

ha estat ell qui

t’ha obligat a

posar-te’l. Ja saps

que em cau bé,

però no ets la

mateixa. Que

consti que no sóc

racista, eh? Però és una evidència que, a la

seva cultura, s’aferren a alguns dogmatismes

i discriminen la dona. Per què ho has de fer?

Tu no ets així...”. Un petit tastet de com

l’universalisme eurocèntric origina un procés

d’homogeneïtzació i sistematització d’uns

discursos i unes pràctiques particulars. Uns

artefactes eficaços de legitimació i naturalit-

zació del procés ininterromput de colonitza-

ció i neocolonització, així com de la jerarquit-

zació i l’exclusió social que històricament

s’han perpetuat al si de moltes de les socie-

tats –i que ara són més presents que mai– al

voltant de l’exclusió i el judici sobre els

cossos i les pràctiques de les dones que

vesteixen amb la hijab.

Impacta Teatre: m’agradaria
creure que no m’ha vist

Heretant l’experiència adquirida, creant i

recreant, la Cooperativa Fil a l’agulla

irromp amb força dins el cooperativisme

català amb l’exquisidesa i l’elegància d’una

proposta ben innovadora i original. Bevent

del Treball de Processos del físic i psicòleg

Arnold Mindell, les integrants de la compan-

yia entreveuen els nexes i sinergies amb el

mètode estètic del TO d’Augusto Boal i el

treball sobre la violència del sistema

sexe/gènere i fan

un combinat

explosiu que

possibilitarà

abordar els

conflictes i els

processos intra-

personals, inter-

personals i

grupals, apuntant

amb precisió a la

seva arrel. El

camp grupal, els

nivells de realitat,

els estils de

comunicació, els

límits i els crítics,

els dobles senyals, els símptomes, els mo-

ments àlgids, els rols i les polaritats, el poder

i el rang són alguns del rudiments necessaris

per dur a la consciència allò que expressen

els nostres conflictes, els nostres somnis i

els nostres cossos. El Fòrum Orientat a

Processos és un espai o un instant facilitat

que crea el grup per experimentar els límits

identitaris. El convit a feinejar està sorpre-

nent amb delícia petites i grans.

Fil a l’Agulla: una nova
embranzida dins el
panorama cooperatiu català

Sota el codi XY01, l’associació Aranya

Creació està dissenyada per no parar ni

un instant. Essent un antròpode mutant en

un món postgenèric, amb un ull ciclop amb

una visió panoràmica, l’associació es presen-

ta com un col·lectiu interdisciplinari de

precàries-feministes-equilibristes que

treballen, des d’un marc dels feminismes

Dj’s, el Teatre de les Oprimides, el gènere i la

xarxa. Entre les seves propostes intrèpides,

trobem Cyberrroja, una reapropiació femi-

nista del conte tradicional de la caputxeta

vermella en format de joc interactiu que es

divideix en quatre fases: la casa, el carrer, el

llop i els múltiples camins. Un nou personat-

ge postgenèric que navega en els mars

tamborinats de la realitat i la ficció i trenca

amb la violència simbòlica de la construcció

de corporeïtats binàries, categòriques i

estàtiques. Un espai in-corporat, un cos

imperfecte i híbrid, que possibilita la subver-

sió de les identitats naturalitzades i recodifi-

ca els espais imaginaris del discurs científic.

Un cos que, com l’aranya, teixeix i desteixeix

la seva identitat en funció dels discursos que

la construeixen i deconstrueixen. Un gènere

inintel·ligible que no

manté relació de

coherència i conti-

nuïtat entre sexe,

gènere, pràctica

sexual i desig. Un

transitar en aquesta

borrascada que no és

lineal, sinó circular,

en espiral, perifèrica,

lateral, subterrània,

d’anada i tornada i de

tornada i anada. Rere

Cyberrroja, una

multitud connectada.

Aranya Creació: ‘Cyberrroja’,
un mite postgenèric

ALBA BARBÉ I SERRA

ALBA BARBÉ I SERRA

> Més informació: www.impactateatre.org.

> Més informació: www.filalagulla.org.

> Més informació: www.laranyacreacio.net.

> Més informació: teatraviesas.blogspot.com
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L’Estat, el petroli i les lluites
durant el segle XX

Àlex Vila

expressions@setmanaridirecta.info

F
ill de la Revolució Francesa,

l’Estat-nació modern es va

estendre al llarg del segle passat

arreu del món, principalment amb

l’aparició de nous estats després del

domini colonial. La institució, que ha

acompanyat la industrialització i que

després del col·lapse de la Unió

Soviètica és (gairebé) exclusivament

capitalista, va començar el segle de

manera liberal, després va esdevenir

un Estat social i ara és neoliberal.

Ramón Fernández Duran, que ja va

participar al llibre col·lectiu Globaliza-

ción capitalista. Luchas y resistencias

(Virus, 2001), aborda sintèticament

aquesta trajectòria per contextualitzar

com s’ha arribat a la imposició del

neoliberalisme actual.

Occident: del ‘welfare’ 

a la crisi de legitimitat

Fernández Duran explica que, als anys

70, arran de la crisi del preu del

petroli, “l’Estat providència” ja no

podia garantir el desplegament de les

polítiques socials que li asseguraven

la pau social, justament en una època

de forta conflictivitat. Llavors, es va

passar a la “contrareforma neoliberal”

i el primer que calia per aquest des-

mantellament era doblegar el movi-

ment obrer. Per l’autor, que cita David

Harvey i la seva Breve història del

neoliberalismo (Akal, 2007), amb

l’arribada de Ronald Reagan i Marga-

ret Tatcher començaria la precaritza-

ció laboral i un nou impuls cap a la

robotització (per substituir la força de

treball), requisits per instaurar una

nova relació capital-treball. Així doncs,

un cop s’imposa Margaret Tatcher,

comença l’ofensiva neoliberal a l’Estat

social (privatitzacions, retallades

socials, més autoritarisme, etc.).

Com a resultat de les pròpies

dinàmiques del capitalisme global,

l’Estat entra cada cop més en una

crisi de legitimitat i, segons l’autor,

cobra importància la paradoxa d’Offe,

que diu que el capitalisme no pot

coexistir amb l’estat del benestar ni

sense ell i, per tant, finalment adopta

la forma d’un “Estat residual de

benestar mínim”. Pel que fa al con-

sum energètic, Fernández Duran

apunta que “l’ús creixent de l’energia

fòssil durant els més de 200 anys de

societat industrial ha estat la sàvia

que ha fet factible l’extensió mundial

i el creixement de l’Estat modern” i

que, amb la inviabilitat de continuar

utilitzant aquesta font d’energia a un

preu barat, es pot posar més en crisi

la forma estatal.

Les lluites antagonistes

A la segona part del llibre, Fernández

Duran fa un repàs de les diferents

formes de conflictivitat utilitzant un

enfocament global i una argumentació

concisa i molt condensada. Divideix el

treball en dues parts. Una primera,

centrada en la primera meitat del

segle XX, període on hi ha més conflic-

tivitat; i una altra, on la conflictivitat

va declinant a Occident però no al Sud

i on també esclata l’islam polític i

altres moviments retrògrads. El llibre

també aborda l’erosió progressiva que

pateix la vella esquerra (seguint

l’argumentació d’Immanuel Wallers-

tein) i descriu com, després de la

ruptura que va significar el maig del

68, cobren major protagonisme altres

agents polítics com les organitzacions

feministes, antimilitaristes, ecologis-

tes, etc. En definitiva, nous (i no tan

nous) moviments que arriben fins el

1999 i l’anomenada Batalla de Seattle

i que, per Fernández Duran, represen-

ten un punt d’inflexió en la forma de

lluita contra el capitalisme. Unes

formes noves representades, també,

per les diferents organitzacions

indígenes que lluiten per preservar els

recursos i el territori i per les quals

l’objectiu no és la presa del poder, sinó,

sovint, la seva dispersió. Per interpre-

tar aquesta crisi global, al seu proper

llibre, l’autor abordarà l’auge del

fonamentalisme islàmic, que s’ubica

geogràficament allà on es concentra la

major part del petroli.

LLIBRES

La vida mateixa
posada a treballar
Andrea Fumagalli proposa, a ‘Bioeconomia y

capitalismo cognitivo’, un nou paradigma per

explicar l’acumulació del capitalisme actual

LLIBRES

Àlex Vila

expressions@setmanaridirecta.info

L’
editorial Traficantes de

sueños ja ha publicat diver-

sos treballs amb la intenció

de traçar nous mapes d’interpretació

del capitalisme que superin el

paradigma del capitalisme indus-

trial. Ens ha ofert estudis fragmen-

taris que volen cartografiar aquesta

metamorfosi del capitalisme indus-

trial que anomenen capitalisme

cognitiu. Ho ha fet, per exemple,

amb el llibre Innovación en cultura

(Yproductions), que servia de base

per copsar la relació actual del

capitalisme amb la innovació, i

també amb La gran crisis de la

economia global (diverses autores),

on s’analitzava el protagonisme

actual del capitalisme financer i es

buscaven nous escenaris de lluita

postobreristes en defensa d’allò

comú.

Bioeconomia y capitalismo

cognitivo és l’obra ambiciosa de

l’economista crític italià Andrea

Fumagalli, que pretén esbossar un

nou paradigma de l’acumulació

capitalista i on l’autor argumenta

que la base de l’extracció és el

coneixement i les relacions socials o,

com publiciten les seves editores:

“La pròpia vida posada a treballar”.

El ‘gir lingüístic’ del capitalisme

Per demostrar la validesa de la seva

anàlisi, Fumagalli utilitza l’esquema

de Marx, Schumpeter, Keynes i

altres clàssics i analitza els mecanis-

mes de fiançament i de sistemes de

producció i de realització.

Així doncs, segons l’autor, el

capitalisme postfordista cada cop

extreu més valor del que passa fora

de la jornada laboral. Segons Fuma-

galli, passem de la producció indus-

trial –que evidentment continua

tenint molta importància– a la

tendència actual, on el que s’apropia

és el coneixement i les relacions

socials. En essència, sintetitza tot

això fent servir com a nucli el

mateix llenguatge. D’aquí, que

l’autor ho anomeni el gir lingüístic

del capitalisme. A través d’aquest

paradigma, s’analitza el capitalisme

des de la seva fase financera, que

–com ens explica l’autor– ja no es

basa en el patró or, sinó en el mateix

convencionalisme de la llengua.

També s’analitza el cicle de la

producció, que –cada cop més– se

sosté gràcies a l’ús de la intel·ligèn-

cia col·lectiva. Al llibre, també

s’aborden les relacions socials

actuals, en què “són les vides dels

individus les que es tornen capitalit-

zables”. Finalment, també s’analitza

la subjectivitat consumista, que es

continua situant en el camp simbò-

lic.

Segons Fumagalli, doncs, la base

de la nova acumulació pivota sobre

el coneixement. Argumenta que

estem assistint a una metamorfosi

del capitalisme, on la bioeconomia

instaura les relacions socials

basades en la precarietat i uns nous

dispositius de governabilitat que

pressionen perquè tot es tradueixi

en diners.

Bioeconomia 
y capitalismo
cognitivo

Andrea Fumagalli.

Editorial Traficantes de Sueños.

352 pàg.

El estado y la
conflictivdad
político-social
en el siglo XX

Ramón Fernández Duran.

Virus Editorial.

137 pàg.
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Per l’autor, la ‘Batalla de Seattle’ és un punt d’inflexió

La base de la

nova acumulació

pivota sobre el

coneixement



Jocs que fugen 
de l’estereotip
Tona acull la desena edició de la Fira del Joc i la Joguina Diferent, que 

prioritza propostes originals, de qualitat, amb valors i més enllà de tòpics

Roger Palà

expressions@setmanaridirecta.info

L
a Fira del Joc i la Joguina Dife-

rent de Tona, que se celebra el 28

de novembre, arriba aquest any a

la seva desena edició. Durant tota una

jornada, els carrers d’aquesta ciutat

d’Osona seran presos per les amants

del joc, que buscaran propostes noves,

originals i diferents entre les més de

30 activitats previstes per un públic de

totes les edats i condicions. Els jocs

que hi trobaran, però, no tenen res a

veure amb aquells més promocionats

per les grans empreses del sector de la

joguina i que, sovint, cauen en tota

mena d’estereotips. Ben al contrari.

L’organització de la fira basa la

selecció de jocs en quatre premisses:

l’originalitat, la qualitat, els valors i la

pluralitat. Segons explica l’organitza-

ció, “la fira és un espai únic de difusió

del joc diferent dels que es poden

trobar als grans circuits comercials, de

nova creació o que vénen de tradicions

llunyanes”. Les organitzadores priorit-

zen el fet que, a través del joc, “es

creen una sèrie de relacions úniques

entre els seus participants, on la

comunicació té un paper molt impor-

tant”. Potser per això no hi haurà

videojocs, per bé que des de la fira

s’intenta que tothom “pugui descobrir

el seu joc”. “Hi ha jocs per a totes les

edats, per jugar sol o en grup, d’habili-

tat o d’estratègia”.

Prioritzar la qualitat i l’artesania

Una altra de les premisses és la

qualitat. Tots els jocs que es poden

trobar a la fira són fets amb bons

materials, moltes vegades de forma

artesana i amb una alta qualitat de

joc “que garanteix passar moltes

bones estones”, segons l’organitza-

ció. A més, en el marc de la pròpia

fira, també hi haurà tallers per

aprendre a fabricar jocs i joguines

amb materials molt senzills i que es

poden reproduir fàcilment a casa.

A la mostra, hi haurà estands

que acolliran els productes de tota

mena de petites i mitjanes empre-

ses de tots els àmbits del món del

joc. Des de les clàssiques joguines

de fusta –representades per propos-

tes com les de Ñic, El Cau, Troks o

El Picot Artesà– fins als jocs d’es-

tratègia de TecTon o CatImperium,

amb el joc de taula 1714. Resistir és

vèncer o jocs de cartes catalanes,

on les típiques copes, bastos, oros i

espases són substituïdes per focs,

falçs, bolets i porrons, amb figures i

grafismes d’inspiració medieval

basats en personatges històrics

catalans.

Celebració del 

desè aniversari

La Fira del Joc 2010 farà un acte

central per celebrar el desè aniver-

sari a les 13:30 del migdia. Es tracta

d’un taller d’espelmes de paper a

càrrec del titellaire Pep Gómez. Les

participants també les podran

fabricar a casa seva –seguint unes

instruccions molt senzilles que hi

ha a la web– i l’acte de celebració

serà una cremada col·lectiva. Se

sortejarà un lot de jocs valorat en

150 euros entre tota la gent que hi

participi.

A més, també hi haurà un taller

de baldufes a càrrec de Mateu

Comelles; un taller de bombolles de

sabó i patacons; un taller de tir amb

arc i softcomat a càrrec de l’asso-

ciació cultural La Era del Caos; una

demostració de jocs de màgia amb

Mag Misto; bitlles catalanes i altres

jocs de llançament amb Jocs al

Segon, i un taller de construcció de

joguines a càrrec de la companyia

de jocs l’anònima. També hi haurà

demostracions dels jocs de taula de

les cases Devir –com el popular

Catán– Asmodee, Mercurio i Homo-

ludicus.

Una nena mira per un cal·lidoscopi durant una de les edicions anteriors de la Fira del Joc i la Joguina Diferent

ARXIU
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. ZONA LLIURE

‘Porotos con riendas’

Joan-Andreu Moll

rebost@setmanaridirecta.info

D
e petit, la Graciela –la

meva àvia– sovint cuinava

porotos con riendas, un

plat típic xilè a base de mongetes

seques (porotos) i pasta tipus

tallarines (les riendas). Em

tornaven boig.

Una menja popular amb tots

els avantatges: econòmica,

d’elaboració senzilla, nutritiva i

equilibrada, energètica i, sobre-

tot, exquisida. Un requisit

–aquest– indispensable per

assolir el rang de plat típic,

perquè a l’hora de menjar el

paladar –quan pot– mana.

Només un defecte: s’ha de

cuinar a foc lent. Un plat d’altres

temps, quan els fogons de  casa

encara no havien caigut sota la

tirania dels fast food i les coc-

cions lentes –avui en perill

d’extinció, quan no pràcticament

desaparegudes de moltes cuines–

conservaven el prestigi i el

respecte que mereixen.

Recordo l’àvia enfeinada

entre olles, amb una activitat

incessant i, alhora, suau i pau-

sada, calmosa, quasi delicada,

amb el davantal cordat i bregant

amb el corró per estirar la massa

de les tallarines –sempre les feia

a mà– mentre les mongetes feien

xup-xup a la cassola i m’explicava

a cau d’orella un acudit “picante,

como el ají”.

Avui –i aprofitant que El

Rebost torna a la DIRECTA–,

quedeu convidades a aparcar les

presses i a gaudir amb calma i

bona companyia d’una recepta

especialment indicada per les

jornades hivernals que s’acosten i

ideal per continuar gaudint,

malgrat les crisis econòmiques

que ens volen fer pagar, d’una

cuina saborosa i nutritiva.

Les ‘riendas’

El plat es cuina habitualment

amb tallarines, però per un dia

podem regalar-nos el temps

d’elaborar les nostres pròpies

riendas, només necessitem 100

grams de farina, aigua i un rajolí

d’oli. Podem treballar sobre el

marbre. Fem un volcà amb la

farina i anem incorporant els

altres ingredients fins a obtenir

una pasta que no s’enganxi als

dits. No cal posar-hi sal.

També podem fer la pasta

amb ou. Per cada 100 grams de

farina, incorporem un ou batut i

una culleradeta de cafè d’aigua.

Amb un corró, estirem la

massa fins que quedi fina i la

tallem a vetes llargues i més o

menys primes, com si fossin una

mena de tallarines casolanes.

Quan les tinguem llestes, les

enfarinarem fins que les haguem

d’utilitzar. Si en sobren, les

podem guardar ben enfarinades

en tàpers i congelar-les.

‘Porotos con riendas’ 

(quatre persones)

80-100 gr. de mongetes per

persona (en funció de la gana); 1/2

ceba; 2l d’aigua; zapallo (cara-

bassa groga); un tomàquet; una

dent d’all; una culleradeta de

pebre vermell, una d’orenga i

comí al gust.

La nit anterior, deixem les

mongetes en remull. L’endemà,

les rentem i coem, totalment

cobertes d’aigua freda, com a

mínim 1,5 vegades el seu volum.

Quan comencin a bullir, les

deixem a foc lent durant una hora

i mitja. Mentre l’olla treballa,

prepararem el sofregit. En una

paella, sofregim la ceba ben

picada en oli abundant i, quan

rossegi, hi afegim el tomàquet

sense pell tallat a daus petits.

Deixem passar uns deu minuts,

fins que el sofrit sigui cuit i

homogeni. Llavors, hi barregem

l’all matxucat i, un minut des-

prés, el comí, l’orenga i el pebre

vermell. Saltem la mescla un

minut més i l’aboquem a l’olla de

les mongetes, que ja farà una

hora i mitja que són al foc i

començaran a estar cuites.

Mitja hora més tard, és el

torn del zapallo. L’afegim –també

tallat a daus petits– i el coem fins

que comenci a estovar-se (entre

deu i quinze minuts), que és quan

entra en escena l’ingredient que

dóna nom al plat, les riendas.

Afegim, doncs, els fideus i

enfilem el tram final. Quan

siguin cuits, ja podrem tancar el

foc i seure a taula.

EL REBOST

Fira del Joc i la
Joguina Diferents

28 de novembre.

Carrers i places de Tona (Osona).

<www.firajoc.cat>.



BARCELONA

Dijous 25 de novembre

Concentració Per un treball digne!

11h Plaça Sant Jaume

Convoca: Assemblea de treballadors i

treballadores a l’atur de Barcelona

7a Festa Major Reivindicativa de St.

Andreu de Palomar

Divendres 26 de novembre

21:30h Plaça de la Pomera. Pregó de festes,

brindis per les preses polítiques, traca inici

de festes i concert amb Pd La Trinxera+ Pd

La Factoria + Pd Indecents.

Dissabte 27 de novembre

11:30h Cercavila Bastonera. Inici a la plaça

Orfila i finalització a la plaça de Can Fabra.

Cercavila amb La Bastonera de Cerdanyola,

Ball de Bastons del Clot, Picadits de Vilassar

i La Bastonera de St. Andreu. Actuació

musical de membres del grup de música

tradicional Safolk i gralleres de La Bastone-

ra de St. Andreu.

12h Matinal infantil i de cultura popular.

Lloc: Jardinets de Can Fabra. Animació

infantil, bitlles catalanes, taller de punts de

llibre, taller de castells amb la Colla Caste-

llera Jove de Barcelona. Esquetxos teatrals

de caire històric, muntats per l’Assemblea

Popular Independentista. Entrega de premis

del 3er Concurs Literari la Fàbrica 0.

14h Dinar popular. Cuinem-lo juntes: porta

l’ingredient que vulguis per afegir al brou!

Lloc: Jardinets de Can Fabra. Brou i escude-

lla + botifarra + pa amb tomàquet. Amb

opció vegana. L’olla arrenca a bullir a les 11h

i el dinar se servirà a les 14h.

17h Skate Park. Lloc: Pl. Can Fabra. Torneig

d’skate i taller infantil per aprendre a

patinar. Cal inscriure’s des de les 16:30h

fins a les 17h.

Dijous 2 de desembre

18h Taller de bricolatge sexual. Lloc: CSO La

Gordíssima. C. Pons i Gallarza, 10. Fes la

teves pròpies joguines sexuals. Cal confir-

mar assistència al correu: fmreivindicati-

va@gmail.com

Programa complet de les festes al bloc:

fmreivindicativa.blogspot.com

Organitza: Assemblea de la Festa Major

Reivindicativa

19enes Festes Alternatives 

de Sant Andreu de Palomar

Divendres 26 de novembre

Eternament Cabaret. 20h. Local de Diables

de Sant Andreu (Ramon Batlle, 9)

Al Revés (teatre i creacions col·lectives).
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DIRECTA 206   

Envieu les vostres convocatòries amb una setmana d’antelació •

III Fira d’Alimentació i Salut
LLEIDA, 27 i 28 de novembre

U
n any més, arriba la Fira d’Ali-

mentació i Salut que organitza

Slow Food Terres de Lleida sota

el lema Per un consum ètic, sostenible i

solidari. La fira se celebrarà el dies 27 i

28 de novembre al pavelló 4 del recinte

firal dels Camps Elisis de Lleida, de 10

del matí a 9 del vespre. Hi haurà un

mercat tradicional amb plantes medici-

nals i productes agroecològics aportats

per gent pagesa i artesanes que pro-

dueixen uns aliments de gran qualitat.

Durant els dos dies, s’organitzaran

diverses activitats com tallers infantils,

cursos de cuina i tast de productes. Cal

destacar, també, el programa de xerra-

des que acompanyaran la fira i que,

aquest any, comptaran amb una confe-

rència inaugural a càrrec de Teresa

Forcades. Les xerrades programades

són les següents:

Dissabte 27 de novembre

Teoria bàsica de la memòria i la seva aplicació en l’acupuntura emocional i l’alimentació, a

càrrec de Jaume Sellart.

La gran utilitat de l’aigua de mar com aliment i tractament mèdic, a càrrec d’Albert Llaó.

La medicina holística: cap a una medicina integradora, a càrrec de José Calvo.

Vacunes: la veritat amagada, a càrrec de Xavier Uriarte.

Allò que ens diuen les cristal·litzacions, sistema per demostrar la qualitat dels aliments, a

càrrec de Juan Navarro.

Diumenge 28 de novembre

Dolça Revolució i una altra solidaritat a l’Àfrica, a càrrec d’Ángel Olaran.

Nutrició sistèmica i càncer, a càrrec de Natàlia Eres.

Testimoni de la teràpia de neteja hepàtica del doctor Moritz, a càrrec de Juan José Mallén.

Els crims de l’agroindústria, a càrrec de Gustavo Duch.

E.M. microorganismes efectius per la salut de la terra i les persones, a càrrec de Shinsuke

Chujo i Ramon Cos.

La veritat sobre el MMS, diòxid de clor. Un complement revolucionari pel càncer, la sida i

altres malalties, a càrrec d’Andreas Kalcker.

De la importància de la nutrició en l’esport i en la vida diària, a càrrec d’Anna Tarrés.

Agricultura ecològica familiar, a càrrec de Gaspar Caballero de Segovia.

Herbes remeieres del nostre entorn, a càrrec de Josep Vilanova i Tonet de Barri.

Més informació al bloc: terresdelleida.slowfood.es

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Intercanvi de llibres al CSO

Kasalet: Si portes un llibre,

et pots emportar un dels que

hi hagi. Som al carrer Socie-

tat núm. 4 de Terrassa.

Can Dalmau: busquem per-

sones interessades a parti-

cipar en el nostre projecte

de masia a Sant Pol, dedica-

da a tallers, cursos i activi-

tats alternatives. Contacte:

Daniel, candalmaumares-

me@gmail.com, 622 89 15 77

Busquem persones que do-

minin els balls llatins per

formar una companyia.

Contacte: Dayam, day-

marc09@hotmail.com

Ateneu Columna Terra i Lli-

bertat: Ja tenim l’Agenda

Llibertària 2011! Informa-

ció: agenda@berguedalliber-

tari.org

Es busquen persones que

vulguin acollir mares de di-

versos països, amb la seva

filla o fill, durant el temps

que duri l’operació i el trac-

tament mèdic de les criatu-

res a Barcelona. Contacte:

Alícia, alicia@infanciasoli-

daria.org

Busquem propostes per fer

cartell i samarreta de la XIV

Marxa d’homenatge als Ma-

quis de 2011. Contacte:

Col·lectiu A les Trinxeres,

alestrinx@nodo50.org

Intercanvio serveis d’horti-

cultura urbana i jardineria

ecològica a canvi d’altres

béns o serveis que em puguin

interessar. Contacte: Ángel,

angel.correo.e@gmail.com

Regalo crosses gairebé noves

a qualsevol persona que les

necessiti, visc a Barcelona.

Contacte: Gustavo, 935 461 

Dudu (clown). Irene (dansa del ventre fusió).

Moby Dick (poesia musicada). Paracirko

(titelles). Malena (titelles). Marion & La

Negra (titelles). Quizás (titelles). Iris (teles).

Sacapuntalcosturero (poesia). La dinàmica

(flamenco). A la música un duo de bonobos. I

més sorpreses...

Dissabte 27 de novembre

Patxanga futbolera. 12:30h. Escola La

Pegaso (Dublín, 5). Inscripcions fins el 19 de

novembre a:

patxangafutbolera@hotmail.com

Diumenge 28 de novembre

Tornem a la terra: Jornada de portes obertes

a l’hort okupat. A partir de les 12h.

C. Rubén Dario amb Riera de Sant Andreu

Taula rodona: Racisme, gènere i migracions.

19h. CSO La Gordíssima (Pons i Gallarza,

10). Rosario O. Amador, de Malas Hierbas;

Glòria Cases, de la campanya Totes ciutada-

nes de ple dret; Karla, Autora de La opresión

múltiple: raza, clase y género. I altres...

Divendres 26 de novembre

Xerrada-taller: ‘Els controls 

d’identitat a immigrants’

18:30h CSO La Teixidora. C. Pere IV, 208,

local 2. Xerrada a càrrec d’Andrés García. Al

taller, es farà una anàlisi de la situació i els

drets bàsics davant les batudes.

Organitza: Associació Aculco, Apropem-nos

i La Teixidora

Divendres 26 de novembre

Sopador vegà solidari amb 

les detingudes del 29-S

20:30h Bar del CSO La otra carbonería. C.

Urgell, 30. Sopador i concert amb The

Good Samaritans (blues rock) + Sons

Prodigiosos (early reggae i hardcore punk

dels vells temps). Entrada lliure i donació

pel sopar. Més info: sopadorsvegans.word-

press.com

Divendres 26 de novembre

Sopador de suport al ‘Contra-infos’

21h CSO Kasa de la Muntanya. Av. Santuari

Sant Josep de la Muntanya, 31-35. Metro

línia 3, Lesseps.

Divendres 26 de novembre

Concert de Paco Ibañez

22h Barcelona Teatre Musical, antic Palau

dels Esports de Montjuïc.

Concert en el marc dels actes de commemo-

ració del centenari de l’anarcosindicalisme.

Per sol·licitar invitacions, contacteu amb la

Federació Local de Barcelona al correu

flbcn@cgtbarcelona.org

Organitza: CGT Barcelona

Divendres 26 de novembre

Nit de ball a l’Ateneu de Nou Barris

23h. Ateneu Popular Nou Barris. C. Portlli-

gat, 11-15. Sessió de Salsa a càrrec de La

Gozadera Groove. Més info:

www.ateneu9b.net 

Jornades ‘Anarcosindicalisme ahir i avui’

Divendres 26 de novembre

Anarcosindicalisme en temps de crisi

19h Afrontar i lluitar contra un ERO. Empre-

sa Frape. 19:45h Suspensió de pagaments.

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 25
Una enorme

massa d’aire

fred envairà

tota Europa,

amb tempe-

ratures sota zero durant tot

el dia. Començarà a creuar

els Pirineus a la tarda. 

DIUMENGE 28
Matí passat

per aigua i

nevades a

cotes entre

els 700 i els

800 metres. A la tarda,

s’obriran clarianes d’oest a

est amb vent de mestral. 

DISSABTE 27
Les tempera-

tures es

mantindran

molt fredes.

Els núvols

augmentaran a totes les

comarques i la pluja comen-

çarà a Tarragona. 

DIMARTS 30
Una nova

pertorbació

portarà

pluges, que

poden ser

molt fortes a les comarques

de Lleida i Girona. Nevades

intenses al Pirineu. 

DIVENDRES 26
El fred serà

cru amb

glaçades

molt inten-

ses a les

comarques del nord de

Catalunya. Núvols amb

algun ruixat aïllat a Alacant. 

DILLUNS 29
Impàs de la

pertorbació

amb ullades

de sol, però

ambient

molt fred. Els guants i la

bufanda indispensables.

Ventades fortes a Tarragona.



> MANIFESTACIONS • CONVOCATÒRIES

•   24 de novembre de 2010 agenda directa • 23

, agenda directa

•           agenda@setmanaridirecta.info

BARCELONA, 

Dijous 2 de desembre

Concentració
contra el copagament 
i la privatització 
de la sanitat
19h Plaça Sant Jaume 

Convoca: Coordinadora Ciutadana en Defensa dels

Serveis Públics i Contra les Privatitzacions

Homenatge als
companys maquis
de Quico Sabaté
Girona, 27 de novembre

E
l dissabte 27 de novembre a les dotze

del migdia, el cementiri de Girona

acollirà un homenatge al lluitadors

antifranquistes Paco Conesa Alcaraz, Martín

Ruiz Montoya, Antoni Miracle Guitart i

Rogeli Madrigal Torres. Tots ells van ser

membres de l’últim grup que Quico Sabaté

va formar a França. El desembre de 1959, el

grup va creuar la frontera i, el dia 4 de gener,

va ser abatut a trets per la Guàrdia Civil al

mas Clarà, a la Mota (Palol de Reverdit).

Sabaté va ser l’únic que va poder fugir del

cercle i, el dia 5 de gener, va arribar a Sant

Celoni, on va ser mort per un sometent local.

Organitza: Familiars i Amics

Conflicte al Grup Prasur. 20:45h Lluita

contra l’atur: l’exemple de Lebrija (Sevilla)

21:30h Debat

Lloc: Centre Cívic Drassanes, Sala d’Actes

Frederica Montseny. Nou de la Rambla, 43.

Línia 3, Liceu, Drassanes o Paral·lel

Dissabte 27 de novembre

El moviment obrer a debat. 17h Amb repre-

sentants de CCOO, LAB i CNT-AIT. 18:30h

Debat. 20:30h Cloenda de les Jornades

Lloc: Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants

Organitza: CNT

Dissabte 27 de novembre

Marató de documentals antiracistes

Reflexionem sobre l’extrema dreta, aturem

la xenofòbia

19h Estrena a Barcelona del documental

italià Nazirock, com es legalitza l’esvàstica i

la salutació romana i posterior xerrada-

debat amb Claudio Lazzaro, director del

documental.

21h Visionatge del capítol final de Mistos

electorals, una iniciativa antiracista de SOS

Racisme i El Tinter. Després, valoració de

l’acció i debat posterior sobre el paper del

discurs racista i xenòfob a la política

catalana, amb els responsables de la cam-

panya. Lloc: Ateneu La Torna. Sant Pere

Màrtir, 37, Gràcia.

Organitza: Unitat contra el Feixisme, SOS

Racisme, Associació AltraItàlia, Antifeixis-

tes País Valencià i El Tinter.

Dissabte 27 de novembre

Teatre: ‘Loma Santa, reflexiones 

sobre la migración’

18:30h Centre Cívic Can Deu. 

Plaça de la Concòrdia, 13. Les Corts.

La Loma Santa és una antiga 

llegenda boliviana i dóna títol a 

aquesta obra de creació col·lectiva,

concebuda durant un taller de Teatre

Social celebrat a Barcelona.

Organitza: Centre d’Estudis Amazònics

Diumenge 28 de novembre

Mercat d’intercanvi al Poble Sec

D’11 a 15h al carrer Blai, entre Tapioles i

Salvà. Paral·lel.

Més info: trocasec@gmail.com

Organitza: Trocasec

Dimarts 30 de novembre

Homenatge a Francesc Layret. 

90 anys d’un assassinat.

19:30h Xerrada a càrrec de Joaquim Ferrer.

Lloc: Casa Golferichs. Gran Via de les Corts

Catalanes 491.

Països Catalans, una realitat geogràfica,
política, cultural i històrica?
BARCELONA, DISSABTE 27 DE NOVEMBRE

L’
objectiu d’aquest sopar és debatre

què defineix el terme Països

Catalans de què es parla tantes

vegades però que, des d’una pràctica

llibertària, sovint resulta poc definit. Cal

saber què ens uneix i què no; per què

aquesta aposta és complementària o

contraposada a una federació ibèrica; què

defineix els límits territorials; quina

estructura federativa creiem que podria

ser practicable a tot el territori; etc.

El debat comptarà amb la presència

dels ponents següents: Agustí Barrera i

Puigví (historiador i membre de la CUP

d’Arenys de Munt), Raimundo Viejo Viñas

(doctorat en Ciències Polítiques i de

l’Administració), Marcel Surinyach i

Casals (exsecretari general de la CNT-AIT

de Catalunya i Balears) i Jordi Martí Font

(membre del col·lectiu editor del Catalun-

ya/Papers - CGT).

L’acte tindrà lloc a les 21:30h a l’Espai Obert de Sants (C. Violant d’Hongria, 71) i cal inscripció

prèvia al correu rosadelsvents@gmail.com i comunicar si es vol opció vegana per sopar.

Organitza: La Rosa dels Vents, publicació de debat llibertari als Països Catalans

21h Brindis d’homenatge a l’Ateneu Layret.

C. Villarroel, 49.

Organitza: Ateneu Layret

Dijous 2 de desembre

Xerrada: ‘Resistències i propostes de les

comunitats davant dels impactes miners’

18:30h Pati Manning. 

C. Montalegre, 7.

Xerrada amb Josefina Aponte Guerrero. Acte

de presentació de la Campanya Internacio-

nal Mineria en el paraíso? Zonas Libres de

Minería.

Més informació de la campanya a: www.mi-

neriaenelparaiso.org

Convoquen: Entrepobles, Enginyeria sense

Fronteres, Plataforma Q’atary Perú Observa-

tori del Deute en la Globalització, RAI, REDS

i EdPAC.

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Dijous 2 de desembre

Contra les retallades socials, 

per la segona vaga general!

19:30h Concentració 

a la plaça Abat Oliva

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Divendres 26 de novembre

Presentació de l’exposició sobre 

l’assassinat de Pedro Álvarez

19h Seu de la Federació Comarcal del Baix

Llobregat de la CGT. Ctra. d’Esplugues, 46.

Acte de presentació de l’exposició sobre

Pedro Álvarez en ocasió del divuitè aniversa-

ri del seu assassinat.

MATARÓ

Fins el 3 de desembre

Exposició del centenari 

de la senyera estelada

Exposició a la seu d’Òmnium Cultural. 

C. Argentona,59 baixos.

Organitza: Comissió del centenari de la

senyera estelada

GIRONA

Dijous 25 de novembre

Jornada de solidaritat amb el 

camps de refugiats sahrauís

La jornada començarà a les 19h amb una

xerrada a càrrec de l’Associació Catalana

d’Amics del Poble Sahrauí, continuarà a

les 21h amb un sopador vegà a finalitzarà

amb la projecció del documental Los hijos

de las nubes.

Lloc: CSO Kan Kolmo. C. Carme, 41.

RIPOLLET

Dimecres 1 de desembre

Presentació del llibre ‘Advocats 

combatius i obrers rebels’

19:30h El Local. C. Monturiol, 32.

Organitza: COP-CpR i Associació Cultural

El Local

SANTPEDOR

Dissabte 27 de novembre

Mercat d’intercanvi

De 16:30 a 19h a la plaça de l’Església

Organitza:Grup d’Esplai GEPS

SOLSONA

Divendres 3 de desembre

Inauguració de l’espai ISSIMM

19h: Inauguració de l’ISSIMM –plataforma

cultural de límits oberts– i de l’exposició de

pintura i fotografia experimental de Santa-

marina & Santamarina.

19h Concert amb Flopsis.

21:30h Espectacle de dansa contemporània ?

+ ¡ = ...(Inti...ISSIMM), creat i interpretat per

Coral Troncoso i Nicolas Rambaud. Cia

Megaló-Teatro móvil/ Madrid

Lloc: ISSIMM. C. Castell, 38. 

Més info: www.issimm.com

VALÈNCIA

Dissabte 27 de novembre

Manifestació contra les retallades socials

12h Plaça San Agustín

Convoca: Plataforma pels Drets Socials

VALLS

Dissabte 27 de novembre

Apostasia col·lectiva

19h Xerrada sobre l’apostasia a càrrec

d’Oriol Grau i passi del documental

d’Apostasia col·lectiva, cedit per Wasabi

Producciones.

21h Inici dels tràmits d’apostasia per les

persones que vulguin deixar de formar part

de l’Església catòlica.

22h Sopador vegà

Lloc: Casal Popular la Turba. C. Nou, 12.

Més info: apostasiacolectiva.wordpress.com



Oriol Andrés

entrevista@setmanaridirecta.info

P
er què has hagut de marxar de

Turquia?

Vaig anar a un programa de tele-

visió a parlar sobre el moviment LGBT.

Arran d’això, al barri on visc, petit i

conservador, els veïns van iniciar una

campanya contra mi. Al cap de poc

temps, uns joves em van aturar pel car-

rer i em van insultar i amenaçar. Tot

plegat ja no era un problema exclusiva-

ment meu perquè la meva família vivia

allà, estaven nerviosos i patien per mi.

Així doncs, vaig decidir marxar.

Prèviament, però, ja havies destacat

com a activista LGBT?

Sóc membre de l’organització Lambda

Istanbul, a més d’editor de la revista

Kaos GL, una publicació per a la comu-

nitat LGBT a Turquia. També feia un

programa de ràdio i, durant dos anys,

vaig ser director de l’Orgull Gai d’Is-

tanbul. Abans de participar en aquell

programa de televisió, ja havia fet mol-

tes entrevistes a diaris i revistes i no

havia passat res. Però la televisió té

més repercussió.

I llavors comences a tenir por que et

passi alguna cosa realment?

Potser, si hagués passat fa uns anys,

no hauria marxat perquè llavors era

més valent. Però, fa dos anys, un

amic –activista gai i kurd com jo– va

ser assassinat al carrer. El principal

sospitós és el seu pare. Després d’a-

ixò, vaig començar a sentir por. No

és una cosa que em passi només a

mi. Si ets un activista pels drets hu-

mans o dius quelcom contra la majo-

ria, et pot passar. Fa dos anys, un

periodista armeni va ser assassinat

a Istanbul. Simplement, parlava del

problema armeni. Però uns periodis-

tes feixistes van començar a difa-

mar-lo fins que un desconegut el va

matar al carrer.

Així doncs, l’homosexualitat és ac-

ceptada si no es fa pública?

No. Durant l’any passat, 25 dones

transsexuals van ser assassinades a

Turquia i la majoria d’elles no eren

activistes LGBT. La majoria havien

anat a un club gai, havien conegut

algú, se n’havien anat a casa a tenir-hi

relacions i, després, aquest algú les

havia matades. Robava alguna cosa –el

mòbil o diners– i se n’anava. Hi ha

grups organitzats. Saben que el go-

vern i la policia no fan res. Fa poc, el

ministre d’assumptes de dona i famí-

lia, de l’AKP, en una entrevista al prin-

cipal diari del país, va dir que “la gent

gai estava malalta i es podia trobar

una solució per ells”.

Va especificar el tipus de solució?

No, però nosaltres recordem la nazi, la

de Cuba, la de l’URSS, la de l’Iran o la

de Franco. Tots van provar de trobar

una solució per la gent gai. Morts, des-

apareguts, torturats... A Turquia, els

polítics, els policies i els intel·lectuals

feixistes es limiten a parlar. És la gent

normal qui actua, perquè entén que

“els líders odien les persones LGBT i,

per tant, és una defensa de la cultura,

la família i el  país”. Molts dels assas-

sins arrestats per la policia diuen da-

vant del tribunal: “El vaig matar per-

què va intentar tenir sexe amb mi i

havia de salvar el meu honor”. El jutge

ho accepta i són condemnats a poc

més de sis mesos de presó, quan la

pena habitual per assassinat és de 25

anys en amunt.

A què atribueixes aquesta homofòbia?

Hi ha diverses raons. Primer, la men-

talitat turca, musulmana sunnita i

molt masclista, on tothom ha de ser

heterosexual. Per altra banda, el sexe

no és un tema visible socialment. Hi

ha molta doble vida: gent que, per una

banda, porta una vida de persona per-

fecta i, per l’altra, té relacions amb tre-

balladores sexuals, homosexuals o

fins i tot amb animals. Ho fan, però ho

odien a la vegada. Ser home, a Turquia,

representa una sort perquè significa

tenir penis i tenir penis vol dir poder. I

el poder et dóna oportunitats. La so-

cietat està organitzada per als homes.

Però tothom et diu que ets tan afortu-

nat de ser home que et comences a

posar nerviós. Necessites mantenir

aquesta posició. Penso que ser home

és més dur que ser gai, lesbiana, trans-

sexual o dona perquè vius lluitant per-

manentment per aquest lloc de poder.

I fas el que sigui per mantenir-lo. Crec

que el problema ve d’aquí. Homofòbia

significa por dels homosexuals, però

també por de ser homosexual...

En aquest context, no devia ser fàcil

tirar endavant la revista Kaos GL?

Durant molts anys, hem tret la revista

amb molts pocs diners, deixant d’anar

a fer cerveses per poder publicar-la.

Ara, comptem amb el suport d’una

ONG, però ni el govern turc ni cap edi-

torial no ens ajuden. De fet, el govern

ha intentat tancar la revista tres vega-

des. Hem portat un dels casos al Tribu-

nal europeu de Drets Humans perquè

la policia va anar a la impremta per

impedir la publicació. Sempre ens

n’hem sortit.

El govern turc pretén transmetre cap

a l’exterior una imatge més respec-

tuosa amb les minories i els drets

humans. Del teu discurs, es desprèn

que no és així...

Res més lluny de la realitat. Hem pro-

vat de parlar amb parlamentaris de

l’AKP, però sempre s’hi han negat. I

quan un d’ells va participar en una tro-

bada contra l’homofòbia a Ankara,

fins i tot va ser atacat per diaris prò-

xims al partit. De portes enfora, l’AKP

dóna una imatge molt diferent. A vega-

des, llegeixo notícies publicades a dia-

ris anglesos o espanyols en què no

reconec el meu govern. La Unió Euro-

pea també va publicar un informe so-

bre els progressos de Turquia on deia

que la situació de les persones LGBT

estava normalitzada. Només van par-

lar amb l’AKP, no amb nosaltres.

Aquest menyspreu cap a allò que és

diferent de què parles també es dóna

amb les minories?

Sí, és un problema turc. Ells es dedi-

quen a propagar que s’estan fent

avenços en aquesta direcció, però, a

la pràctica, per exemple, 400 activis-

tes kurds continuen arrestats. El

DKP opera contra això i ha intentat

fer política, però l’AKP s’hi resisteix.

S’han intentat obrir vies de diàleg,

però es continua sense parlar del

problema kurd, o dels armenis, o dels

cristians...

El mes de gener s’acaba la teva es-

tada a Catalunya. Tornaràs cap a

Istanbul?

Sí, però ja veuré què passa. Ara no tinc

problemes perquè estic lluny. Aquesta

és la mentalitat turca: no volen veure-

ho, ni saber-ne ni parlar-ne. A la gent li

agrada pensar que, encara que hi hagi

persones LGBT a Turquia, no viuen al

seu voltant. Comprovaré com està la

situació i, després, decidiré. Vull viure

allà, hi tinc els pares i la germana, els

amics... tots parlem la mateixa llen-

gua, però no tinc clar que hi pugui

viure.

Amb només 30 anys, Bawer
Çakir ja sap què és viure exiliat.
Nascut al Kurdistan i resident a
Istanbul, aquest jove periodista i
activista “contra els crims d’odi”
i pels drets de la comunitat LGBT
(Lesbiana, Gai, Bisexual i Trans-
gènere) és a Catalunya, acollit
per un programa de protecció de
defensors i defensores dels
drets humans de la Generalitat i
la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat. Una estada de sis
mesos per allunyar-se de casa
seva, on ha estat amenaçat.

“El govern i la policia
no fan res contra
aquests crims”
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“El 2009, van ser
assassinades 25 dones
transsexuals a Turquia”

Jordi Martí Font

opinio@setmanaridirecta.info

T
ornem a casa i mentre tras-

passem falses fronteres amb

ratlles pintades per guàrdies

civils, mossos i gendarmes, ens

adonem que els reis de la porqueria

són arribats i cares de lladres,

fatxes i casposos omplen les parets

dels nostres carrers. I és que sovint

ens agrada fer de kortatus de

segona o de tercera, què hi farem!

“Txequi txequi txequi txe”!..., tot i

que ara escoltem Calypso i no els

RedSkins. I enmig de la campanya

electoral que sigui, després dels

pòsters, “van per mercats, pobles i

ciutats, escoles i llars de jubilats.

Els trobareu per tot arreu, la seva

foto a totes les parets”; i en aquesta

també...

Fins i tot els mitjos silencis

allargats per cançons de la ràdio o

les televisions són plens de líders

“extenuats de tant xerrar, dient sí a

les peticions, fins al dia indicat de

votacions”. Mentiders! Perquè les

promeses no es poden mantenir

més enllà del seu aterratge en la

realitat més immediata o més

llunyana. El sistema on viuen no és

fet per a les persones (així, en

plural total) sinó per a unes deter-

minades d’aquestes que mai no som

nosaltres... ni falta que fa. O totes o

cap seria el millor dels lemes

possibles afegint-hi, al darrere, que

ja que hi som totes que sigui per a

totes, totes, totes.

I sabem que és possible si els

rics no ingressessin tant, si els que

manen no manessin tant, si els qui

acumulen no sumessin tant, si els

que tant tenen no ens volguessin

deixar veure que en tenen molt i en

volen més. Que ells no s’hi presenten

a les eleccions? És clar que no! Els

qui manen de veritat, els qui decidei-

xen com han d’actuar els que diuen

que ens representen i que mai no ho

fan, sempre es mantenen darrere

dels titelles mudats perquè és des

d’allà que els poden manegar millor.

I qui manega i dirigeix és qui mana,

qui fa d’amo de veritat. Que no ens

vinguin ara els titelles amb prome-

ses, que ja ens els coneixem: “Van

saludant a tort i a dret i fent petons

a petits i grans. Després del xou, ves-

los a buscar”. I res no poden prome-

tre que els amos no els deixin

prometre, que és això mateix: res.

“Se’ns pixen a sobre i diuen que

plou, només amb paraules no en

tenim prou. Les vostres promeses ja

no creiem”. Així que “Pel que fa a

mi, no m’enredareu. La gent com

vosaltres no m’estafeu”.

. LA COLUMNA

“Se’ns pixen 
a sobre...”

. L’ENTREVISTA

Bawer Çakir ACTIVISTA LGBT A TURQUIA

Que no ens 
vinguin ara els
titelles amb
promeses, que ja
ens els coneixem

ROBERT BONET


