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Pàgina 256 del volum 5A i pàgina 30 del volum 7B de l’expedient del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona on es recull la voluntat dels agents d’impedir la investigació i es demostra que un policia consumia drogues



CATALUNYA • EL JUTGE IMPUTA TRES AGENTS DEL COS MILITAR ADSCRITS AL QUARTER DE SANT ANDREU DE LA BARCA

La Guàrdia Civil pressiona perquè porti
el cas un fiscal “amic fins la medul·la”
Raquel Jové

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

T
ot comença amb un cas ordinari

de tràfic de drogues. A.L. i D.D. es

van confabular, segons les inves-

tigacions del Servei d’Assumptes In-

terns (SAI) de la Guàrdia Civil a les

quals ha tingut accés aquest setma-

nari, per enganyar J.M.B.H. La tarda del

28 de maig de 2009, van enviar-lo a la

confluència de la ronda de Sant Martí

amb el carrer del Treball de Barcelona a

buscar una maleta amb 29 quilos de

cocaïna. Amb aquesta finalitat, D.D. va

encarregar l’adquisició d’un vehicle i la

preparació de paquets de guix i sucre

per imitar les tauletes típiques de

cocaïna. Alhora, A.L., va trucar a Eric C.,

un agent de la Guàrdia Urbana amb qui

havia treballat com a guarda de segure-

tat a locals nocturns, per explicar-li la

ubicació exacta del vehicle i el fet que

J.M.B.H apareixeria a buscar els 29 qui-

los de cocaïna. Eric C. li va explicar a

l’inspector de la Guàrdia Urbana Victor

G., que és qui es va posar en contacte

amb el sergent Raúl J., agent de l’Equip

contra el Crim Organitzat de Catalunya

de la Guàrdia Civil (ECO-Catalunya).

Raúl J. decideix posar-ho en conei-

xement del tinent Francisco de Borja P.,

cap d’ECO-Catalunya, que autoritza

definitivament que es dugui a terme

l’actuació policial contra J.M.B.H. Així

doncs, a les 19:30h del 28 de maig, qua-

tre agents de l’ECO-Catalunya proce-

deixen a la detenció de J.M.B.H. quan

“estava manipulant, a l’interior d’un

vehicle, una maleta de grans dimen-

sions que contenia nombrosos farcells

compactes de color negre, que podien

ser substàncies estupefaents”, segons

l’atestat policial que aquests van redac-

tar. El 30 de maig, el detingut va ser

posat a disposició del jutjat d’instruc-

ció número 1 (Joaquín Aguirre).

Peculiaritats delictives

Tanmateix, quan aquest cas és revisat

pel jutge Aguirre, l’abril de 2010, a-

quest sospita de l’atestat perquè, se-

gons ell, “pateix de certes peculiaritats

que ofereixen caràcters de delicte” i

ordena al SAI (assumptes interns de la

guàrdia civil) que iniciï una investiga-

ció. Concretament apunta a “algunes

deficiències o omissions” pel que fa a

la identificació de la suposada droga,

les identificacions dels efectes perso-

nals del detingut, de la maleta i dels

paquets. Com a exemple d’això, res-

pecte la identificació de la suposada

droga, l’atestat no en diu res. Tot i així,

en una comunicació de la matinada

posterior, els agents afirmen que “rea-

litzat el pesatge dels paquets intervin-

guts, donen com a resultat la quantitat

aproximada de 55,5kg de pes total, una

quantitat que, sotmesa al reactiu de

narcotest dóna un resultat positiu a la

cocaïna, les amfetamines i les metaam-

fetamines”. Posteriorment, un dicta-

men de l’Institut Nacional de Toxicolo-

gia diu que només 512 grams són co-

caïna i que, de la resta, 1.500 grams són

de lidocaïna i uns 53 són guix i sucre.

Així doncs, aquest dictamen contradiu

la versió dels agents. La deficiència en

la identificació de la droga, fan que el

jutge, a instàncies del SAI, que creu que

actes deficiències responen a “un acte

voluntari”, citi a declarar en qualitat

d’imputats per presumptes delictes de

falsificació de documents (atestat poli-

cial), omissió del deure de perseguir

delictes i obstrucció a la justícia (enco-

briment) a dos d’aquests agents: Raul J.

i Francisco de Borja P.  

J.M.B.H. va declarar en seu judicial

que “el responsable de l’operació, ano-

menat Benito (sobrenom de Raúl J.) (...)

em va dir que ell sabia que no tenia res a

veure amb l’operació (...) em va dir que

deixaria la investigació a un costat per-

què havia rebut pressions i que em lliu-

raria directament a la justícia, que Ma-

nolito tenia influències i que havia rebut

trucades de la policia espanyola de Cor-

nellà de la qual havia rebut pressions

perquè no continués la investigació”.

Resulta que el detingut J.M.B.H. era

objecte d'investigació per un fet rela-

cionat amb el tràfic de drogues pel

Grup 2n de la Comissaria de la Policia

espanyola a Cornellà –dirigida pel jut-

jat d’instrucció número 3 de Gavà–.

Aquesta investigació incloïa escoltes

telefòniques, per això la policia espan-

yola va saber tan aviat que J.M.B.H

havia estat detingut, i així va poder

exercir les pressions. 

Investigacions des de Cornellà

Les investigacions del Grup 2n de la

Comissaria de la Policia espanyola de

Cornellà –en el marc de l’operanció

Lince– es centraven en una presumpta

xarxa de tràfic d’estupefaents i blan-

queig de capitals, integrada per

M.A.C.B. Toni, usuari de múltiples cot-

xes d’alta gama; Manuel Gutiérrez Car-

bajo Manolito, i J.M.B.H. Gafas. Les

investigacions confirmen que, després

de la detenció de J.M.B.H., Manolito es

va posar en contacte amb la Unitat Cen-

tral Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil

–òrgan del qual depèn ECO-Catalunya, a

través d’Antonio F.D.– i que, des d’aquí,

es va informar Manolito de les circums-

tàncies de la detenció de J.M.B.H. A

més, durant l’estudi dels registres tele-

fònics de Toni, Gafas i Manolito fets pel

SAI, es descobreix que tots tres tenen

contacte habitual amb mossos d’esqua-

dra. Toni es relaciona amb el comissari

de Vilanova Josep Ranea, amb qui pren

cafès i a través del qual obté informació

sobre casos policials; Manolito, amb

José Bolívar (comissari de la policia

espanyola) i José Luís Trapero (comis-

sari dels Mossos), amb qui assegura

anar sovint a dinar. Qui més es rela-

ciona amb la policia, però, és J.M.B.H.

Gafas. És amic de l’agent dels Mossos

d’Esquadra José Antonio Molina, de l’a-

gent de la Guàrdia Urbana Antonio F.Q.

–actualment a la brigada UNO3 i ex-

agent de la Unitat Nocturna Operativa

Centralitzada (UNOC)– i del Cap d’In-

vestigació dels Mossos d’Esquadra de

la Zona de Gavà Antonio J.S.

Molina compra cotxes a Gafas –en-

tre ells, un Mini amb el qual es va passe-

jar mentre estava de servei–, surt amb

ell d’excursió i és model i candidat per

entrar al programa de Telecinco Muje-

res, Hombres y Viceversa. A més, quan

Gafas és denunciat per una noia per

maltractaments, aquest li facilita da-

des i extrems de la denúncia i s’ofereix

per fer de fals testimoni a favor seu. Cal

dir que Gafas informa a Molina d’un

viatge seu a Colòmbia i li comunica que

tot ha anat bé. Antonio F.Q. també inter-

cedeix a favor seu, quan aquest topa

amb un control d’alcoholèmia de la

UNOC, dient-li que digui que són amics

seus. També n’és client. En aquest cas,

adquireix un telèfon mòbil de Gafas.

Sobre Antonio J.S., Gafas fanfarroneja

ser amic seu i esmorzar amb ell. També

diu que coneix un altre policia, el coro-

nel Miguel G.A., excap superior de la

Policia Judicial i de la Guàrdia Civil de

Catalunya i actualment a la reserva.

Cal dir que aquestes investigacions

dutes a terme per la policia espanyola

són valorades de la següent manera pel

SAI: “L’actuació podria ser conside-

rada, almenys, com a irregular”, ja que

el Grup 2n de la Policia espanyola de

Cornellà no va entregar “la totalitat

dels registres de trucades i dades” de

les intervencions telefòniques efectua-

des a l’autoritat judicial. De fet, les tru-

cades entregades són menors a les tru-

cades registrades al sistema SITEL

d’escolta de trucades telefòniques.

Pressions a les altes esferes

La investigació contra Raul J. i Fran-

cisco de Borja P. va prosseguir, amb dos

moviments importants per part del SAI

i del jutjat d’instrucció número 1. Són

l’aparició d’una notícia a El Periódico

de Catalunya el 10 de juny de 2010 sota

el títol “Un jutge de BCN investiga

agents de les forces de seguretat pels

seus contactes amb narcotraficants” i

el registre de la seu d’ECO-Catalunya a

la Comandància de la Guàrdia Civil de

Sant Andreu de la Barca, on es van tro-

bar efectes del detingut no ressenyats a

les diligències policials i que, segons el

SAI “haurien contribuït a l’esclariment

dels fets”. És el cas d’una caixa de car-

tró pertanyent al telèfon mòbil que el

detingut duia a sobre o sis sobres de

Manicol, substància usada per fer re-

baixar la puresa de la cocaïna. Aquests

dos fets van despertar les reaccions de

molts càrrecs de la Guàrdia Civil que,

majoritàriament a converses amb el

tinent Francisco de Borja P. i el sergent

Raul J., mostren el seu suport i, alguns

d’ells, la seva disposició a influir en les

decisions del fiscal i el jutge.

Francisco de Borja P. fa el primer

contacte amb el cap del grup d’ECO de

la Unitat Central Operativa, qui inicia

els contactes amb el seu superior. A-

quest es posarà en contacte amb el se-

nador de Convergència i Unió –i ponent

de la reforma del codi penal– Jordi Ca-

sas, que s’ofereix “a donar un cop de mà

en tot el que faci falta” i afirma –segons

aquest– que, a nivell de Catalunya, es

posarà en contacte amb algú que

coneix bé, el fiscal en cap, i, a Madrid,

amb el fiscal general de l’Estat.

Tot seguit, parla amb el un coman-

dant, que assegura que “va estar pre-

sent a tota la història” i que diu –segons

Francisco de Borja P.– que es posarà en

contacte amb el fiscal Gerardo Cavero.

Més endavant, sembla que aquest con-

tacte va donar fruit. Es desprén així

d’una conversa que manté Raul J. amb

el seu advocat i on parlen del judici con-

tra ells. Raul J. afirma que han canviat

el fiscal, que ara és el fiscal Cavero, qui

defineix com “amic fins a la medul·la”.

L’inspector de la Guàrdia Urbana

Víctor G. es posa en contacte amb Fran-

cisco de Borja P. per dir-li que no creu

que l’estiguin investigant i per aclarir-

li dubtes sobre la naturalesa del jutge

Joaquín Aguirre.

L’agent també parla amb l’empre-

sari Francisco B.N., a qui l’ECO-Cata-

lunya va estar investigant, de les minu-

tes dels advocats i de les gestions que el

senador de CiU Jordi Casas farà a favor

de Francisco de Borja P. i Raul J.

També es posen en contacte amb

Francisco de Borja P. l’excoronel Mi-

guel.G.A. i un altre coronel. El primer

afirma que s’intentarà reunir amb el

fiscal en cap de Barcelona i assegura

recordar perfectament el tema des del

principi: “van haver-hi unes coses es-

tranyes [...] van tractar d’utilitzar-nos”.

L’últim li diu que “estan tocant un as

cap amunt”. És a través d’aquests dos

coronels que el tinent Francisco de

Borja P. rep informacions que la fisca-

lia no tindria pensat actuar, segons les

fonts de la fiscalia anticorrupció. El jut-

jat d’instrucció número 1, però, ja es-

tava intervenint totes aquestes conver-

ses, i del seu contingut en va concloure

que s’havia d’intervenir més telèfons

mòbils, entre d’altres, els de tres agents

dels mossos d’esquadra. 

2 • estirant del fil DIRECTA 208   

, estirant del fil

Pàgines 246 i 249 del volum 5A de l’expedient investigat al jutjat d’instrucció 1 de Barcelona
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Mossos i narcotraficants al descobert
Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

Les investigacions judicials iniciades pel

jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona

van derivar en una segona causa que va ser

assignada a la Divisió d'Assumptes Interns

dels Mossos d'Esquadra, ja que el jutge des-

confiava de l'actuació imparcial en el cas de

la Divisió d'Investigació Criminal. En

aquesta segona causa, es va imputar i dete-

nir tres mossos d'esquadra: Josep Ranea, Jose

Antonio Molina i Mauricio Llopis. Altres

agents també van ser investigats i acusats

d'actuacions irregulars. Durant els mesos de

juny, juliol, agost i setembre d'enguany, es

van intervenir un centenar de telèfons

mòbils, es van fer seguiments presencials i

gravacions de trobades entre els agents poli-

cials i els membres de la xarxa delinqüencial

dedicada al tràfic de substàncies estupe-

faents. El procediment incorpora nombroses

gravacions d'àudio i vídeo. Periodistes d'El

Periódico, la Cadena Ser i l'ADN també apa-

reixen en les intercepcions. Algunes de les

acusacions concretes de la Divisió d'Assump-

tes Interns dels Mossos d'Esquadra són les

següents:
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Filtració d'informació
confidencial

Al'expedient, també hi consta una

gravació de la trobada que va tenir

Ranea amb A.S., un alt responsable de

la lluita contra el tràfic de drogues

dels Mossos d'Esquadra. Es dóna la

circumstància que aquest mosso viu a

Vilanova i van acordar la cita prop del

passeig marítim. Arran d'aquesta tro-

bada, segons es desprèn de comunica-

cions posteriors dels membres de la

trama, Ranea va poder conèixer de-

talls de les investigacions relaciona-

des amb una xarxa de narcotraficants

de la qual havien aparegut informa-

cions al diari El Periódico. Aquests

detalls van ser comunicats a un dels

membres de la xarxa mitjançant una

cita presencial al costat del Mcdonal-

d's del municipi. Per traspassar a-

questa mena d'informació, el sotscap

mai utilitzava la via telefònica, conei-

xedor com era dels mètodes d'inter-

cepció emprats pels cossos policials,

tal com mostra el seu currículum, amb

un coneixement ampli de les pràcti-

ques de les forces de seguretat en a-

quest sentit.

Dinar gratis al Club
Nàutic de Vilanova
Una de les conseqüències de les

presumptes activitats il·legals de

Josep Ranea, sotscap de la comissaria

de l'Àrea Bàsica Policial del Garraf,

eren els agraïments per part de les

persones beneficiades. Jordi Pastor,

màxim responsable del Club Nàutic de

Vilanova, era conscient dels favors

rebuts pel sotscap i en algunes oca-

sions, quan els màxims responsables

policials dinaven als establiments del

port, els sortia gratis. Això mateix li

va passar a la intendent Rosa Gubia-

nes, que va dinar sense abonar ni un

duro al CNV Restaurant, tal com va

informar telefònicament al seu subor-

dinat, sense que aquest (Ranea) mos-

trés cap sorpresa, ans al contrari, va

vincular la gratuïtat del dinar als

favors rebuts pel senyor Pastor. Pocs

dies abans, Ranea havia enviat un

cotxe patrulla a les portes d'una nota-

ria on Jordi Pastor havia de signar uns

documents amb uns ciutadans xine-

sos que, segons ell, li provocaven certs

maldecaps.

Retirada de multes a
amistats i conegudes
Una de les activitats habituals de

Ranea també consistia a fer ges-

tions per aconseguir la retirada de

multes i sancions o el tracte de favor

per les persones relacionades amb els

membres del grup de traficants de

drogues amb qui es relacionava. El

sotscap dels Mossos va rebre la tru-

cada d'un d'aquests individus, que li

demanava que intercedís per la reti-

rada d'una multa al ciutadà Manuel O.

Tot seguit, es va posar en contacte

amb B.N., policia municipal de Sitges,

per aconseguir la retirada de la san-

ció. Segons les trucades intervingu-

des als membres del grup dedicat al

tràfic d'estupefaents, Ranea hauria

demanat 2.000 euros i una furgoneta

a canvi d'aquesta mena de gestions,

que eren reiterades i acumulades en

el temps, segons es desprèn dels SMS

i les trucades que feia i que rebia.

'Facilitats' per aprovar
oposicions a mosso
De tota la documentació, també

es desprèn que el responsable

policial de Vilanova va intercedir

per aconseguir que un dels membres

del que els investigadors anomenen

“grup delinqüencial” aprovés l'exa-

men d'accés a la policia catalana.

M.A.C.B, amb el sobrenom de Toni,

volia aconseguir que A.S. superés les

proves d'accés de l'Escola de Policia

de Catalunya. Per aconseguir-ho, tots

tres es van reunir en un restaurant (hi

consta la gravació i el seguiment poli-

cial presencial), on Ranea li va donar

les indicacions precises de tot el que

havia de fer. De la conversa posterior

entre Toni i A.S., es conclou que Ra-

nea, a més, va passar les dades de l'as-

pirant a mosso a un contacte seu que

era un suposat responsable de l'Es-

cola de Policia per influir en el procés

de selecció dels nous grups d'aspi-

rants. Finalment, però, A.S. no va ser

admès, fet que va generar malestar

entre els membres de la xarxa, que no

van voler pagar els favors de Ranea, ja

que no havien estat del tot infructí-

fers. Entre d'altres coses, el sotscap

de Vilanova ja havia rebut una Play

Station per fer aquestes gestions.

Amistats amb
processats pel GAL
acusats d’un homicidi 

L'Àrea d'Investigació d'Afers In-

terns que ha investigat el cas ha

destacat als seus informes que al-

guns dels membres de la trama, en

especial Manuel G.C., mantenien una

relació excel·lent amb Francisco Ál-

varez i Jesús Miguel Argüelles, exres-

ponsables de la lluita antiterrorista

durant els governs de Felipe Gonzá-

lez i processats per diversos delictes

vinculats als Grupos Antiterroristas

de Liberación (GAL). Els informes

assenyalen que, segons les bases de

dades policials, tots dos van ser con-

demnats per “un delicte d'homicidi

l'any 1984, mentre exercien la seva

tasca professional”. També es fa refe-

rència a les trobades de membres de

la trama amb Argüelles a l'illa de

Menorca, on té un veler i passa les

vacances. Actualment, els dos expoli-

cies antiterroristes es dediquen a

dirigir una empresa de seguretat pri-

vada. M.N., periodista d'El Periódico

també va contactar amb el cap de la

banda per aconseguir el telèfon de

Francisco Álvarez.

Fuig després d'una
baralla
Un altre dels agents investigats i

que finalment va ser detingut és

Jose Antonio Molina, adscrit a la

comissaria de Sant Cugat del Vallès.

Entre d'altres coses, el relat de la in-

vestigació descriu una baralla d'a-

quest agent quan es trobava fora de

servei i estava de festa en un local a-

nomenat Opium Mar, del port de Bar-

celona. Segons ell mateix i tal i com

es desprèn d'una conversa telefò-

nica, anava tan passat de substàn-

cies estupefaents i alcohol que no

recorda la baralla, però alhora diu:

“Cuando reparto, reparto”. Després

de la baralla, va fugir acompanyat de

V.L., per evitar que tots dos fossin

identificats quan arribés el primer

cotxe patrulla alertat pels responsa-

bles del bar. En un altre episodi,

explica com es trobava després de

consumir “cristal, coca, xibeca, jack

daniels i corazones rosas (pasti-

lles)”, no sabia ni on era i es notava

totalment col·locat.

Compra-venda de
cotxes a la comissaria

Aquest mateix agent de la comissa-

ria de Sant Cugat del Vallès es de-

dicava presumptivament a la venda de

productes anabolitzants i altres subs-

tàncies il·legals per treure's un sobre-

sou. Una altra de les activitats extra

era la venda de vehicles. L'expedient

judicial relata un episodi on un dels

investigats –sota el pseudònim d'El

Gafas– va portar un vehicle fins a la

seu de la comissaria del municipi. Un

cop allà, una mossa d'esquadra va sor-

tir cinc minuts per provar-lo i va fer

una volta per la zona. La Divisió d'A-

fers Interns conclou que formava part

dels negocis de Molina, que juntament

amb el seu amic, es dedicava a fer de

mitjancer per vendre vehicles. En

aquella ocasió, a més, El Gafas va ac-

cedir a la comissaria per la zona res-

tringida només a agents i va utilitzar

l'ordinador de la Unitat d'Investigació

de Sant Cugat (en aquell moment els

mossos responsables de l'àrea no hi

eren) per fer consultes sobre antece-

dents i investigacions relatives a per-

sones implicades a la xarxa de tràfic o

d'altres que hi estaven relacionades.

Tot això va quedar gravat per diverses

càmeres de videovigilància.

“Llama al 'Toni' de
Gavà i lo sueltan”
Durant la investigació, que es va

iniciar amb la punxada dels telè-

fons de tres mossos d'esquadra, es va

poder veure la implicació d'altres a-

gents en els tractes de favor. En con-

cret, la investigació assenyala els dos

màxims responsables de la Unitat

d'Investigació de Gavà: Antoni J.S.

(àlies Toni) i Òscar D.R. S'afirma que

tots dos van participar a diverses ac-

tuacions irregulars o il·legals durant

l'exercici del seu càrrec. El dia que van

detenir el germanastre d'un dels mem-

bres de la trama, Antoni J.S. va donar

ordres per aconseguir que fos posat en

llibertat sense passar per les depen-

dències judicials. També va baixar als

calabossos per parlar amb ell. A més,

una mossa que es trobava a les depen-

dències policials va mostrar interès

pel detingut i la seva posada en lliber-

tat. Després, la investigació va con-

cloure que la mossa era germana de

l'advocat d'un dels presumptes mem-

bres del “grup delinqüencial”. A les

trucades enregistrades entre els mem-

bres de la trama es denota un clar

coneixement d'Antoni J.S., a qui ano-

menen Toni de Gavà i amb qui exercei-

xen una certa influència per tal d'a-

conseguir favors.

Pàgines 282 i 283 del volum 10B de l’expedient judicial investigat pel jutjat d’instrucció 1 de Barcelona



D
e nou, els saharauis van

marxar al desert. Llegint,

vaig poder aprendre que

aquesta no era la primera que es

veien forçats a traslladar-se. No fa

massa fugien del napalm i el fòsfor

blanc que plovia sobre els seus caps

vessats des d’avions marroquins, en

el seu llarg exili fins a Algèria. Qui

no va aconseguir escapar del despie-

tat invasor, continua sobrevivint

allà on des de llavors, 35 anys

enrere, anomenem “territoris

ocupats pel Marroc”. Un territori

que mai no ha estat lliure. Mai, com

a país, se n’ha conformat. Una terra

aparentment estèril però molt

rendible si es tenen en compte la

pesca i els fosfats. Terreny erm per

sembrar qualsevol llavor que no

sigui la de la revolució. La de la

negativa a qualsevol potència

estrangera que pretengui regir els

designis de tan noble població

autòctona. Aquests saharauis que

van ser reprimits pels soldats al

Zemla, pares i avis dels qui ara

estan sent reprimits amb tanta o

més crueltat per les forces d’ocupa-

ció marroquines. La història es

repeteix una i altra vegada i no

sembla que hagi de millorar. Perquè

el colonitzador marroquí és tan

sàdic com invulnerable a crítiques

estrangeres, i el colonitzat tan

orgullós de morir per la seva terra

com ho estaria el mític líder del

Front Polisario, El Wali.

I és que al nacionalisme saha-

raui no se’l mata a cops perquè,

precisament, és un moviment sorgit

del patiment. És un moviment

d’alliberament que neix de l’opres-

sió de potències estrangeres. El

Marroc no entén que l’única manera

d’acabar amb el moviment indepen-

dentista és deixar-los en pau. No

s’adonen que els saharauis que ara

són nens, que són germans o fills

dels que estan morint i desaparei-

xent ara, un dia creixeran. No

oblidaran el que el Marroc li està

fent a les seves famílies. I quan

creixin prou, sortiran de nou al

carrer a lluitar per la seva llibertat i

per la seva memòria, tot i sabent

que acabaran morts a mans d’un

policia, d’un soldat o d’un colon.

Però igual que a Gdeim Izik, torna-

ran a plantar cara, alçaran la seva

veu contra l’invasor covard encara que

la lògica indiqui que el bàndol perde-

dor s’encebarà, una altra més, en els

que lluiten per una causa justa.

Perquè, en aquell moment, entre la

pols i la fumarada, els gasos lacrimò-

gens i la pluja de pedres, trets i

consignes d’unitat, li pots veure la

cara al soldat i cridar: “Vine aquí, fill

de puta!”. Llavors pots veure el descon-

cert a la seva cara, que esperava que

estigués cagat de por i, contra tot

pronòstic, veu que un jove que no

passa dels vint s’enfronta a un exèrcit

amb un pal. “Estarà boig?”, potser li

passa pel cap a l’invasor. Doncs no, no

està boig. És que està lluitant per la

seva terra. És que ha estat somiant

amb aquest moment des que, sent

petit, va veure com la policia marroquí

va entrar a casa seva i, després

d’endur-se el pare, van apallissar la

mare. Al pare no el va tornar a veure i,

probablement, mai més el vegi, per

molt que denunciï, per moltes cartes

que escrigui a ONG, per molt que

maleeixi els soldats de l’ONU amb els

que es creua tots els dies a Al-Aaiun.

Obligat a cantar l’himne del Marroc a

l’escola, en la que, per si no fos prou,

han de conviure amb els soldats al

pati i vigilar amb el que diuen a la

sortida, ja que sempre hi ha policies

de paisà vigilant. I quan no són

policies són colons xivatos, venuts al

rei per quatre dírhams. Un de tants

saharauis que ens expliquen la seva

història per a que en fem difusió o

potser, simplement, per desfogar-se.

Fart de rebre pallisses per parlar,

per dir que no és marroquí, que és

saharaui. Fart que els recursos

naturals del seu país siguin siste-

màticament espoliats pel Marroc a

canvi que la Minurso miri cap a una

altra banda davant de les constants

violacions de drets humans. No sé si

ara mateix aquest noi estarà ama-

gat, esperant que el seu veí marro-

quí el delati, si estarà sent torturat

a comissaria o a la presó o si ja

engrosseix la llista de morts. I és no

és només un noi, és tot un poble

fart. I mentre quedin saharauis

vius, hi haurà esperança que el

Sàhara assoleixi finalment la seva

anhelada llibertat. I nosaltres els de

mostrar el nostre suport.

De nou, els saharauis van marxar al desert
Javier Sopeña • Activista de l’organització Sahara Thawra
opinio@setmanaridirecta.info

KARLES

E
spanya és un estat obertament

feixista. Hi havia pocs dubtes

sobre això, però tots han

quedat resolts ja. El temps rècord en

què el govern, via aprovació real, ha

militaritzat tot un sector econòmic

davant de la vaga d’un grup de

treballadors, només és possible en

un estat que no compleix amb els

mínims requerits per ser, si vol, una

democràcia de baixa intensitat. Que

un grup de policies i guàrdies civils

irrompés amenaçadorament al lloc

on els treballadors en vaga estaven

realitzant una reunió sindical,

simplement és una mostra més del

que dic.

La decisió governamental de

militaritzar l’espai aeri espanyol

sembra un precedent summament

preocupant per als interessos de la

classe treballadora en el seu con-

junt. Ja van amenaçar amb fer una

cosa similar quan la recent vaga

“salvatge” dels treballadors del

metro de Madrid. Ara, simplement,

ho han fet. Qualsevol vaga que

toqui els collons als interessos

d’estat, és a dir, als interessos de la

patronal espanyola, podrà ser

atacada a partir d’ara sense cap

pietat. Militars, policies i guàrdies

civils se n’encarregaran. Només fa

falta un Consell de Ministres,

només una firma del Rei. Això és el

que hi ha i, pitjor encara, és el que

hi haurà d’aquí d’ara endavant cada

vegada amb menys vergonya. 

Amenacen fins i tot amb jutjar

els controladors aeris pel delicte de

sedició. Parlen d’acomiadaments

massius i d’atac sense contempla-

cions contra els causants i responsa-

bles del “caos” en el qual s’ha

instal·lat el territori espanyol des de

divendres de la tarda. Repeteixen

molt, per cert, la paraula caos. Tant

que, com no podria ser de cap altra

manera, la ciutadania amoltonada

arriba a creure-s’ho. Fonamental

perquè les classes treballadores es

posin del costat del govern en les

seves mesures feixistes. El cop

militar de 1936 també venia a treure

Espanya del caos. Això deien.Així,

doncs, la majoria de la ciutadania

dóna suport a les decisions del

govern. Molts altres caminen escan-

dalitzats perquè no podran fer

aquest viatge de pont que tenien

organitzat a Londres, París o Praga.

Quin quilombo! 

No hi ha escàndol ni indignació,

tanmateix, davant de la retirada del

subsidi dels 426 euros, ni davant de

la privatització, precisament, del

49% dels principals i més rendibles

aeroports de l’Estat espanyol, o de

gallina dels ous d’or que són les

loteries. No hi ha escàndol ni indig-

nació per aquesta reforma laboral

que posarà el nostre acomiadament

en safata de plata als empresaris

sense escrúpols, aquesta reforma de

les pensions que ens farà treballar

fins als 67 anys, la baixada de sou del

funcionariat, aquestes quantitats

ingents de diners que s’han regalat

als bancs i caixes, o aquesta llei

hipotecària abusiva que tracta el

deutor poc menys que com a un

delinqüent. 

Ja em podeu treure tots els drets

socials i laborals que vulgueu, però,

això sí, ni se us acudeixi tocar-me el

viatge de pont. Alienació capitalista

elevada a la seva màxima potència. I

el feixisme que creix i es fa cada

vegada més fort. Normal, amb aquest

panorama, qui pot esperar una altra

cosa.

Treu-me tots els drets que tinc
Pedro Antonio Honrubia Hurtado
opinio@setmanaridirecta.info

No hi ha escàndol
ni indignació davant
de la retirada del
subsidi dels 426
euros, ni davant la
privatització del
49% dels principals
i més rendibles
aeroports de l’Estat
espanyol o de les
loteries

Al nacionalisme
saharaui no se’l
mata a cops perquè
és un moviment
sorgit del patiment,
que neix de
l’opressió de 
països estrangers
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E
ls pressupostos presen-

tats pel govern espanyol

per a l’any 2011 han sofert

una reducció d’un 6,2% respecte

als de l’any 2010. Ens han dit

que són uns pressupostos

austers per fer front a la crisi. I

l’austeritat, diuen, està centrada

en la contenció de la despesa,

que és un eufemisme per indicar

que l’Estat destinarà menys

recursos per a despeses socials.

Un primer punt a tenir en

compte és que un 20,4% del

pressupost es destina al paga-

ment del deute financer, és a dir,

que serveix per pagar el deute

adquirit pel govern (una part

important del qual correspon a

l’ajuda milionària que va donar a

la banca). L’any passat aquesta

partida era d’un 15,2%. D’això en

resulta que la despesa del 2011,

un cop separada la part finan-

cera, és realment un 12% menor

que la del 2010.

És interessant analitzar les

reduccions de cada un dels

ministeris per adonar-se de

quines són les prioritats del

govern. L’assignació del Minis-

teri de Defensa per a l’any 2011

disminueix un 6,6% respecte

l’any 2010, gairebé la mateixa

disminució percentual que la del

pressupost general. És a dir que,

en termes relatius, queda

pràcticament igual. La reducció

del Ministeri de Sanitat i Polí-

tica social és del 8,2%, la del

Ministeri d’Educació és del 8,0%

i el Ministeri de Medi Ambient i

Medi Rural i Marítim pateix una

reducció del 31%, reduccions

totes elles per sobre de la global

dels pressupostos generals. Està

ben clar que el govern del PSOE

considera que es poden retallar

despeses bàsiques com educació

i sanitat, però no la despesa

militar.

Sorprèn que la despesa

associada a les prestacions per

atur disminueixi (reducció del

1,6%), malgrat que el govern

preveu un augment de la taxa

d’atur. Això vol dir que, encara

que hi haurà més aturats, molts

d’ells cobraran menys perquè

hauran esgotat el període de

prestació contributiva i passa-

ran a cobrar el subsidi o bé,

simplement, no cobraran res.

Les retallades no afecten a la

despesa militar. Hi ha despeses

militars que estan incloses en

altres ministeris, com ara les

classes passives militars, la

mutualitat militar, contribu-

cions a organismes internacio-

nals (com per exemple l’OTAN),

les missions militars a l’exterior

(Afganistan, Líban, operació

Atalanta, etc.), ajuts a la indús-

tria militar i altres. Si s’afegei-

xen aquestes despeses, el

pressupost real de Defensa

pràcticament es duplica (arriba

a 17.218 milions d’euros). Els

diferents governs han utilitzat

aquesta tàctica de camuflatge de

la despesa militar des de fa

molts anys; els governs del PP ja

la practicaven amb les crítiques

ferotges de l’oposició socialista.

Si considerem la despesa militar

real per a l’any 2011, veiem que

la reducció respecte l’any 2010

és tot just d’un 5%. Això vol dir

que la despesa militar augmenta

en termes relatius. Està clar que

l’austeritat pressupostària no ha

incidit en la despesa militar com

ho ha fet en la despesa sanitària

o educativa. En definitiva, l’any

2011 les despeses militars

augmentaran respecte el total

del pressupost i les despeses

socials disminuiran.

Però encara hi ha més. Es

pot comprovar que en els darrers

anys la despesa militar liqui-

dada realment a tancament de

l’exercici, ha superat la despesa

pressupostada en un 15% de

mitjana. És una altra manera

d’amagar la despesa militar real,

ja que habitualment el pressu-

post liquidat no sol ser notícia

de premsa.

Com es pot explicar que

l’Estat espanyol mantingui una

despesa militar tan elevada?

Quines són les amenaces mili-

tars reals de l’Estat espanyol?

En uns pressupostos més

equitatius i més justos s’haurien

de disminuir les despeses

militars i reconvertir-les en

despeses socials.

Despeses socials i despesa militar per al 2011

Xavier Bohigas • Membre del Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs de Justícia i Pau
opinio@setmanaridirecta.info

L’austeritat
pressupostària no
ha incidit en la
despesa militar
com ho ha fet 
en la despesa
sanitària o
educativa
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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.

Xavi Miquel

C
om vas començar en el món de

la il·lustració?

No va ser una cosa pensada.

De sempre m’ha agradat l’art en

general, el teatre, la música,

escriure... No va sorgir d’enlloc, el

dibuix em va venir a buscar a mi, no

jo a ell.

Què intentes expressar en les teves

il·lustracions?

És una cosa que tampoc em plantejo.

És el què em surt. Surt de dins, però

el que vols expressar no ho pots dir

amb paraules, ho dius amb colors,

amb formes. El que intentes transme-

tre són emocions, són visions teves.

Les teves percepcions, la teva subjec-

tivitat de l’entorn, del que sents.

Bàsicament és com tenir una eina

per treure la sensibilitat.

La il·lustració és cosa de la 

canalla?

A mi m’agrada més la il·lustració per

a gent adulta. L’infantil és molt

interessant però l’adulta la  trobo

encara més interessant ja que els

codis són totalment diferents, pots

fer coses molt més “macabres”. El

llenguatge per a nens ha de ser més

dolç, innocent... però amb l’adult pots

experimentar moltíssim i rebuscar

molt més.

Consideres que la pintura és eli-

tista?

No és elitista en sí, el què passa és

que està molt minoritzada perquè no

hi ha cultura artística. Sembla que

sigui una casa de les galeries d’art,

però pintar, de petit, a tothom li

agrada. Senzillament és una necessi-

tat d’expressió.

. EL CIGALÓ

“La pintura està molt
minoritzada perquè no 
hi ha cultura artística”
L’Anna Viñas és
una persona polifa-
cètica en el món
de l’art que toca
tots els camps.
Canta en un grup,
fa joguines de roba
per a la canalla,
però els senti-
ments principals
els transmet a
través de la il·lus-
tració, ja sigui el
dibuix, la pintura o
l’aquarel·la.

Els veïns de Sants
s’organitzen
Mercè Compte Martínez

Barcelona

Ens hem de felicitar perquè els veïns i veïnes

hem salvat alguns dels arbres centenaris de la

Carretera de Sants, després d’una campanya molt

participativa (assemblees al carrer de Sants, 800

signatures, articles a la premsa i cartes al director).

Això ens demostra que quan la ciutadania s’orga-

nitza i participa es poden assolir les millores que

fan de la nostra ciutat un espai per viure i respirar.

Hem d’estar alerta perquè aquest ajuntament

arboricida dels grans arbres, sobretot plataners, no

segueixi amb aquesta política destructiva del

patrimoni arbori de Barcelona.

Pressupost de Defensa
Josep Manel Fondevila

Pallars

Ales Corts espanyoles es debaten els Pressupos-

tos Generals de l’Estat. El Zapatero d’“esque-

rres” pacta amb la dreta perifèrica i no sembla

reduir-se el pressupost militar.

El govern ha abaixat els sous al funcionariat,

ha congelat pensions, consolida la precarietat

laboral... i l’exèrcit, de turisme pacificador. Amb el

cost de la missió afganesa s’hauria evitat la conge-

lació de les pensions i amb el valor de tres tancs

Leopard funciona un hospital.

Denunciem una classe política submisa als

interessos opacs i ens atrevim a propostes econò-

miques alternatives i revolucionàries (revolucionà-

ries? Si surt a la Bíblia!), de convertir les espases en

relles. També proposem fer objecció fiscal. Reduir

la despesa militar –aquí i al món– ens aproparia als

objectius del mil·lenni; hi hauria menys crisi i més

pau. Com deia el lema, depèn de tu.

Mercats i polítics
contra la ciutadania
Assemblea Ciutadana de Ponent 

“Que la crisi la paguin els rics”

Una vegada més, el mercats imposen, els

governs acaten i la ciutadania en patim les

conseqüències. Divendres, el govern Zapatero

aprovarà l’enèsim paquet de mesures per fer front a

la crisi. Ho ha fet públic només quatre dies després

de trobar-se amb les 37 principals empreses de

l’Estat. La recepta: privatitzar (aeroports i loteria),

reduir els impostos a les empreses i eliminar els

426 euros que cobren els aturats de llarga durada.

Vergonyós. Així pensa un govern dit d’esque-

rres fer front a la crisi? Carregant novament el cost

de les mesures sobre els més febles mentre conti-

nua reduint els impostos dels que més tenen.

Per a la majoria de la població la sortida de la

crisi no es cap bona notícia: Privatització, retalla-

des socials i precarietat laboral legal. Tots els drets

socials es sacrifiquen en nom dels mercats, per

pagar la factura de la darrera gran orgia del capita-

lisme. No ho podem permetre, caldrà seguir llui-

tant pel que és nostre.

LLUÍS RÀFOLS
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S
i. Tot Estat disposa sempre

d’una claveguera on s’hi

aboquen les vergonyes; allà

on el límit entre llei i delicte es

difumina i creua constantment sota

el llindar de la impunitat; i on sura

també una doble economia que

vincla directament abús de poder

policial i corrupció i enriquiment

ilícit. I si. Cal dir que els Mossos no

n’estan pas exemptes. Des del seu

propagandístic desplegament, els

casos han anat surant de la mateixa

forma que han estat silenciats. 

Si abans va ser el torn de

capitostos del GAL, tocats amb

tricorni, desembarcant tones de

droga a la costa tarragonina i l’any

passat era el torn del cap del Grup

VI de la Brigada d’Informació de la

policia espanyola, directament

implicat en una trama de proxene-

tisme i extorquiment, avui les

inquietants notícies posen el focus

en la policia autònomica. El clàssic

malhaurat de la corrupció policial

ja és a casa nostra. I de mala

manera.  

Les inquietants investigacions

dels jutjats de Barcelona sobre una

densa trama de corrupció policial

obren la porta a una mena de

particular ‘wikileaks’ local, l’abast

del qual encara és d’hora per

dimensionar. Però si la setmana

passada el perseguit portal filtrava

que Catalunya era el refugi placid

de la mafia russa i és constatat que

és el santuari de la mafia italiana,

cal dir que les investigacions en

curs parlen avui de mafia local a

l’ombra de diversos agents de la

policia catalana. I amb un paper

més que tèrbol de la totpoderosa

Divisió d’Investigació Criminal. 

Tot plegat, en la primera set-

mana de la ‘Catalunya millor’ d’un

Artur Mas que, en matèria policial i

durant la campanya electoral, va

anunciar com a producte estrella la

derogació del ‘Codi d’Ètica’ dels

Mossos. Ben simptomatic.

. EDITORIAL

Mossos, ètica i clavegueram

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Jordi Raymond

directa@setmanaridirecta.info

“B
arcelona serà la tomba

del feixisme”, diu la dita

popular. Tal vegada

exagerada o excessivament pamfle-

tària l’expressió, potser l’hauríem

d’acompanyar d’un “...o com a

mínim la tomba de les candidatures

fatxes i obertament racistes”, si és

que volem que soni actual després

del darrer espectacle electoral. una

expressió que se sustentaria en la

imatge del rostre dels prop de 100

pallassos que van acudir, el diu-

menge 28 de desembre, a celebrar

no res a l’Hotel Plaza. O en l’expres-

sió de desengany electoral que li va

quedar a la cara del regidoret de Vic

al qual han partit el jeto més

vegades. La tomba, en aquest cas,

ens la podem imaginar amb forma

de forat financer i de deute econò-

mic, provocat per la despesa alar-

mantment alta que han fet els

racistes a causa de la fallida cam-

panya electoral. Un deute que

hauran d’afrontar els mecenes

d’aquests instigadors de l’odi i que,

des d’aquesta tribuna, desitjo que

faci el màxim mal possible als

negocis d’aquests empresaris

d’extrema dreta.

Efectivament, els resultats

electorals dels racistes a la ciutat

comtal han estat marcadament

inferiors als de la resta del país. Els

motius pels quals l’angladisme s’ha

cremat els dits amb la Rosa de Foc

encara ens són desconeguts, fins i

tot per les pròpies barcelonines, ja

que les causes semblen diverses

(tant diverses com diversa és la

gent que viu a la metròpoli). El que

sí que és cert és que el fracàs dels

instigadors de l’odi racial a Barce-

lona ha estat estrepitosament

rotund

Els racistes ignorants que

promouen l’odi racial i la violència

contra les minories cada vegada

que algú els deixa anar un feix de

calers perquè es presentin a les

eleccions creixen i es pensen que

tot és possible. Fan anar discursos

xenòfobs i demagogs i utilitzen la

provocació amb certs sectors de

població per guanyar notorietat,

perquè no els queda res més.

Potser no són clars els motius

pels quals els racistes continuaran

essent una minoria marginal al

nostre país, però ara els coneixem

millor, ara coneixem millor el

nostre enemic.

Fatxes i racistes a la merda!

. EL RACÓ IL·LUSTRAT

8 de desembre de 2010   •   DIRECTA 208 

HARALD MOLINA

. COM S’HA FET

A
questa setmana és pont... però som aquí igualment. La DIRECTA no fa

pont, continua seguint l’actualitat com cada setmana, o encara més.. El

que passa és que el dimecres 8 de desembre és festa i això ens fa tenir

força problemes amb la distribució del setmanari. No podem enviar les direc-

tes a Correus fins el dijous 9 de desembre i, per tant, us preguem disculpes per

avançat si es dóna el cas que les vostres subscripcions us arriben una mica

més tard del que arriben normalment :-)

D’altra banda, volíem comentar, per si no us hi heu fixat encara, que ja

hem començat la promoció de nadal de la DIRECTA. A partir del desembre, les

persones que se subscriguin al setmanari participaran en un sorteig de tres

cistelles carregades de regals, productes ecològics, etc., que es farà el gener.

Cada setmana, podreu veure tota la informació sobre aquesta promoció a la

pàgina 14 de la DIRECTA. Fins la propera, salut!
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El fracàs dels
instigadors de l’odi
racial a Barcelona ha
estat estrepitosament
rotund



Jesús Rodríguez
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E
l govern del PSOE va anunciar, el

dilluns 29 de novembre, poques

hores després de reunir-se a la

Moncloa amb la cúpula empresarial

espanyola, que privatitzaria la gestió

d’AENA, un dels pocs àmbits del negoci

aeroportuari que encara es trobava en

mans de l’Estat. Aquest organisme es

dedica, principalment, a la gestió dels

aeroports i de l’espai aeri. Les pres-

sions exercides per la Unió Europea i el

Fons Monetari Internacional (FMI)

havien fructificat pocs dies abans i

Zapatero estava decidit a reduir el dèfi-

cit públic d’aquelles empreses que

tenien més números vermells. En el cas

d’AENA, un 19% de dèficit previst per

l’any 2011, molt superior a la mitjana de

l’administració, calculada en un 6,5%.

Aquesta decisió, però, topava amb un

impediment que el govern havia de

superar amb mesures excepcionals: la

plantilla de 2.400 controladores aèries

comporta la meitat del pressupost en

sous d’AENA i aquests diners s’aconse-

gueixen de les taxes que s’apliquen als

passatgers i les passatgeres. Les com-

panyies aèries interessades en la com-

pra d’accions d’AENA no volien arrosse-

gar aquesta càrrega i van plantejar al

govern que donaven suport a la privatit-

zació, però amb els sous de les controla-

dores molt més flexibles i deslligats de

l’actual conveni col·lectiu pactat amb el

sindicat majoritari USCA. La reducció

dels sous de les controladores, de

retruc, també permetrà la reducció de

les taxes que les companyies apliquen a

la gent que viatja i, així, hi haurà una

major competitivitat amb les compan-

yies d’altres països.

El teló de fons era aquest, però...

què és el que va desencadenar els fets

de la setmana passada? Segons l’acord

entre el Ministeri de Foment espanyol i

els sindicats signat el mes de febrer

passat, els controladors aeris tenen un

contracte base de 1.670 hores anuals,

que garanteix que no poden treballar

durant més de set hores seguides, amb

els descansos pertinents entre hora i

hora i amb un sou que supera els 100

euros/hora de mitjana. Entre el dime-

cres 1 i el dijous 2 de desembre, algunes

treballadores de les torres de control

(especialment a Galícia) ja havien supe-

rat aquesta xifra i començaven a operar

fent hores extres. Segons asseguren

des del sindicat USCA (que representa

el 95% de la plantilla), aquestes hores

extres no són volgudes per la plantilla,

tot i que es cobren a més del doble de

l’hora per conveni. També expliquen

que fa anys que exigeixen que s’incor-

pori més personal, amb el conseqüent

repartiment del treball, però amb sous

d’hora convencional. En aquest sentit,

afirmen que, en temps de vaques gras-

ses, el govern no va fer cap esforç per

incentivar la formació de controladores

perquè el negoci funcionava a tot rendi-

ment i els ingressos per taxes eren molt

elevats, suficients per fer-se càrrec de

totes les hores extres. Ara, en temps de

vaques flaques, els comptes no surten;

és per això que el ministre Blanco des

de feia dies havia decidit que l’estratè-

gia de la “doctrina del shock” seria la

més oportuna per resoldre el conflicte.

Reforça aquesta tesi, el fet que el presi-

dent Zapatero hagués suspès el seu

viatge a la cimera iberoamericana que

s’ha celebrat a l’Argentina i que la majo-

ria de ministres també haguessin re-

dissenyat la seva agenda per deixar-la

sense compromisos entre el 3 i el 5 de

desembre.

El dia D

El 3 de desembre al matí, diferents

membres de la plantilla ja van faltar a

la feina al·legant raons de salut quan

van saber que el consell de ministres

havia aprovat un decret mitjançant el

qual s’incrementava la jornada laboral i

la flexibilitat horària i, alhora, es re-

duïen els sous de la plantilla, una

mesura totalment contradictòria amb

el conveni col·lectiu signat pel mateix

ministre Blanco nou mesos abans. El

nombre de baixes per malaltia es va

situar al voltant del 60% el capvespre

del mateix dia, però tot i que l’espai aeri

s’hauria pogut mantenir obert amb el

40% de la plantilla, el mateix govern va

decidir tancar-lo i convocar una reunió

extraordinària del consell de ministres

l’endemà al matí. A la mateixa hora,

tres vehicles de la Unitat Militar d’E-

mergències de l’exèrcit va aparcar a les

portes de Barajas perquè un fotògraf

d’EFE immortalitzés el moment i

enviés la instantània a tots els diaris.

Al conjunt dels aeroports, prop de

600.000 persones es van veure afecta-

des per la situació, però, en general, no

es van produir situacions de tensió i hi

va regnar la tranquil·litat. El matí del

dissabte 4 de desembre, es van comen-

çar a enlairar alguns vols. Va ser ales-

hores quan Iberia, Vueling i Spanair

van suspendre totes les seves rutes.

Zapatero i el rei estaven a punt de sig-

nar l’estat d’alerta, que segons la Cons-

titució només és justificable davant

una situació de caos generalitzat. Les

companyies aèries i el govern van unir

els seus interessos i van paralitzar l’es-

pai aeri artificialment per aconseguir

una percepció social de màxima tensió.

Alguns guàrdies civils van entrar a les

torres de control i, en alguns casos,

amenaçant amb la seva pistola regla-

mentària, van asseure les controlado-

res a les cadires de comandament. Poc

després, Blanco va anunciar l’obertura

de 442 expedients disciplinaris.

Les empreses que
volen comprar valors
d’AENA demanen la
retallada del salari
de les controladores
per afavorir la
competitivitat

Dues dones esperen assegudes a les taquilles de facturació, tancades per culpa del col·lapse viscut a l’aeroport del Prat

ALBERT GARCIA

ESTAT ESPANYOL • LES COMPANYIES AÈRIES VOLEN SOUS MÉS BAIXOS PER REDUIR LES TAXES

La privatització d’AENA és l’objectiu
final de la militarització aeroportuària
Zapatero allarga artificialment el tancament de l’espai aeri per justificar la declaració 
de l’estat d’alarma davant l’opinió pública. Iberia, Vueling i Spanair hi han col·laborat
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F
a anys que diferents moviments

socials i sindicals denuncien la

bretxa salarial existent entre tre-

balladores i directius i alts càrrecs exe-

cutius de les grans empreses. Una dife-

rència que, amb la crisi, no fa més que

augmentar. Al mateix temps, però, s’a-

nul·la l’ajut de 426 euros al mes a les

persones aturades o es produeixen

increments imperceptibles del salari

mínim interprofessional (que supera

molt poc els 600 euros al mes a l’Estat

espanyol). L’Informe Anual de Govern

Corporatiu de 2009 de la Comissió

Nacional del Mercat de Valors (CNMV),

fet públic el juny passat, és clar pel que

fa l’augment de les retribucions dels

càrrecs consellers de les empreses de

l’IBEX-35, que han ascendit un 15%

durant l’any passat, en un context en

què els beneficis d’aquestes empreses

es van reduir un 21%.

Com diu la dita, “feta la llei, feta la

trampa”. Les dietes i altres remunera-

cions en espècies i variables són la

forma encoberta de pujar el salari als

alts càrrecs executius quan el seu sou

fix només ha augmentat un 0,2%.

Segons l’informe de la CNMV, les dietes

i les atencions estatutàries van créixer

un 12,3% i un 6,6%, respectivament, en

comparació al 2008. Pel que fa a les

opcions sobre accions, van incremen-

tar un 30%. La bretxa es consolida i

augmenta. La mitjana del salari anual

dels membres de consells directius

durant el 2009 és de 602.000 euros: 69

vegades més que el salari mínim de

2009 (de 8.736 euros anuals), 43 vega-

des més que el d’una mileurista i 28

cops més que el salari mitjà de les tre-

balladores espanyoles (de 21.883 euros

el 2008 segons l’Institut Nacional d’Es-

tadística, INE). Amb tot, la xifra esmen-

tada és la mitjana entre els més de 500

alts càrrecs d’aquestes grans empreses,

els salaris anuals dels quals poden arri-

bar als 2,720 milions d’euros dels

càrrecs consellers executius (309 vega-

des el salari mínim).

Diferents ‘bretxes salarials’

L’Enquesta Anual de l’Estructura Sala-

rial de 2008, elaborada per l’INE i feta

pública el juny de 2010, assenyala que

el salari mitjà dels treballadors espan-

yols va ser de 21.883,42 euros l’any,

davant els 60.453 euros anuals de

directius d’empreses de més de deu tre-

balladores. Segons aquestes dades, els

càrrecs directius de les empreses peti-

tes o mitjanes cobren quatre vegades

més que una persona mileurista, un

segment majoritari en la nostra socie-

tat. Quan es donen aquestes dades, cal

tenir en compte que la mitjana del

salari anual es distribueix de forma

desigual entre els diferents treballa-

dors i treballadores. Així, segons l’In-

forme del Mercat de Treball i Pensions

de 2009 de l’Agència Tributària, un

57,54% de les persones assalariades i

pensionistes espanyoles són mileuris-

tes i, l’any passat, cobraven menys de

17.472 euros bruts. A l’altre extrem,

només 168.218 persones, un 0,9% de la

població, cobra més de 87.360 euros

l’any.

L’enquesta de l’INE també des-

glossa les diferents bretxes salarials

existents: entre home (24.203 euros

l’any) i dona (18.910 euros anuals), en-

tre gent immigrant (entre 13.861 euros

i 16.823 euros anuals segons la nacio-

nalitat) i autòctona (22.485 euros l’any),

entre menors de vint anys (9.960 euros

anuals) i de més de 55 anys (26.981

euros l’any), o entre treballadores tem-

porals (16.204euros) i indefinides

(23.544 euros).

L’origen de la divergència salarial

Diverses webs professionals consulta-

des assenyalen que seria un despropò-

sit reduir els salaris dels directius, per

l’alt valor (ingressos) que aporten a

l’empresa –molt més que les treballado-

res– i que aquests salaris elevats són

una eina per retenir el seu “talent”. El

secretari d’Acció Sindical de la Confe-

deració General dels Treballadors

(CGT), Juanan Sánchez, considera que

“són els treballadors els qui aporten

valor i creen riquesa a l’empresa” i que

res no justifica les diferències salarials

“originades per un capitalisme que fo-

menta l’acumulació de riquesa per uns

pocs”. I afegeix: “En el sistema capita-

lista, la quantia de la remuneració no és

una decisió democràtica ni amb con-

trols democràtics”, sinó una decisió

“dels que més tenen”. Aquest sindicat

aposta per l’autogestió i la igualtat

salarial com a expressió del seu ideari

d’igualtat social. El senador d’EUiA

Joan Josep Nuet critica que la crisi ha

servit “com a excusa per ampliar la

bretxa salarial i per aplicar més políti-

ques neoliberals”.

El cert és que hi ha diferències sala-

rials entre grups socials que difícil-

ment es poden justificar amb l’argu-

ment que, suposadament, aporten més

valor; com, per exemple, en el cas de les

diferències entre homes i dones o

immigrants i autòctones. D’altra ban-

da, resulta si més no qüestionable que

aquest “valor afegit” justifique que les

retribucions vagin dels set o vuit cops

per sobre del salari mínim que cobren

els càrrecs directius citats a l’enquesta

de l’INE, fins a les 309 vegades el salari

mínim que cobren alguns alts càrrecs

executius de l’IBEX-35. En aquest sen-

tit, el professor Vicenç Navarro va des-

tacar (al seu article “Salario máximo,

salario mínimo”, publicat a Público el

26 de novembre de 2009) que el 72% de

la ciutadania de l’OCDE creu que les

desigualtats són excessives i que no

tenen res a veure amb el mèrit, sinó

amb els contactes polítics i socials que

es tenen.

Tot i que consideren que el valor

que aporten justifica els seus salaris,

els alts càrrecs executius no s’estan de

blindar les seves condicions laborals i

establir clàusules contractuals que els

asseguren, en cas d’acomiadament, u-

nes indemnitzacions que deixen en cal-

derilla els 45 dies per any treballat que

cobraven els assalariats fins la darrera

reforma laboral. Les seves remunera-

cions tampoc són transparents i, en

molts casos, no les decideixen les jun-

tes d’accionistes: només un 44,1% de

les empreses detalla les retribucions

dels seus alts càrrecs executius i tan

sols un 35,3% sotmet a la junta d’accio-

nistes les retribucions dels seus conse-

llers i conselleres, segons l’informe de

la CNMV.

Salari màxim

Izquierda Unida, que reclama l’establi-

ment d’un salari màxim, va presentar

una proposta no de llei al Congrés dels

Diputats, el mes de novembre de 2009,

per limitar els salaris dels alts càrrecs

executius i les parts variables, per vin-

cular-los a resultats econòmics posi-

tius, però també socials i ambientals.

La proposta demanava –en la línia de la

CNMV– que aquests salaris alts fossin

transparents i que fossin sotmesos a

les juntes d’accionistes. De fet, el tema

del salari màxim és un debat recurrent

entre grups i teòrics d’esquerres que ja

el plantejaven abans de la crisi i que,

amb aquesta, ha pres un nou impuls. El

senador d’EUiA destaca que “si hi ha un

límit per baix, també hi ha de ser per

dalt amb un salari màxim, si volem una

societat justa i cohesionada”.

Agents de borsa observen a través dels vidres de la Borsa de Barcelona una marxa contrària a la reforma laboral

ARXIU ALBERT GARCIA

Les dietes i altres
remuneracions en
espècies són la
forma encoberta 
de pujar els salaris

ESTAT ESPANYOL • UN INFORME DE LA COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS OFEREIX LES DADES D’AQUEST FORT INCREMENT 

Els sous dels alts càrrecs executius de
les empreses de l’IBEX-35 pugen un 15%
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+ INFO
INE. www.ine.es/revistas/cifrain-

e/0305.pdf i www.ine.es/prensa/-

np601.pdf.

CNMV. www.cnmv.es/DocPortal/-

Publicaciones/Informes/IAGC_IB

EX_2009.pdf.

AEAT. www.aeat.es/AEAT/Conteni-

dos_Comunes/La_Agencia_Tributa-

ria/Estadisticas/Publicaciones/sit

es/mercado/2009/home.html i

www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Co

munes/La_Agencia_Tributaria/Est

adisticas/Publicaciones/sites/mer-

cado/2009/jrubikeb26.html.



Albert Bellido

redaccio@setmanaridirecta.info

C
ada dimecres a les 14:15, euca-

ristia fins a la fi del món.

Aquesta és la frase que es pot

llegir en un dels cartells penjats a l’es-

pai destinat a estudiants a la Facultat

d’Economia i Empresa de la Universi-

tat de Barcelona. La capella on s’ofi-

cia la missa tan sols obre a aquella

hora i és d’ús exclusiu i privat per les

que practiquen la fe catòlica. El con-

veni signat l’any 1988 entre l’arque-

bisbat de Barcelona i la universitat

els concedeix aquest privilegi i obliga

la facultat a cedir un espai de culte a

l’Església catòlica. La Facultat d’Eco-

nomia i Empresa és l’única facultat

de les universitats públiques catala-

nes on hi ha un espai reservat –d’a-

questes característiques– per desen-

volupar aquesta activitat.

Campanya de protesta

El deganat de la facultat va anunciar, a

finals del curs 2009-2010, que l’aula

d’estudis ubicada a l’Aula Shumpetter

es reemplaçaria per una capella. L’aula

eliminada va entrar en funcionament

després de la pressió de l’estudiantat i

era l’única de tota la facultat destinada

a aquest ús. L’assemblea de facultat, en

iniciar el curs actual, va engegar una

campanya amb l’objectiu d’eliminar

aquest espai privatiu de la facultat i

eradicar el conveni. Altres assemblees

de la zona s’han afegit a la campanya i,

des de principis de novembre, han con-

vocat concentracions davant de la cape-

lla a l’hora de la missa. Les estudiants

mobilitzades demanen que els criteris

de laïcitat s’imposin a la universitat,

alhora que expressen el seu rebuig

“davant l’existència d’espais privats

dins les instal·lacions de la universitat

pública”.

Seguretat privada per garantir 

el culte catòlic a la facultat

Les estudiants i professores que as-

sisteixen a la missa han mostrat el

seu rebuig a les protestes i diuen

que estan sent perseguides per les

que practiquen el “laïcisme radical”.

Arran de les concentracions dels

dimecres, l’assistència de persones a

l’eucaristia ha augmentat considera-

blement. El darrer dimecres dia 1 de

desembre, les autoritats acadèmiques

van posar en marxa un dispositiu de

seguretat privada a l’entrada de la

capella per no deixar passar ningú

que no anés a practicar la missa.

Quan va finalitzar la protesta, la vice-

rectora d’Estudiants, Gemma Fonro-

dona, es va comprometre a fer públic

l’acord entre l’arquebisbat i la UB, que

aquest no ha estat a l’abast de la co-

munitat universitària tot i les deman-

des de les estudiants.

El rectorat es pronuncia

En un comunicat emès in extremis el

3 de desembre, el rectorat de la UB

expressa la seva voluntat perquè hi

hagi “respecte per a tots els serveis i

activitats que es duen a terme” i

demana que “les formes d’expressió

de les posicions crítiques siguin com-

patibles amb el bon funcionament”.

Les autoritats pertinents no mostren

cap posicionament al respecte i dema-

nen “que el debat es dugui a terme als

fòrums i òrgans pertinents”, on la re-

presentació estudiantil és ínfima i

testimonial. Les assemblees d’estu-

diants han decidit que continuaran la

lluita fins que s’aboleixi el conveni i

han convocat més mobilitzacions a-

bans de les vacances de Nadal per

pressionar el rectorat “perquè talli

amb l’Església i adopti les premisses

que, a alguns llocs, ja van arribar amb

la Il·lustració i que sembla que, al

regne d’Espanya, encara no s’han po-

gut instal·lar”.

Acte de protesta celebrat l’1 de desembre a la Facultat d’Economia de la UB per demanar el tancament de la capella

ARXIU LAURA SARDA

BARCELONA • L’ESPAI DE LA FACULTAT D’ECONOMIA ÉS D’ÚS EXCLUSIU I PRIVAT PER LES PERSONES QUE PRACTIQUEN LA FE CATÒLICA

Les assemblees de la UB volen recuperar
la sala d’estudis convertida en capella
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Fran Richart

elcamp@setmanaridirecta.info

L’
Audiència Provincial de Tarra-

gona acollirà, el 13 de desembre,

la tercera vista del judici que

enfronta Bruno S. i la Guàrdia Urbana

de Reus pels fets succeïts la nit del 17

maig de 2007, quan l’arma d’un agent

d’aquest cos es va disparar i va ferir

greument la cama de Bruno S., que es

trobava retingut al terra. L’agressió es

va produir en el context d’una interven-

ció de la policia local per dissoldre una

festa que s’estava celebrant al carrer

amb motiu de la clausura del festival de

circ Trapezi. La ràtzia va acabar amb

l’hospitalització i la detenció de Bruno

S. i amb la detenció de tres persones

més, que van ser acusades d’agressió a

l’autoritat. El cas va aixecar polseguera

a Reus i, durant aquell any, es van con-

vocar diverses concentracions per de-

nunciar l’abús policial i la impunitat

amb què actuen els agents de la capital

del Baix Camp. L’Ajuntament ha donat

ple suport a l’actuació de la Guàrdia Ur-

bana des del principi i la fiscalia dema-

na dos anys de presó per l’encausat. Per

la seva banda, els advocats defensors

de Bruno S. demanen tres anys de presó

per l’agent o la seva inhabilitació.

Detencions en batuda

Segons la versió del grup de solidàries

amb el Bruno S., els fets van tenir lloc la

matinada del 17 de maig a la zona lú-

dica del passeig de Mata, quan un grup

de persones estava ballant i tocant amb

tambors, per celebrar que havia finalit-

zat el festival Trapezi. A aquelles hores

de la nit, va arribar una dotació policial

de dos agents de la Guàrdia Urbana

que, segons els assistents, “amb un to

prepotent i amenaçador, volia disper-

sar la gent que hi havia”. Després de

rebre empentes de manera “indiscri-

minada” –segons diuen les solidàries–

i del desconcert general, les presents

van desaparèixer del passeig. Transco-

rreguts uns minuts, a la plaça Conde-

sito, un nombrós contingent de la

Guàrdia Urbana estava retenint i i-

dentificant cinc de les persones que

havien intentat pacificar durant els

fets. Bruno S., que també hi havia estat,

s’hi va acostar per informar-se de la

situació dels retinguts i un dels agents

–el mateix del passeig de Mata– es va

llançar damunt d’ell i li va començar a

propinar cops de puny i de genoll. Men-

tre el tenia de bocaterrosa i l’emmani-

llava –sense que ell hi oposés resistèn-

cia–, es va disparar la seva pistola i

Bruno S. va rebre un tret a la cama

–exactament en un dels bessons– que li

va destrossar el peroné. Segons les per-

sones que van presenciar la detenció,

fins que no va arribar l’ambulància,

deu minuts després, B.S. va romandre

“ferit a terra i emmanillat, mentre els

agents parlaven entre ells i feien truca-

des”. L’agent de la Guàrdia Urbana ha

declarat al judici que l’arma se li va dis-

parar mentre la recollia del terra i que

va anar cap el Bruno S. perquè, durant

els fets del passeig de Mata, aquest noi

–lligat als moviments socials i a la

xarxa pel decreixement– li havia donat

“un cop de puny a la mandíbula”.

Judici obert

El 13 de desembre a les 4 de la tarda se

celebrarà la tercera vista d’aquest

judici a l’Audiència Provincial de Tarra-

gona (avinguda Lluís Companys nú-

mero 10, tercer pis, sala quarta). La fa-

mília –que convida tothom que vulgui

donar suport a venir al judici, ja que la

vista és oberta– espera la inhabilitació i

la condemna a presó d’aquest agent

que, a hores d’ara, treballa en una ofi-

cina del cos policial sense arma. Fonts

judicials apunten que el cas de Bruno S.

es troba “en una situació favorable”.

REUS • BRUNO S. REP L’IMPACTE DEL PROJECTIL DE L’ARMA DE L’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA MENTRE ES TROBAVA RETINGUT A TERRA

Demanen tres anys de presó a un
policia per ferir de bala un noi 

‘Performance’ de denúncia celebrada pels carrers de Reus un any després dels fets



Aitor Blanc

barcelonesnord@setmanaridirecta.info

L
a Plataforma per a la Defensa de

la Serra de Marina i Can Zam ha

denunciat irregularitats en l’e-

xecució del projecte Cúbics a Santa

Coloma de Gramenet. Segons fonts

municipals, una part del complex ur-

banístic, format per tres torres de

gran alçada, ja té data d’inauguració,

el 17 de desembre de 2010, en concret

la part d’oci i comercial (DIRECTA 205).

Segons denuncien a través d’un escrit

al delegat del govern de l’Estat a Cata-

lunya, “el projecte incompleix l’apli-

cació temporal de la llei d’urbanisme,

ja que, el novembre de 2010, les com-

pensacions per l’aplicació dels habi-

tatges de protecció oficial han cadu-

cat en termes temporals; és a dir,

segons la llei, l’entrega dels habitat-

ges s’havia de fer en un període mà-

xim de dos anys des de la seva aprova-

ció definitiva, que va ser el novembre

de 2005”.

A l’escrit, les entitats demanen la

suspensió del projecte urbanístic.

Aquesta paralització del projecte

–que impossibilitaria la inauguració

de la part privada abans que la pú-

blica– serviria per plantejar un debat

ciutadà per redefinir la destinació

del projecte cap a equipaments so-

cials, prou necessaris a la ciutat.

També apunten que caldria que s’ini-

ciés una nova modificació del Pla

General Metropolità per adequar els

usos i les limitacions temporals del

projecte.

Les modificacions generen 

plusvàlues milionàries

D’ençà de la seva aprovació definitiva,

l’any 2005, el projecte Cúbics ha patit

diferents modificacions. La darrera

variació suposa unes diferències

substancials, que beneficien la cons-

tructora Proinosa, a través de l’aug-

ment del nombre d’habitatges i d’a-

parcaments. La darrera modificació,

efectuada l’any 2009, cedeix una do-

ble alçada a la planta baixa d’un dels

tres edificis per passar a ser d’ús co-

mercial, cosa que generarà més plus-

vàlua. El conjunt d’irregularitats del

projecte, segons un informe emès ar-

ran del cas Pretòria, arriben a generar

18,6 milions d’euros de plusvàlua. El

projecte també preveia la construcció

d’un edifici destinat a equipaments,

en concret, una residència per a la

gent gran, però encara no s’ha fet.

Segons s’exposa a l’annex de càr-

regues urbanístiques que ha d’assu-

mir la promotora del Complex Cúbics

2005: “Totes les obres de construcció i

urbanització –tant les obligatòries

com les complementàries– seran exe-

cutades i lliurades simultàniament a

l’execució i finalització de les edifica-

cions de caràcter privat”. Per tant, la

Plataforma denuncia que “els habitat-

ges que recullen la part pública del

projecte s’han d’entregar al mateix

temps que s’entrega la part privada”

(Hotel, Cinemes...).

Mobilització veïnal

Segons la Plataforma: “Això hauria de

ser un motiu suficient per no fer cap

inauguració si no s’han acabat tots

els edificis”. Per això ha preparat una

jornada reivindicativa al Parc Europa

–davant del complex Cúbics– el dia 11

de desembre al matí, durant la qual es

faran diferents activitats. També ha

engegat una campanya de denúncia

per generar un debat entre la població

i que “aquest espai passi a ser propie-

tat municipal i es destini a equipa-

ments socials”.

“Segons la llei,
l’entrega dels
habitatges s’havia
de fer en un període
màxim de dos anys
des de la seva
aprovació definitiva,
que va ser el 2005”

Després de la pressa de possessió de Núria Parlón, part del veïnat assegura que les actuacions irregulars no s’han aturat

ARXIU

SANTA COLOMA DE GRAMENET • EL PROJECTE INCOMPLEIX L’APLICACIÓ TEMPORAL DE LA LLEI D’URBANISME

Les entitats veïnals denuncien
irregularitats en l’execució del pla Cúbics
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Josep Maria Llauradó

elcamp@setmanaridirecta.info

U
n parell de dies abans de la vaga

general del 29 de setembre,

l’empresa Emte Services, enca-

rregada de fer serveis de manteniment

a diverses institucions com l’Ajunta-

ment de Tarragona, va acomiadar

Manuel Vidal, treballador de l’empresa

i delegat de la CGT. Es dóna la circums-

tància que la mateixa empresa va ser

retractada judicialment de decisions

semblants en el passat contra tres tre-

balladors, un d’ells el mateix Vidal. Els

sindicalistes de l’empresa afirmen que

fa sis anys que es troben en aquesta

situació i que els caps “es dediquen a

amenaçar el personal perquè la por

impedeixi la mobilització dels treba-

lladors”. Avui dia, després de dos

mesos, Vidal encara es troba a l’atur.

Segons el sindicat CGT, es tractaria

d’un acomiadament causat per la mili-

tància del treballador i no per les

raons al·legades per l’empresa, que

anirien pel camí de l’aplicació de la

reforma laboral per causes objectives,

és a dir, preveient futures pèrdues. En

paraules del mateix afectat, Manuel

Vidal, “l’empresa Emte Services ha a-

ugmentat la feina aquests darrers

temps i, per tant, les causes objectives

no són justificades en cap moment”. A

la demanda de readmissió, s’hi han

sumat tot tipus de col·lectius, tant de

la ciutat com dels Països Catalans i de

l’Estat espanyol, entre ells, la UGT,

CCOO, el Sindicat d’Estudiants, la CUP

o El Militante. Durant aquests dos

mesos, han tingut temps de dur a

terme algunes accions, com ara con-

centracions, enganxada de cartells,

actes de difusió del cas i una reivindi-

cació al plenari de l’Ajuntament per

part de la CGT. Precisament, el delegat

sindical va lliurar a l’alcalde un docu-

ment per reclamar el suport de les

organitzacions que, per Vidal, “s’auto-

anomenen d’esquerres”, ja que, fins

ara, no hi ha hagut cap mena de posi-

cionament institucional sobre el cas.

Totes les organitzacions adherides

coincideixen a considerar que el fet

que es tracti del més veterà de la plan-

tilla, amb tretze anys a l’empresa, “vol

dir que el nou context està facilitant la

substitució dels treballadors més llui-

tadors, de més edat, pels més dòcils, de

menys”.

EL CAMP • FA SIS ANYS QUE ELS CAPS DE L’EMPRESA “ES DEDIQUEN A AMENAÇAR EL PERSONAL” PER IMPEDIR L’ACCIÓ SINDICAL

Continuen les mobilitzacions a favor de
la readmissió d’un treballador d’EMTE

A la demanda, s’hi
han sumat tot tipus
de col·lectius, tant
de la ciutat de
Tarragona com dels
Països Catalans i 
de l’Estat espanyol

Assemblea de la Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam

S’ha fixat una
jornada reivindicativa
al Parc Europa pel
dia 11 de desembre

ANDREU FERNÁNDEZ



DIRECTA 208   •   8 de desembre de 2010 així està el pati • 11

, així està el pati

Jordi Molina

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a muntanya de Montjuïc ha dit

prou. A la zona verda més impor-

tant de Barcelona, ja no hi caben

més instal·lacions esportives ni pistes

d’aeromodelisme ni hotels ni restau-

rants ni tampoc la gossera municipal

de la ciutat. Almenys, així ho entenen

les més de 400 entitats que han signat

un manifest per emplaçar l’Ajuntament

de Barcelona a repensar una decisió

que, diuen, ha estat “unilateral” i no ha

comptat amb l’opinió majoritària del

teixit associatiu i ciutadà del districte

de Sants-Montjuïc.

Una de les impulsores del manifest,

la presidenta de l'Associació de Veïns

de la Satàlia, Anna Menéndez, creu que

el consistori manté un discurs

mediambiental políticament correcte,

per una banda, però que impulsa actua-

cions que malmeten la muntanya, per

l’altra: “Els usos que té actualment la

muntanya no s’ajusten a la seva condi-

ció de parc i, mentre aquesta contrarie-

tat no es resol, el consistori continua

degradant el penya-segat amb equipa-

ments com la gossera, per no parlar de

futurs projectes com l’escola de jardi-

neria o la Casa del Marroc”. En aquest

sentit, el president del Centre d’Estudis

de Montjuïc (CEM), Oriol Granados,

recorda que el terreny on es vol projec-

tar el parc d’animals “actua com a

corredor biològic i àrea d'alimentació

per a ocells com el xoriguer o l'espar-

ver” i alerta dels riscos. Assegura que

“l’emplaçament escollit és un dels

únics paratges de la muntanya que con-

serven més valors naturals biològics,

geològics, històrics i arqueològics” i

qualifica la projecció de la gossera com

un “atemptat mediambiental”.

Actualment, l'espai elegit, una

zona verda d'1,8 hectàrees entre el

cementiri i el Jardí Botànic, serveix per

emmagatzemar els arbres que són reti-

rats dels carrers per obres. Es preveu

que el cost de l’operació s’elevi fins als

7,6 milions d'euros.

Un pla participatiu estèril

Des de l’any 2007, el consistori barce-

loní manté obert un procés participatiu

amb les associacions i el veïnat per

decidir el futur del que anomenen Parc

d'Acollida d'Animals de Companyia

(PAAC). Segons la ciutadania, en una

primera fase, les representats munici-

pals es van comprometre a protegir la

muntanya de noves agressions urba-

nístiques, però, fa un any, el govern

–amb el suport d’ERC– va decidir pro-

jectar la gossera a la mateixa mun-

tanya que volia preservar. El pacte, aliè

a les reclamacions veïnals, el van lide-

rar la cinquena tinent d'alcalde de Medi

Ambient, Imma Mayol (ICV-EUiA), i el

president d'Esquerra a l'Ajuntament,

Jordi Portabella. A més, l’acord va

comptar amb el vist-i-plau de CiU. Per

poder-se dur a terme, però, calia una

modificació del Pla General Metropo-

lità (PGM), que precisament s’ha apro-

vat fa escassos dies i ha precipitat la

tramitació de la gossera a aquesta

muntanya emblemàtica de Barcelona.

La regidora de Sants-Montjuïc, Imma

Moraleda, es mostra ambigua davant la

tensió generada entre el consistori i la

ciutadania. “L’Ajuntament sempre ha

dit que el parc d’animals és farà a Mont-

juïc, però no iniciarem cap intervenció

fins que el procés participatiu no hagi

vist el seu punt i final”.

Els veïns i les veïnes, per la seva

part, consideren que s’han vulnerat els

acords de l'any 2007. “Ens trobem

davant d’una prova més del poc res-

pecte que mostra l'Ajuntament per les

deliberacions i la presa de decisions

consensuades”, subratlla el manifest.

En aquest clima de confusió, CiU

no ha deixat passar l’ocasió per des-

marcar-se del govern d’Hereu i, de pas,

del que va dir la mateixa coalició nacio-

nalista fa poc més d’un any. Així, la

regidora Sònia Recasens ha titllat “d’i-

nadmissible” la modificació del PGM i

de “frustració total” el procés participa-

tiu.

Montjuïc: la muntanya 'abocador'

Des de la construcció dels equipa-

ments olímpics, que van ocupar una

part important de l’espai lliure de la

muntanya, Montjuïc —considerat com

“el pulmó de la ciutat” per l’adminis-

tració– no ha deixat de rebre impactes

relacionats amb la ubicació d’edifica-

cions. El veïnat ha demanat insistent-

ment una muntanya més natural i una

moratòria definitiva en la construcció

d’equipaments. “Volem una muntanya

més amable, verda i popular, sense

més totxo”, reclama Anna Menéndez,

que recorda quin va ser el detonant

que va posar Montjuïc a la llista de

paratges susceptibles d’acollir el

PAAC: “No podem oblidar que aquest

equipament arriba aquí després de

descartar la seva ubicació a la zona

noble de Barcelona per pressions”,

referint-se a la negativa de fa uns anys

de construir la gossera al Parc de l’O-

reneta. La protesta veïnal també

inclou la proposta que la gossera es

traslladi al polígon industrial de la

Zona Franca.

Des de l’Associació
de Veïns de la
Satàlia es diu que
“el consistori
continua degradant
el penya-segat amb
equipaments com
la gossera”

Terrenys del parc on volen ubicar-hi la gossera

BARCELONA · UN ACORD POLÍTIC FET D’ESQUENES A LA POBLACIÓ VOL DESPLAÇAR L’EQUIPAMENT

El veïnat tem que la gossera degradi
“encara més” la muntanya de Montjuïc

Absolen els mossos acusats de
coaccionar un fotògraf de la DIRECTA

El jutge d'instrucció número 24

de Barcelona ha dictaminat l'ab-

solució dels tres mossos d'esquadra

processats per un delicte de coac-

cions i amenaces contra el fotògraf

free-lance i col·laborador del setma-

nari Directa Albert Garcia. El

magistrat ha seguit la línia mar-

cada per la fiscal del cas i ha consi-

derat insuficients les proves docu-

mentals i sonores aportades per

l'acusació. Cal recordar que una gra-

vació demostrava que un dels

agents havia amenaçat el fotoperio-

dista amb la frase: “Te voy a meter

una paliza en la cabeza”. Un testi-

moni també havia manifestat que

un dels agents havia empès i agafat

pel coll la víctima dels fets, però

això no ha estat suficient pel jutge.

L'escenari dels fets es remunta al

desembre de l'any 2008, quan

Albert Garcia es disposava a foto-

grafiar els incidents posteriors a

una manifestació en suport a les

revoltes gregues d'aquell any. Els

agents dels Mossos d'Esquadra van

impedir que Albert Garcia fes la

seva feina mitjançant intimida-

cions i amenaces, tal com es va des-

prendre de les declaracions fetes

durant la vista oral celebrada el 24

de novembre. El tribunal, tot i això,

no ha imposat les costes a cap de les

parts de la causa.

JESÚS RODRÍGUEZ



Redacció Directa
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E
nviar un correu electrònic o mi-

rar una web és fàcil, però In-

ternet és un sistema de comuni-

cació complex. La complexitat, en

aquest cas tècnica, arriba de la mà del

canal. Quan el nostre ordinador vol con-

tactar amb una web, pregunta a un ser-

vidor de noms (DNS) quina IP té, per

exemple, wikileaks.ch. L’adreça de l’In-

ternet Protocol és un conjunt de quatre

valors separats per un punt. Ara

mateix, WikiLeaks té diferents valors

IP 213.251.145.96, 46.59.1.2, 178.21.20.8

i 178.21.20.10. És molt més còmode

posar i recordar un nom que no pas els

números associats en aquest moment

als servidors del Partit Pirata de

Suïssa.

Quan demanem al navegador que

ens mostri el contingut web de setma-

naridirecta.info, el nostre aparell rou-

ter pregunta a un servidor de noms

quina IP té el servidor. En un acte de

promiscuïtat comunicativa constant,

els servidors de noms de la xarxa s’a-

nuncien les altes i les baixes dels domi-

nis, que canvien constantment. Quan

comprem un domini a una empresa

registradora, aquesta assumeix la ges-

tió del nostre nom i l’associa a una

adreça (o vàries), on hi ha els nostres

documents.

Cada matí entre El Papiol i Marto-

rell , a l’AP-7, hi ha més cotxes que

espai per on passar i és per això que

hi ha retencions. Als servidors web els

passa el mateix: quan milers de perso-

nes demanen veure la informació que

hi ha, poden col·lapsar l’accés. Potser

recordeu quan, el 17 de setembre de

2008, totes volíem llegir alguna infor-

mació relacionada amb l’Enric Duran

i, durant les primeres hores, costava

molt veure la web 17-s.net. Aquest

fenomen, a Internet, es coneix com

l’efecte slashdot. En canvi, un atac de

denegació de servei pot obtenir els

mateixos resultats tot i que, dient-ne

atac, ja entenem que no és un efecte

accidental, sinó que al darrera hi ha

un grup organitzat que fa un nets-

trike.

Tot això, combinat, és que li està

passant a WikiLeaks.  L’empresa nord-

americana que gestionava el binomi

noms/IP wikileaks.org va deixar d’as-

sociar el nom a la IP. Antecedents? Per

exemple, l’Estat espanyol va prohibir

la resolució del nom batasuna.org.

Durant molts anys, si la consulta es

feia a qualsevol servidor sota juris-

dicció espanyola, no contestava. Des

de França o Itàlia, era possible visua-

litzar el contingut de la web en qües-

tió. Solucions? Com en tot sistema

complex, les alternatives són possi-

bles combinacions d’enginyeria.

Molts llocs web han d’afegir un

subdomini que apunta a alguna de les

IP de Wikileaks. És una manera d’as-

segurar la resolució del nom. Això va

ser molt útil des del dijous i el diven-

dres 2 i 3 de desembre, quan l’empresa

EveryDNS va deixar de prestar el ser-

vei de noms a wikileaks.org i es va

començar a propagar la recomanació

de visitar la IP 46.59.1.2. Així doncs, si

anem a wikileaks.aticsegona.net, a-

cabarem al portal wikileaks.ch. Com

és sabut, Amazon (una empresa que

ven llibres, però també ofereix servei

d’allotjament d’alta disponibilitat

mundial) havia retirat el servei d’a-

llotjament al projecte liderat per Ju-

lian Assange. Ambdues empreses han

adduït que dotar Wikileaks posava en

risc els serveis prestats a d’altra

clientela. Més enllà de les pressions

polítiques que hagin rebut aquestes

empreses, l’excusa tècnica revela que

els servidors que allotgen Wikileaks

són diana d’atacs de denegació de ser-

vei. Centenars o milers d’ordinadors

estan demanant tràfic a Wikileaks

constantment des del 28 de novem-

bre. En l’analogia de la mobilitat per

l’AP-7, seria com si fes deu dies que hi

hagués un tap constant al Papiol. La

solució és agafar un altre camí.

A més de la redirecció de subdomi-

nis, hi ha més de 500 servidors que

tenen el mateix contingut que el servi-

dor de Wikileaks. Tècnicament, s’ha

buscat una solució distribuïda. Cada

cop que hi ha un nou cable, aquesta

modificació es propaga als altres 500

servidors, que s’han preparat per ac-

ceptar una actualització remota. Entre

aquests servidors que s’actualitzen

alhora, hi trobem els mirrors (servidors

mirall) de http://laotracarboneria.net/,

http://hacktivistas.net o de pirata.cat,

als respectius subdominis wikileaks.-

domini.net

Però encara hi ha més maneres de

donar suport a Wikileaks. A la xarxa,

hi ha un arxiu anomenat insurance.a-

es256. Des de la seva publicació al

portal thepiratebay.org el 28 juliol de

2009, s’ha estat especulant sobre el

seu contingut. Molts mitjans afirmen

que el contingut d’aquest paquet de

1,4 GB són els 251.287 cables que es-

tan degotant els grans mitjans arreu

del món. Ningú més que Wikileaks

sap què hi ha en aquest arxiu perquè,

de moment, és inaccessible sense la

clau que l’ha xifrat. Fonts properes a

Wikileaks faran pública la clau per

desxifrar el document si algun dels

seus membres perd la vida o té algun

accident inexplicable o atribuïble als

serveis secrets. Per això l’arxiu s’ano-

mena insurance (assegurança en an-

glès). Una assegurança de la qual n’hi

ha més de 100.000 còpies arreu i que

pots descarregar mitjançant progra-

mes que gestionin torrents per xar-

xes P2P.

Tot i que els cables de la diplomà-

cia dels Estats Units encara no estan

disponibles de manera lliure, sí que

hem pogut accedir a un arxiu on el

que hi ha tots els seus títols i algunes

de les etiquetes. Així, sabem que, dels

251.287 cables, n’hi ha 31 que es des-

criuen com a Consulate Barcelona.

Algunes d’aquestes etiquetes respo-

nen a criteris com Afers de Governabi-

litat Interna (PGOV als cables); Visites

i Viatges de Personalitats Promi-

nents i Líders (OVIP); Corrupció i An-

ti-Corrupció (KCOR); Audiència Naci-

onal (AN) o Intel·ligència (PINR).

Estem treballant per tal d’oferir-vos-

els tan aviat com els puguem consul-

tar.

Consulat dels EUA a Barcelona, en una foto captada el juny d’enguany

ARXIU

Els servidors 
que allotgen
Wikileaks són 
diana d’atacs
constants de
denegació de servei

CATALUNYA • TRES SERVIDORS UBICATS A LA CIUTAT FAN DE MIRALL DELS CONTINGUTS DE WIKILEAKS

S’han detectat 31 cables encara secrets
del consolat dels EUA a Barcelona

12 • així està el pati 8 de desembre de 2010   •   DIRECTA 208

, així està el pati

Al tancament d’aquesta edició, es

confirmava l’arrest de Julian

Assange, que romandrà privat de

llibertat fins el 14 de desembre com

a mínim. Durant les properes hores

se sabrà si és extradit a Suècia per

un presumpte delicte sexual encara

sense aclarir. Assange es va entre-

gar a Scotland Yard un cop confir-

mada la validesa i la formalitat de

l’ordre de recerca i captura difosa

per la Interpol. Segons algunes

agències, se li ha negat la llibertat

sota fiança, tot i que també es pot

llegir que s’hauria negat a pagar-la.

Aquestes darreres hores, en algu-

nes xarxes de microbloc com twit-

ter.com o identi.ca, han aparegut les

primeres consignes públiques d’una

guerra cibernètica per la llibertat. Si

el 6 de desembre el banc suís Post

Finance cancel·lava el compte cor-

rent de la defensa de Julian Assange

argüint que l’australià no viu a

Suïssa, la matinada del 7 de desem-

bre un atac coordinat va deixat inac-

cessible el portal web del grup finan-

cer. Sembla que aquest atac va ser

coordinat des del grup Anonymous,

que també ha fet una crida per atacar

el servei de cobraments PayPal, que

fa uns dies va retirar el compte que

feia servir Wikileaks per rebre dona-

cions. El grup Anonymous té la

pàgina web caiguda perquè està

rebent un atac de denegació de ser-

vei. La guerrilla cibernètica canvia a

altres fòrums com 4chan.org o sales

federades de conversa IRC.

Ja sabeu que la primera víctima

d’una guerra és la veritat i, com d’al-

tres companyies, twitter.com ja hi

ha pres part. Aquest conegut servei

no mostra al seu resum de tendèn-

cies ni l’etiqueta #wikileaks ni cap

de les que els grups de suport ha fet

servir fins ara. Si les voleu seguir,

podeu fer cerques per operació

Avenge Assange. La xarxa també ha

viscut una reacció contra Amazon i

PayPal i moltes usuàries estan noti-

ficant que deixaran de compra-hi

llibres i fer-hi pagaments respecti-

vament.

Assange, a la presó fins el 14 de desembre

Algunes d’aquestes
etiquetes responen
a criteris com ‘Afers
de Governabilitat
Interna’, ‘Audiència
Nacional’ o
‘Intel·ligència’

Julian Assange dins d’un cotxe mentre el porten als jutjats
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Des de fa un temps, és habitual trobar
referències als mitjans de comunicació
sobre els canvis que s’estan produint als
centres educatius amb la implantació de
l’escola 2.0 a les aules. Un dels punts més
coneguts d’aquesta innovació és la substi-
tució dels llibres de text per portàtils.
Però aquest procés no només suposa la
substitució dels llibres de text per ordina-
dors. També va acompanyat per la pro-
gressiva incorporació, primer, de projec-
tors i, ara, de pissarres digitals, la qual
cosa ha suposat un canvi notable en el dia
a dia a les aules.

La idea subjacent d’aquesta tecnifica-
ció és que la incorporació de les pissarres
permetrà al professorat impartir les seves
classes amb més qualitat i fer explicacions
més clares i visuals. Així mateix, podran
estalviar temps i portar les explicacions
preparades, a més de gravar les que facin
sobre el nou taulell digital. Un canvi gran
per a una petita millora. Es facilita lleuge-
rament la feina al professorat, però a-
questa innovació té un cost econòmic
gens menyspreable i no hem de perdre de
vista que les pissarres normals encara
funcionen. Probablement, no és a les pis-
sarres i els llibres on hem de buscar les
causes de la crisi educativa actual.

L’escola 2.0
Fixem la nostra atenció, ara, en aquest
canvi que comentem. Paral·lelament a
aquestes noves adquisicions, la ubicació
del professorat a l’aula anava variant i s’a-
llunyava progressivament de la pissarra.
Amb la generalització que es preveu de la
pissarra digital i del seu corresponent
projector connectat al portàtil de la per-
sona docent, aquesta pot ubicar-se a la
part posterior de l’aula i fer la classe des
d’allà. En realitat, es tracta de la resposta a
una vella reclamació del professorat, que
considerava que la posició tradicional que
tenia, al davant de la classe, era massa
“exposada”.

Observem per un moment una classe
tradicional, amb pissarra de guix o Velleda.
La professora fa l’explicació des de la part
de davant de la classe, al costat de la pissa-
rra on escriu i dibuixa elements comple-
mentaris a les seves explicacions. L’alum-
nat té en tot moment la professora en el
seu camp de visió. Veuen si aquesta els
mira o no i poden adaptar el seu compor-
tament a la situació. Saben reconèixer el
moment adequat per relaxar-se, per mos-
trar interès, per comentar amb la veïna el
partit de futbol, per treure l’entrepà, per
intercanviar cromos, per llegir còmics,
per empipar la companya de davant o per
posar cara de bon minyó.

Ara observem la mateixa classe, un
cop instal·lada la pissarra digital. La pro-
fessora s’ubica a la part posterior de l’aula
i, des d’allà, mitjançant un portàtil i un
punter làser va passant les diferents dia-
positives i va fent les explicacions. La pro-
fessora veu les alumnes. Les alumnes no
veuen la professora. Han de mantenir la
mirada clavada a la pissarra. No saben
exactament a quina part de l’aula se situa
ni quin és el seu angle de visió. La profes-
sora les té a totes dins del seu camp de
visió tota l’estona i pot exercir la seva
autoritat amb precisió i pràcticament
sense interrompre les explicacions. El
nivell d’estrès i de tensió de l’alumnat
augmenta i també la seva atenció en les
tasques. Fixem-nos en les finestres d’a-
questa aula, amb les persianes baixades
perquè la llum del sol no dificulti la visió

El panòptic
escolar
El 1791, el filòsof britànic Jeremy Bentham, per encà-
rrec de Jordi III, va dissenyar el panòptic, una presó
ideal on una única persona podia vigilar tota la pobla-
ció reclusa (encara que no alhora) sense que aquesta la
veiés. Així, els presos i les preses no podien saber si en
un moment donat estaven sota vigilància o no i interio-
ritzaven de mica en mica la idea que sempre se les
estava vigilant, per la qual cosa acabaven fent de vigi-
lants de si mateixes. El rei no va quedar gaire satisfet
del disseny, però Bentham ho considerava una geniali-
tat. Amb el temps, el concepte s’ha anat estenent i apli-
cant, d’una manera o altra, a presons, escoles, fàbri-
ques, hospitals i altres institucions. A continuació,
veiem la seva aplicació a les escoles, de la mà de la
introducció de les últimes tecnologies i del paper de
vigilància del professorat.
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La pissarra digital
permet que el professorat
s’ubiqui a la part
posterior de l’aula, des
d’on exerceix una
vigilància
ininterrompuda. Això
incrementa el nivell
d’estrès i de tensió de
l’alumnat
-
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Josep Maria Tejido
“Els projectes dels parcs eòlics han com-
portat un conflicte d’interessos locals”
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BON VIURE
Producció energètica amb fonts renovables
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del contingut de la pissarra digital (ja que
aquestes pissarres funcionen amb projec-
tor). Així, l’aula es converteix en una cova
desconnectada del món exterior, on l’ú-
nic estímul són les explicacions de la pro-
fessora i les imatges que se succeeixen a la
pissarra. Aquests dos factors (la ubicació
de la professora i les persianes baixades),
suposadament, han de provocar un incre-
ment del rendiment acadèmic en poc
temps.

Resulta inevitable contemplar l’aula
digital, l’escola 2.0, com una nova versió
moderna i una mica improvisada d’a-
quest panòptic benthamià, amb la pro-
fessora com a vigilant de privilegi i l’o-
rientació i la distribució de l’aula com a
estructura intangible d’un renovat pa-
nòptic escolar. Però, més enllà de les
diverses connotacions negatives que
pugui comportar un model pensat ini-
cialment com a disseny carcerari, on rau
el problema? Si, mitjançant aquests petits
canvis, el rendiment acadèmic de l’alum-
nat s’incrementa, no es tracta d’un canvi
positiu? Ho analitzarem més endavant.
De moment, val la pena constatar que no
és el mateix aprendre que obtenir un bon
resultat acadèmic.

La ‘violència institucional’
Les pantalles digitals són un exemple clar
de mesura de control molt subtil i implí-
cit. Altres mesures de control també
estan presents als espais educatius, però
de manera normalment més explícita.
Aquestes mesures de control pretenen
influir en el comportament de l’alumnat
i cenyir-lo a uns patrons de conducta que
facin viable la convivència dins l’espai
escolar, el desenvolupament de la tasca

educativa programada i la consecució
dels objectius establerts. Ens referim a les
tanques que envolten els centres educa-
tius, als controls d’assistència, a les notes,
als càstigs, a les càmeres de vigilància, a la
pressió social, a les expectatives, a la por
de no tenir feina el dia de demà, a la por
de l’exclusió social, al reforçament posi-
tiu i negatiu de les actituds i de molts
altres elements que trobem als centres
educatius i que conformen el que ano-
menem violència institucional.

Totes aquestes pràctiques de control
conductual no són neutres, sinó que són
percebudes i interpretades per l’alumnat i
provoquen diferents reaccions. Aquesta
violència institucional podria posar-se en
relació amb alguns comportaments o
actituds de les alumnes, com la resistèn-
cia a aprendre (estudiar el dia abans i obli-
dar-se’n el dia següent) o la indolència i el
passotisme. Serien mesures de resistèn-
cia, de reivindicació, de protecció de la
pròpia individualitat per part de l’alum-
nat. Així, la convivència a les aules, tal
com està plantejada actualment, tindria
un cost enorme, inassumible, en el des-
envolupament dels alumnes.

Professores o vigilants?
És el professorat qui se situa a la torre de
vigilància d’aquest panòptic en què es
converteix l’aula; són les professores res-
ponsables del pati les que es distribueixen
per cobrir el màxim d’àrea possible i es
col·loquen als extrems d’aquest espai,
buscant un angle de visió ampli; són elles
les que amonesten l’alumnat que s’a-
propa massa a la tanca, o les que perse-
gueixen i dissolen els grups sospitosos que
busquen la intimitat. Són les professores
les que passen llista i les que han d’estar
atentes a comportaments violents, agres-
sius, incívics, asocials, humiliants o delic-
tius. En totes aquestes situacions, el pro-
fessorat està duent a terme una tasca de
vigilància. Està adoptant un rol de vigi-
lant. I és percebut com a tal per l’alumnat.

Aquest rol es barreja amb el rol de
professora quan, en l’activitat docent, ha
de vigilar que l’alumna no copiï durant
l’examen, que porti les activitats fetes, que
guardi silenci a l’aula i no molesti les
companyes, etc. Però són dues activitats
molt diferents. La persona vigilant actua
sobre el comportament de la persona vigi-
lada; una professora facilita la construcció
de coneixements per part de l’alumna.

El plantejament constructivista
Actualment, disposem d’un model expli-
catiu del procés d’aprenentatge prou ma-
dur i consensuat, que permet analitzar els
diferents processos d’ensenyament-apre-
nentatge i la seva adequació. Aquest model
és el constructivisme i és el fonament i el
rerefons teòric de les últimes reformes
educatives a l’Amèrica Llatina, a l’Estat
espanyol i, per extensió, també a Cata-
lunya. Segons aquest model teòric, per

provocar aprenentatge significatiu en l’a-
lumnat, cal un coneixement precís del
moment del seu desenvolupament, del
seu nivell cognitiu, dels seus coneixe-
ments previs i de les seves teories explica-
tives per identificar l’anomenada zona de
desenvolupament proper i preparar activi-
tats que incideixin en aquesta zona de des-
envolupament i produeixin aprenentatge.

Un altre factor que cal tenir present
en el procés d’aprenentatge és la motiva-
ció. Aquest factor és determinant i marca
la qualitat i l’assimilació de l’aprenen-
tatge. Així, activitats massa fàcils provoca-
ran avorriment i activitats massa difícils
seran frustrants. Les activitats, per ser
motivadores i constituir un desafiament
per a l’alumnat, s’han d’ubicar en aquesta
estreta franja, que és individual i especí-
fica. Tant des de la perspectiva construc-
tivista de l’aprenentatge com des de la
motivadora, cal un coneixement ampli i
profund de l’alumnat.

Una professora de secundària ha de
tractar cada setmana amb més de 150
alumnes diferents. Així, si per Nadal s’ha
aprés el nom del 60% d’elles, pot estar
més que satisfeta. Identificar la franja de
la motivació de cadascuna d’elles pertany,
per la majoria de professores de carn i
ossos, al món de les utopies irrealitzables.
Amb deu o quinze alumnes podria ser,
seria possible. Amb 150, no.

En ocasions, la professora es fixa en
una alumna. La veu desmotivada, veu
que ha perdut tot interès per l’aprenen-
tatge i que s’arrossega per les aules només
esperant que les agulles del rellotge mar-
quin l’hora de sortida. Sap què podria fer
per motivar-la, per tornar a enganxar-la,
per interessar-la, per recuperar-la. Però és

IL·LUSTRACIÓ:
Ona Trabal
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L’actual ràtio de professora per alumna
no permet dedicar prou atenció al
moment de desenvolupament en què es
troba cada alumna ni motivar-la de
manera personalitzada, cosa que
dificulta l’aprenentatge
-
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una entre 150. Totes i cadascuna d’elles
amb la seva problemàtica, amb les seves
característiques, amb les seves necessi-
tats. I no es pot arribar a totes. La pro-
fessora ha d’assistir, impotent, al fracàs
de desenes d’alumnes que, en un altre
context, en unes altres circumstàncies,
amb una dedicació diferent, haurien a-
profitat el temps consumit i haurien ad-
quirit aprenentatges útils i significatius.
Les mestres estan condemnades a nave-
gar en un oceà d’ocasions perdudes.

Desbordat per una tasca que supera
les seves capacitats, el rol del professorat
fracassa i s’imposa el de vigilant.

Procés de selecció i d’estratificació social
Els resultats de l’alumnat, el seu aprenen-
tatge, depenen fonamentalment de l’en-
torn d’aprenentatge i de la mediació de
l’expert, del professorat. Així, si l’alumna
no aprèn, la professora ha d’actuar i
adaptar el context i la seva actuació per-
què l’alumna aprengui. Quan la profes-
sora adopta el rol de vigilant, els resultats
obtinguts per l’alumna només depenen
d’ella mateixa i reflecteixen les seves
capacitats, el seu esforç i la seva dedicació.
Així, l’aula conduïda per la vigilant es
converteix en un mecanisme de selecció i
d’estratificació social, en la qual l’alumnat
és l’únic responsable dels seus resultats i
és premiat o castigat en funció de quins
siguin. Els resultats acadèmics obtinguts i
l’autoconcepte que es forma l’alumna de
si mateixa incideixen decisivament en les
expectatives que es fa de si mateixa i de
les seves capacitats. Aquestes expectatives
condicionen la selecció dels reptes a
afrontar i també l’estrat social en el qual
s’ubicarà l’alumna.

Parlem molt de la ràtio d’alumnes per
professora, però no pensem en la ràtio de
professora per alumna, que constitueix la
disposició, la disponibilitat que té l’a-
lumna per part de la seva professora.
Aquesta ràtio ens dóna una disposició
mitjana de professora per alumne infe-
rior a 0,04. Si tenim present que aquesta
disposició no és constant per a totes les
alumnes, ens trobem amb molts infants i
joves que pràcticament no tenen contacte
amb persones adultes en la seva escolari-
tat. En altres casos, aquest contacte és cla-
rament reprovatori i restrictiu i no empa-
titza amb l’alumnat.

El 1954, William Golding va publicar
la seva novel·la El senyor de les mosques, on
narra les vicissituds d’un grup d’infants
perduts en una illa deserta. L’obra descriu
com s’organitza aquesta mainada sense
contacte amb gent adulta en una societat
inicialment moderna i democràtica, però
que progressivament es va transformant
en una organització social tribal i primi-
tiva, basada en rituals i supersticions.

En l’experiment social de Robber’s
Cave fet el mateix any per Muzafer i
Carolyn Sherif, es va poder observar com
s’organitzaven espontàniament dos grups
d’infants d’onze anys aïllats en un campa-

ment d’estiu sense presència adulta di-
recta. I també amb quina facilitat i vehe-
mència aquests dos grups posteriorment
s’enfrontaven entre si. 

Altres investigacions i treballs cientí-
fics apunten resultats semblants. Sembla,
doncs, que la manca de presència adulta
fa que els infants i adolescents s’organit-
zin en grups amb estructura tribal, dins
els quals cobren una importància especial
els ritus i les supersticions. Aquests grups
són especialment sensibles a la manipula-
ció contextual i poden desenvolupar
comportaments violents. En un centre
educatiu, l’alumna té molt poca disposi-

ció d’adults (inferior a un 0,04) i aquesta
disposició està afectada pel rol més o
menys marcat de vigilant que representa
el professorat. Aquest allunyament de la
vida adulta s’estén amb la càrrega de tas-
ques escolars i s’agreuja amb la presència
de la televisió, els ordinadors i les video-
consoles. Tots aquests factors dificulten
el contacte de l’infant amb el món adult i
llastren el seu desenvolupament. Podem
observar una representació d’aquest fe-
nomen en les bandes juvenils, que es
mostra amb més intensitat com més baix
és el contacte intergeneracional en un
ambient social determinat.

Vestibul de
Bluffton High

School, una escola
als Estats Units on

els estudians són
inspeccionats pel

detector de metalls
-

Arxiu Kim
Rowland

Ràtio professora per alumna

En un panòptic escolar, sota la tecnificada
supervisió del professorat i amb la
col·laboració de la importància que es
dóna socialment a la tasca que s’està
duent a terme, la millora dels resultats
acadèmics no s’ha de fer esperar. Però, de
ben poc serveixen aquests resultats quan,
per assolir-los, les alumnes han hagut de
sacrificar la seva vida social intergenera-
cional. Infants altament qualificats que

són analfabets totals del món que els
envolta i que estan incapacitats per pren-
dre decisions pròpies. Canalla que, un
cop finalitzada la seva formació acadè-
mica, necessita formar la seva pròpia
identitat adulta i queda atrapada en un
impasse que pot durar més de deu anys.

No només són necessaris els coneixe-
ments i la competència en determinades
habilitats. També és fonamental la cons-

trucció d’una interpretació del món que
ens envolta que doni significat a allò que
veiem i a allò que vivim, mitjançant la
qual puguem prendre decisions i dur a
terme accions. I aquesta construcció
requereix de vivències, requereix de rela-
cions humanes, de contacte, de senti-
ments i d’emocions. Requereix que el
professorat deixi de ser vigilant i torni a
ser mestre.

Un bon resultat acadèmic 
no comporta necessàriament
aprenentatge
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Josep M. Tejido-Mallart Gustinet va pas-
sar de la frenètica militància al moviment
antimilitarista dels anys 80 i 90, dins el
Moviment d’Objecció de Consciència, a
una militància potser menys frenètica
però igualment intensa per dinamitzar la
seva nova llar, Espolla i l’Alt Empordà.
Responsable d’organitzar successives
edicions de la fira de l’oli d’Espolla, soci
del celler cooperatiu del mateix poble,
impulsor de les trobades anuals de can-
tadors... ara li toca d’arremetre –talment
com Quixot– contra el projecte de plantar
molins de vent gegantins a la muntanya
de l’Albera, que –per més inri– ha estat
declarada Paratge Natural d’Interès
Nacional. El nostre Quixot, però, té els
peus ben a terra... i a la terra.
Jordi Garcia Jané
entrevista@setmanaridirecta.info

Fa 30 anys, vas decidir marxar de la ciutat i viure a pagès,
al poble alt empordanès d’Espolla...
El meu cas és una mica especial. La meva anada al camp, a prin-
cipis dels 80, comptava amb la cobertura que oferia una explo-
tació familiar de vinya i olivera en ple funcionament. I això va
facilitar les coses. Però, al mateix temps, era un moment que
coincidia amb l’abandonament de les activitats agrícoles per part
de les generacions de la meva edat que sempre havien viscut al
poble i que anaven a treballar al sector industrial o de serveis.
Personalment, el procés d’incorporació, després de més de vint

anys de viure a Barcelona, va ser voluntari i assumint la respon-
sabilitat de relleu a una activitat familiar condemnada a desapa-
rèixer. I al mateix temps, sintonitzava amb uns principis ecolo-
gistes de l’època de retorn a la terra, que feia meus.
Els urbanites a vegades veuen el món rural com un món
conservador i tancat. S’equivoquen?
Crec que hi ha un gran desconeixement del que és el món rural.
Sobretot per la seva invisibilitat, agreujada pel fet que està des-
apareixent enmig d’un món globalitzat on és més fàcil saber el
que passa a Nova York que a qualsevol poblet del país. Per altra
part, es pot caure en l’error de confondre la vida a poble amb el
món rural. Hi ha nuclis que s’han convertit en pobles dormitori
d’àrees urbanes properes i que pràcticament no tenen activitat

pagesa. Al meu entendre, el món rural és un concepte directa-
ment lligat a una activitat agrícola, ramadera o forestal, amb un
corpus de costums i pràctiques, moltes no escrites i que es
transmeten des de generacions remotes. I aquests usos i cos-
tums moltes vegades són incompresos des d’una visió urbana
reduccionista. La part més grotesca de tot això és la que apareix
periòdicament als mitjans de comunicació, quan parlen de
denúncies sobre campanes que toquen o ramats que embruten
els carrers.  Aquesta incomprensió sovint ha abocat la població
rural a una actitud defensiva i intransigent davant dels qui,
venint de fora i amb una actitud gairebé colonial, intenten
imposar una manera de veure les coses que entra en conflicte
amb la tradició del lloc. De totes formes, amb la desaparició de
l’activitat agrícola tradicional, no crec que passin gaires genera-
cions abans no s’imposi el pensament burocràtic i políticament
correcte urbà arreu del país. Amb una mica de sort, apareixerà
alguna resistència, com si fos el poblat d’Astèrix; si no és que
sorgeix alguna ment il·luminada que decideix fer una reserva

rural, com si es tractés d’una comunitat d’indis americans, per a
fruïció turística de cap de setmana.
Darrerament s’ha aprovat la instal·lació de parcs eòlics a
l’Albera. Quina anàlisi en fas?
Els projectes dels grans parcs eòlics són el reflex del que comen-
tàvem: a ulls de qualsevol gestor de l’administració pública o
d’una empresa privada, el país és una immensa finca on es pot
invertir a la recerca d’uns beneficis polítics o econòmics de la
manera més ràpida possible. Això, que quan passa a països llun-
yans i a comunitats desconegudes desperta moviments de soli-
daritat des del primer món benpensant, aquí molts cops crea
incomprensió davant les reaccions de protesta que es puguin
generar entre els afectats i, sense que es vulguin analitzar les
causes profundes d’oposició, es desautoritzen amb arguments
generalistes i superficials. En el cas que ens toca ara, els parcs
eòlics, per sortir al pas de l’oposició de grups i gent de l’Albera
es barregen arguments amb base ecologista –hem d’evitar més
centrals nuclears– amb d’altres purament especulatius –els
milers d’euros que ingressaran ajuntaments i propietaris– i fins
i tot de “solidaritat territorial” –si han desgraciat les Terres de
l’Ebre, ara toca una mica d’Empordà. Personalment crec que,
més enllà dels arguments en contra del projecte que apunten la
seva base especulativa i la dubtosa viabilitat energètica dels parcs
eòlics, per alguns, el vincle que tenim assumit amb la terra i amb
tot el que això representa ens fa deutors davant de qualsevol
agressió, vingui d’on vingui. A orelles de segons qui, això pot
semblar un anacronisme propi de tribus endarrerides, una opi-
nió que seria reflex d’aquesta incomprensió davant del que ano-
menem el món rural.
Com us heu organitzat per aturar el projecte?
La maquinària administrativa per aprovar el projecte ha estat
devastadora. El govern ha tirat pel dret i ha passat per sobre del
consens del territori. El 23 de febrer passat, pocs dies abans que
la Generalitat presentés el mapa de Zones de Desenvolupament
Prioritari d’Energia Eòlica a Catalunya, el Consell Comarcal de
l’Empordà i la majoria d’alcaldes de la comarca feien seu un
projecte que restringia l’àrea d’implantació dels grans parcs
eòlics a l’anomenat “corredor d’infraestructures” –un eix entre
Figueres i la Jonquera afectat per l’AP7, la N-II, la MAT i el
TAV– i deixava al marge i protegida la zona de l’Albera. L’acord

-
“És més fàcil saber el que passa a
Nova York que a qualsevol poblet del
país”
-

Josep Maria Tejido: 
Salvem l’Albera
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del govern, que ha prescindit d’aquest consens, ha estat una
bufetada a la participació del territori, ni que sigui en el nivell
administratiu que s’havia plantejat. A partir d’aquí, s’obren un
seguit de fronts. El jurídic, amb la presentació de recursos i con-
tenciosos administratius; el polític, per demanar explicacions
als responsables, i el més reivindicatiu, amb accions de tota
mena, des d’acampades fins a xerrades per tots els pobles afec-
tats. Som conscients que ens enfrontem a interessos molt pode-
rosos. Els parcs eòlics a l’Albera s’han adjudicat a la unió d’em-
preses Gas Natural-Alstom. Però, a més, a nivell més proper,
molts alcaldes dels pobles afectats veuen en els possibles ingres-
sos que provindran dels molins uns recursos que mai no s’ha-
vien imaginat fins ara.

Sempre fan el mateix xantatge...
Plou sobre mullat. L’activitat econòmica dels poblets de la zona
s’ha reduït a la mínima expressió. Poca cosa queda de la tradició
agrícola i ramadera d’anys enrere i s’han quedat al marge del
dinamisme comercial de nuclis com Figueres o la Jonquera i
també de l’activitat turística que genera la costa. Aquell món rural
que, als anys 70, en ple franquisme, va reaccionar contra el pro-
jecte d’ampliació de la base militar de Sant Climent Sescebes
–fins i tot amb els alcaldes del règim oposant-s’hi– ha quedat
molt desdibuixat i, avui, en plena cultura de l’enriquiment
ràpid, els projectes dels parcs eòlics han comportat, d’entrada,
un conflicte d’interessos locals. El nostre objectiu és conservar
lliure d’uns molins de més de 120 metres d’alçada una zona que
s’ha salvat de la bogeria immobiliària i els negocis especulatius
dels darrers anys. La muntanya de l’Albera té un significat natu-
ral i històric que la fa única. No em refereixo només a fets
recents. És una de les àrees més importants de concentració de

monuments megalítics... Recordo un capítol del programa d’ar-
queologia Sota Terra de TV3 localitzat a la Terra Alta, on van
introduir el tema de la Batalla de l’Ebre a partir de les restes
humanes trobades a les obres d’instal·lació d’un parc eòlic.
Alguna cosa deu fallar en aquest país quan llocs tan significatius
–sigui l’Albera o qualsevol altre– es deixen a mans dels interes-
sos especulatius.
Des de fa uns anys, a Espolla, organitzeu la Trobada de
Cantadors al gener. 
Per un seguit de circumstàncies, l’any 2002 vàrem organitzar una
festa amb gent vinguda de les Terres de l’Ebre i vam acabar can-
tant jotes versades. La jota versada és una cançó amb una base de
melodia de jota, però amb la lletra improvisada al moment. Des-
prés d’aquella primera edició, es va anar repetint la convocatòria
i ha acabat sent una de les trobades de glosa o cant improvisat
més esperades. Al nostre país, encara hi ha llocs on és ben viu
aquest estil de cant. A Mallorca i Menorca, hi ha una gran tradi-
ció i el fet de ser un bon glosador té prestigi. A zones del País
Valencià, tenen les albaes i, a les Terres de l’Ebre, la jota versada.
Però la popularitat no arriba a les cotes d’altres països com Eus-
kadi, on la final de bertzolaris que es fa cada quatre anys reuneix
milers de persones i on, a més, hi ha programes de ràdio i televi-
sió dedicats a la improvisació i escoles específiques dedicades al
món bertzolari. La convocatòria d’Espolla és molt més modesta,
però ens ha fet descobrir les possibilitats que ofereix un estil de
cant que és molt participatiu: qualsevol amb una mica de sentit
del ritme i amb enginy pot acabar dalt de l’escenari replicant o
dient el que més li vingui de gust. El públic hi té un paper molt
actiu. En definitiva, el cantador o cantadora tracta de fer arribar
un missatge que la gent que està escoltant ha de poder rebre i, si
és possible, amb enginy i sentiment. Escoltar dues persones con-
frontades cantant sobre un tema qualsevol amb la base d’una
melodia coneguda és un espectacle difícil d’explicar, però que
sorprèn i enganxa els qui ho veuen per primera vegada. Des de
fa un parell d’anys, l’empenta que ha agafat el glosat ha despertat
l’interès fora d’àmbits estrictament festius i s’ha començat a
introduir en el món educatiu com un element per treballar la
llengua a les aules. Pot ser una bona eina per fer-la més atractiva
i ja es comença a treballar i a fer trobades entre escoles on s’hagi
introduït el cant improvisat.

FOTOGRAFIES: 
Roser Ortiz

-
“El vincle que tenim assumit amb la
terra i amb tot el que això representa
ens fa deutors davant de qualsevol
agressió”
-

Quique i Cele, dos guerrillers 
que reposen a l’Albera
“L’any 1999, a Espolla, es va identificar
la tomba on hi ha enterrats Enrique
Martínez i Celedonio García, guerri-
llers del grup d’en Faceries, morts el 25
d’agost de 1949 quan eren a punt de
creuar la frontera amb França. Quan es
commemoraven 50 anys dels fets, l’As-
sociació Cultural d’Espolla va organit-
zar un seguit d’actes en record d’en
Quique i en Celes. Feia onze anys que
no es feia res per la memòria històrica
en l’àmbit institucional. O sia, des de
l’Associació, vam assumir la feina de
localitzar familiars –alguns van venir
expressament des del Brasil– i com-
panys dels guerrillers per fer un home-
natge als lluitadors contra la dictadura.
Va ser interessant, al poble, comprovar
les reaccions que això va provocar entre
els que sempre havien viscut amb la

versió franquista que eren uns bando-
lers. Aquest novembre de 2010, amb
motiu de dur les cendres de Remedios
Falceto al costat del seu company Cele-
donio a Espolla, han sorgit aspectes
apassionants d’aquella història. D’una
banda, hi ha una entrevista d’una hora a
la Reme, on descriu el paisatge de la
Barcelona de la immediata postguerra,
en un barri obrer com el Carmel i amb
els ulls d’uns adolescents, fills d’exiliats,
que van començar tirant-se pedres amb
els fills dels falangistes i van acabar al
maquis. De l’altra banda, mitjançant el
Museu de l’Exili de la Jonquera, ha sor-
tit a la llum la documentació policial
sobre la mort de Quique i Celes. Una
de les conclusions que més m’ha sor-
près és la quantitat d’informació que
tenia el franquisme sobre l’exili a França

quan aquest país ja havia estat alliberat
dels alemanys. Ara, l’objectiu és dignifi-
car el punt on estan enterrats Quique i
Celes perquè la seva memòria perduri.
La zona de l’Albera, sobretot als anys 40,
va ser un punt de pas de refugiats i com-
batents que fugien de la França ocupada
o de la dictadura franquista. Però no hi
ha gaire facilitats: ni els anys transcorre-
guts, ni l’anomenat Govern de Progrés a
la Generalitat hi ajuden prou. És com si,
aquí, es volgués viure d’esquena a la
nostra història recent. Sembla mentida,
però cada any ve un grup expressament
des d’Alemanya per trepitjar la zona i
conèixer la història d’aquest tros de país
i el Museu de l’Exili rep més visites de
grups escolars de l’altre costat de la
frontera que del Principat. Potser ens
ho hauríem de fer mirar...”
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Xavi Martí
petjades@setmanaridirecta.info

El Projecte Rius vol fomentar l’apropa-
ment de la gent al riu i permetre que la
població conegui com són i com funcio-
nen els ecosistemes fluvials: els organismes
que hi podem trobar, la seva importància
ambiental i social i també els problemes
que pateixen i què podem fer per solucio-
nar-los.

Per fer tota aquesta feina, el Projecte
Rius compta amb una xarxa de voluntariat
formada més de 800 grups d’arreu de Cata-
lunya. Aquesta xarxa rep el suport del grup
estable del projecte, que és qui s’encarrega
de buscar subvencions per desenvolupar
els projectes sobre el terreny i qui assessora
les persones voluntàries perquè puguin
analitzar l’estat del riu que tenen al costat i,
després, planificar i dur a terme accions de
recuperació i conservació. El coordinador
del projecte, Roger Gili, compara la feina
que fa l’entitat amb la d’un metge o met-
gessa: “Primer, s’efectua un diagnòstic del
mal que pateix el riu; després, es pensen les
accions necessàries i es porten a terme i,
finalment, es fa una feina de seguiment”.

A la primavera i a la tardor
Cadascun dels grups de persones voluntà-
ries que formen el Projecte Rius s’enca-
rrega de fer com a mínim dues inspeccions
fluvials a un tram de riu de 500 metres que
han escollit ells mateixos. Aquestes accions
s’emmarquen dins dues campanyes d’ins-
pecció: la campanya de la primavera i la de
la tardor. Durant les inspeccions, es prenen
mesures de factors físics, químics i biòtics.
A partir de la presència o l’absència de
macroinvertebrats trobats al riu, es deter-
mina l’índex de qualitat de l’aigua i, a par-
tir de l’estructura, la connectivitat i la con-
tinuïtat del bosc de ribera, es determina
l’índex de qualitat d’aquest bosc. En acabar
la inspecció i amb l’ajut d’aquests índexs,
les voluntàries coneixen in situ quin és l’es-
tat de salut del tram de riu que tenen assig-
nat i envien les dades al Projecte Rius.

Alguns grups que fa temps que fan ins-
peccions es troben que no en tenen prou
anant dues vegades l’any al riu, de manera
que demanen anar una mica més enllà.
Decideixen adoptar el tram del riu i iniciar-
hi un projecte de custòdia del territori per
conservar i millorar de forma més exhaus-
tiva i decidida el riu. Durant els projectes
d’adopció, els grups de persones voluntà-
ries han efectuat diferents tipus d’accions:
recuperació de camins, plantació d’arbres

de bosc de ribera, neteja de riberes, cons-
trucció de passeres, creació d’itineraris sen-
yalitzats, restauració de basses, organitza-
ció de neteges populars o passejades per
conèixer el riu.

‘Planta’t’ i ‘Fem dissabte!’
Una de les darreres accions que van fer (20
de novembre) els grups de persones
voluntàries va ser l’activitat que rep el nom
de Planta’t. Aquesta actuació, segons el
coordinador del Projecte Rius, Roger Gili,
“es basa en l’eliminació de plantes invaso-
res i en la plantació d’autòctones”. Una

altra de les accions regulars de l’entitat és
aquella que rep el nom de Fem dissabte! Gili
indica que es tracta de netejar el riu i el bosc
de ribera: “Als llocs amb més pressió ur-
bana, s’hi pot trobar de tot. Hem trobat olis
de motors, un contenidor de vidre, un
cotxe, etc. A més, encara hi ha molts abo-
cadors al costat del rius, tant controlats
com incontrolats”.

El Projecte Rius, a l’informe de l’any
2009, va determinar que la qualitat de les
aigües dels rius de Catalunya està millo-
rant. Tot i això, Gili recorda que no passa el
mateix amb el bosc de ribera, ja que tro-
bem “un gran nombre de projectes urba-
nístics al voltant dels rius”. Gili denuncia
que “estem guanyant espai als rius” i que
“cal fer pedagogia entre la població perquè
encara que es vegi l’aigua transparent i amb
bona qualitat, el bosc de ribera té capacitat
per regenerar el riu en la seva totalitat”.

El Projecte Rius va néixer l’any 1997 de
la mà de la Universitat de Barcelona i el
Grup de Defensa del Ter. Es tracta d’una
feina que té en compte tot un seguit d’es-
pais que, durant dècades –i a mesura que
els municipis han disposat de piscines i la
població d’aigua a casa seva–, s’han anat
oblidant. En aquest sentit, Roger Gili
manifesta: “Durant molts anys, els rius no
han estat valorats socialment. A les ciutats,
hi ha un exèrcit de persones treballadores
dels ajuntaments que netegen els carrers,
però això no ho trobem al riu. Hi ha zones
molt trinxades i d’altres que mai més seran
naturalitzables i recuperables, com alguns
trams del Besòs”.

Les fotografies
mostren dues

accions de neteja
dels rius

impulsades per
l’entitat

-
Arxiu

Vetllar pels rius 
i els boscos de ribera
Quin és l’estat dels nostres rius? Quins són els projectes de conservació i
millora que es poden dur a terme per millorar l’estat d’aquests ecosiste-
mes? Quina informació cal donar a la població perquè respecti els rius que
té prop de casa? Aquestes són algunes de les activitats que impulsa el Pro-
jecte Rius, una iniciativa de l’Associació Hàbitats, des de fa tretze anys.

-
El Projecte Rius va néixer l’any 1997
de la mà de la Universitat de
Barcelona i el Grup de Defensa del Ter
-
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A l’Estat espanyol, des de l’any 2003, és
possible triar la companyia elèctrica a la
qual volem comprar energia. No obstant
això, les elèctriques espanyoles s’han re-
partit, literalment, el territori. La liberalit-
zació del mercat energètic, a més, ha perju-
dicat la producció energètica amb fonts
renovables, que no pot competir (des del
punt de vista de costos) amb l’energia pro-
duïda amb combustibles fòssils i nuclears.

Sovint, quan es projecten iniciatives
en el camp de les energies renovables,
sorgeixen preocupacions vinculades als
aspectes tècnics, logístics i econòmics. Si
bé es tracta d’energies gratuïtes, per fer-
les aprofitables cal fer una inversió en
aparells i obres. Tanmateix, els qui opten
per un subministrament a partir de fonts
renovables acaben fent un ús més racio-
nal de l’energia mitjançant aparells de
consum d’elevada eficiència. Però, una
cosa és tenir consciència sobre l’ús d’e-
nergia elèctrica provinent de fonts reno-
vables i l’altra, poder desfer-se d’un con-
tracte energètic amb les companyies
tradicionals, ja que –ara per ara– hi ha
poques companyies que garanteixin una
producció que provingui íntegrament
d’energies renovables. Amb tot, existeix
una resposta a l’abast de les persones con-
sumidores interessades a emprar energia
neta: l’autosuficiència.

Què és l’autosuficiència?
La minimització del consum de petroli
passa per la reconversió urgent de tot el
sector de producció elèctrica cap a fonts
d’energia renovables i netes (solar, eòlica,
hidràulica, biomassa, etc.) d’escala local
per tendir cap a l’autonomia energètica
individual i col·lectiva. Això es tradueix,
per exemple, en la participació de l’admi-
nistració i de les entitats ciutadanes locals
en la instal·lació de panells solars fotovol-
taics i tèrmics a les teulades de les ciutats
i de petits camps d’aerogeneradors als
pobles i ciutats per al consum propi. Així,
les xarxes ciutadanes són eines bàsiques
per esbrinar quin camí cal seguir per anar
cap a l’autosuficiència local energètica
(hidrològica, alimentària, laboral, educa-
tiva...).

La participació ciutadana 
en la gestió energètica
Durant els darrers mesos, a Catalunya,
s’han anat creant cooperatives de produc-
ció i consum d’energies renovables, com
Som Energia. Aquesta cooperativa té la
intenció de comprar l’energia de la xarxa
elèctrica i vendre-la a les seves membres,
tot mantenint els preus del mercat con-
vencional. D’aquesta manera, pretén fi-
nançar i desenvolupar els propis projec-
tes de generació elèctrica.

També destaca l’Ona Solar, impul-
sada per la Fundació Terra l’any 2007 al
mercat del Carmel. La iniciativa consistia

a posar en marxa la primera placa fotovol-
taica europea creada a partir de petits
inversors. Les 200 veïnes participants van
aportar almenys 1.000 euros per cons-
truir la primera central solar finançada a
través de la participació popular i, només
en dos mesos, es va cobrir el 70% del cost
de la construcció. S’estima que per cada
1.000 euros d’inversió es genera l’electri-
citat equivalent a un 10% del consum
anual d’una persona.

Un altre projecte de la Fundació
Terra és la Guerrilla Solar, una cam-
panya d’acció directa per promoure l’ús
de l’energia solar. Una de les armes que
s’ofereix és el Kit Fotònic GS120, format
per un panell fotovoltaic que incorpora
un microinversor per poder injectar
energia elèctrica a xarxa. El kit genera
un petit estalvi, ja que, quan injecta l’e-
lectricitat a través de l’endoll conven-
cional de casa, l’electricitat generada no
deixa que n’entri de la xarxa i, alhora,
quan no hi ha consum elèctric permet
l’alliberament d’energia verda a la xarxa
elèctrica general.

-
Existeix una resposta a l’abast de les
persones consumidores interessades a
emprar energia neta: l’autosuficiència
-

IL·LUSTRADORA:
Marta Vilches

Endollats cap a
l’autosuficiència
“Si James Watt no hagués inventat una màquina de vapor que
necessitava cremar carbó per fer bullir l’aigua i hagués emprat
un mirall concentrador com el que va proposar Auguste Mu-

chot al cap d’uns anys, el 1878, a París, l’impacte ambiental de
la industrialització hauria estat ben diferent” (Hermann
Scheer, extret del llibre Autonomia energètica –2009).

El cas
Schönau

Schönau, una localitat del sud d’Ale-
manya, és un exemple de com una
comunitat local pot convertir-se en
generadora i comercialitzadora d’e-
nergia. Després de l’accident nuclear
de Txernòbil, l’any 1986, un grup de
pares i mares van crear l’associació Pa-
res per un futur sense nuclears, amb
l’objectiu de fomentar l’estalvi ener-
gètic dins la comunitat. La iniciativa va
conduir a la formació, el 1990, d’una
empresa destinada a finançar i ins-
tal·lar petites estacions energètiques
descentralitzades. No obstant això, la
viabilitat de les estacions es veia difi-
cultada pel fet que l’empresa submi-
nistradora pagava una tarifa molt baixa
per la compra de l’energia generada en
aquestes instal·lacions. Davant d’a-
questa situació, l’entitat, amb el suport
de bona part de la població de la loca-
litat, va crear EWS, una empresa de
serveis energètics, en lloc d’una em-
presa de venda d’energia. L’objectiu
d’EWS era comprar a la xarxa de dis-
tribució energètica local i fomentar
l’eficiència i l’estalvi energètics, així
com les fonts energètiques renovables
descentralitzades. EWS va haver de
lluitar contra l’empresa distribuïdora i
contra el mateix Ajuntament, que
volia renovar el contracte de submi-
nistrament a la distribuïdora. Final-
ment i gràcies a un referèndum popu-
lar, EWS va obtenir la concessió de la
distribució energètica pels propers
vint anys. L’èxit d’aquesta experiència
ha aportat avantatges ecològics i so-
cioeconòmics a tota la regió, ja que
EWS s’ha convertit en el principal
agent econòmic del programa d’Elec-
tricitat Regional, que fomenta la crea-
ció de petites centrals tèrmiques de
biogàs i ofereix una segona font d’in-
gressos a la pagesia, que es converteix
en petita productora d’energia a les
seves pròpies explotacions.
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L’
espectacle és a punt de començar. Fora, en un car-
ruatge centenari, una trapezista es mira al mirall i
deixa la ment en blanc, conscient que ens pocs ins-
tants es jugarà la vida amb un triple salt mortal sense

xarxa. Podria ser una de les artistes del Raluy, el circ familiar
que, cada any pels volts de Nadal, s’instal·la –com si fos una tra-
dició més– al Port Vell de Barcelona. Aquest any, per trencar la
tradició, arriba carregat de premis. Es tracta dels primers Premis
de Circ de Catalunya, que se celebraran a la carpa del Circ
Raluy. En total, hi ha 40 companyies nominades, totes elles
catalanes i amb espectacles de l’any 2010. Hi trobem artistes
novells i històrics, directors, músics, escenògrafs, espectacles de
carrer, de carpa, familiars i còmics. Els guardons, promoguts per
la revista especialitzada Zirkólika, s’atorgaran el 20 de desembre
en una gala batejada com la Nit del Circ, durant la qual es faran
diverses actuacions de collita pròpia.

La iniciativa pretén reconèixer la feina dels professionals i
també contribuir a la difusió del seu treball, el circ, un art escènic
que, a casa nostra, durant molt de temps, ha estat desprotegit i
fent cabrioles a la corda fluixa per aconseguir regularitzar-se. Ara,
es consolida amb una entrega de premis pròpia. Altres iniciatives
com La Central del Circ, l’Escola de Circ Rogelio Rivel o l’Ate-
neu Popular de 9Barris també són la prova evident que el circ fet
a casa gaudeix de bona salut. Sens dubte, un benestar que no
arriba per art de màgia, sinó que és fruit de la feina de gota malaia
que han fet els nostres artistes durant els últims 30 anys per la
recuperació del circ. Tot i aquests avenços, queda un llarg camí
per recórrer i el circ, a Catalunya, necessita més gestos d’afecte.

Per fi, la trapezista es disposa a fer el triple salt; el més sorpre-
nent, el mai vist, l’encara més difícil. El públic, atent, fa una glo-
pada d’aire i congela el soroll del risc.  L’espectacle ha de continuar.
Anna Llarch

MÉS QUE MIL PARAULES
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Premi pel circ català
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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.contraban-

da.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.postscriptumra-

dio.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 Malva 105FM

València www.radiomalva.wordpress.com | Radio Aktiva 107.6FM Alcoi www.radioaktivafm.blogspot.com | Radio Mistelera 100.8FM Dènia - La Xara www.lamistelera.org | La Tele

52UHF Gràcia (Barcelona) www.okupemlesones.org  | Coettv Nou Barris (Barcelona) coettv@gmail.com | Gramenettv Gramenet del Besós www.tvgramenet.org | Sants TV http://sants.tv

INTERNET

Fetasantfeliu.cat: diari local i
cooperatiu

Fetasantfeliu.cat és un nou diari digital, local i cooperatiu que va néixer l’1

de desembre a Sant Feliu de Llobregat i que l’any que ve comptarà amb

una revista mensual (el número 0 es va publicar l’abril d’enguany). El pro-

jecte es va engegar arran de la iniciativa d’un grup de persones estretament

lligades a la cooperativa de consum Sant Feliu Viu. El portal es planteja l’ob-

jectiu d’“informar de tot allò que passa a Sant Feliu a l’actualitat, des d’un

punt de vista rigorós, crític i plural, amb la participació de les lectores, una

voluntat divulgadora i adreçada a un públic ampli”. Ho deixen clar a la seva

declaració d’intencions on, a més, destaquen que el fet de ser una cooperativa

“permet la participació de tothom i assegura la independència del mitjà”. En

aquest sentit, cal remarcar que totes les persones subscriptores són sòcies de

la cooperativa, cosa que –segons asseguren– fa que “es tracti d’un projecte

democràtic i sense ànim de lucre”. MANU SIMARRO

INTERNET

Un any de periodisme molest

L’Informatiu.com va celebrar el seu primer aniversari la setmana pas-

sada amb una festa modesta i unes bones dades d’audiència. Fins a

20.000 usuàries úniques mensuals durant els darrers tres mesos i un

milió d’entrades acumulades en un any. Només en dotze mesos, l’Infor-

matiu.com s’ha convertit en un referent del periodisme molest al País

Valencià, on ha destacat pel seguiment que ha fet dels casos de corrupció.

Sense cap tipus de publicitat institucional, ha aconseguit sobreviure grà-

cies al “continu esforç de tots els col·laboradors –en paraules del seu coor-

dinador, Juan E. Tur– i al fet de tenir una estructura adaptada a unes des-

peses mínimes”. A pesar d’aquesta modèstia, la seva aparició a l’espectre

monocolor dels mitjans valencians ha estat una petita revolució. És dels

pocs mitjans escrits quasi totalment en valencià –i gairebé l’únic que

tracta temes d’esports en aquesta llengua– i compta amb persones provinents de tot l’espectre ideològic de l’esquerra i el

nacionalisme entre les seves col·laboradores i opinadores. JOAN CANELA BARRULL

PREMSA

30 anys mirant Sant Andreu de cap a peus

PREMSA

Informació esbiaixada sobre el conflicte de les controladores

S
ant Andreu de Cap a Peus, el

butlletí de l’Associació de Ve-

ïns (AVV) de Sant Andreu de

Palomar, va néixer l’11 d’octubre de

1980 fruit del treball d’un grup de

gent molt vinculada al moviment

social i veïnal andreuenc. Enguany,

es compleixen 30 anys d’aquesta

data i, per celebrar-ho, l’Associació

de Veïns va treure al carrer un nú-

mero especial del butlletí, va cele-

brar un concert commemoratiu i i-

naugurar una exposició on es van

poder veure les portades d’aquests

30 anys. El número del desembre,

doncs, obre amb la portada número

557. Sant Andreu de Cap a Peus és la

revista local més antiga de Barce-

lona, publicada ininterrompuda-

ment. 

Nascuda com un butlletí de qua-

tre planes, ara ja en té 32 i continua

informant amb rigor de l’actualitat

andreuenca, donant veu a les reivin-

dicacions de l’AVV i tenint en com-

pte el teixit associatiu del barri. For-

mada per persones que hi treballen

de manera voluntària –la majoria

estudiants de periodisme, però tam-

bé d’altres àmbits professionals–, es

distribueix entre les sòcies, però

també als locals de les entitats, al

centre cívic, a la biblioteca i als

comerços que s’hi anuncien. A les

pàgines d’aquesta publicació, hi han

aparegut les reivindicacions per la

Rambla, Can Fabra, el Cementiri o

Can Guardiola. De cara a aquest any,

l’Associació de Veïns de Sant An-

dreu del Palomar espera veure desfi-

lar notícies que es facin ressò dels

equipaments que s’esperen per la

Fabra i Coats, la desafectació del

casc antic de Sant Andreu o l’acaba-

ment dels primers habitatges prote-

gits a les Casernes. M.S. 

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18

La premsa catalana (El Periódico,

La Vanguardia, l’Avui, El Punt i

ARA) va informar de manera esbiai-

xada del conflicte de les controlado-

res aèries, que va esclatar el 3 de des-

embre en forma d’abandonament del

lloc de treball i que va comportar un

cert desordre en el tràfic aeri i va

provocar la suspensió de centenars

de vols. Aquests diaris es van limitar

a informar del caos aeri, de les mesu-

res que emprendria el govern i de les

conseqüències legals que tindria el

comportament dels treballadors i

les treballadores, sense entrar a ana-

litzar el conflicte a fons ni a esbri-

nar-ne les causes, entre d’altres co-

ses, perquè la veu de les controlado-

res va ser totalment amagada els

dies posteriors a l’abandonament

del lloc de treball. En comptades oca-

sions vam poder llegir quines són les

condicions laborals en què treballen

o les retallades que han patit durant

els últims mesos. En general, a-

quests diaris han pres partit a favor

del govern i han mostrat com a úni-

ques culpables del conflicte les tre-

balladores, a qui han acusat de se-

grestadores (com fa el nou diari ARA

a la portada del 4 de desembre), de

xantatgistes (com fa la portada d’El

Periódico el 6 de desembre), de privi-

legiades i, al cap i a la fi, de ser les

responsables directes de les situa-

cions que han viscut moltes perso-

nes arran del caos que hi va haver.

També hi ha hagut altres maneres

de prendre partit, per exemple, a-

plaudint la declaració de l’estat d’a-

larma –com van fer molts editorials,

especialment de La Vanguardia i El

Periodico–, exagerant la tensió i el

caos a l’aeroport i generant una

alarma social que va beneficiar el

govern, o donant una imatge esbiai-

xada de la presència militar als aero-

ports. És el cas d’una imatge distri-

buïda per EFE i que va ser la foto de

portada de molts rotatius, on es

veuen tres vehicles militars a les

portes d’un aeroport. Eren els únics

que existien a les portes d’un aero-

port i els mitjans van voler donar la

sensació que hi havia militars arreu.

Durant els dies posteriors, única-

ment es van fer ressò de les pèrdues

milionàries que suposaria el con-

flicte per les línies aèries o les com-

panyies hoteleres. M.S.



, espai directa

DIRECTA 20814 • 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 • Nà-

pols-Rosselló. CLOT: La Farinera • Gran Via, 837 |

CSO La Revoltosa • Rogent, 82. SANT ANDREU: Pa-

tapalo • Rubén Dario, 25 | Bar La Lira • Coroleu, 14

| Quiosc Comerç • Plaça Comerç | Quiosc Rambla

• Fabra i Puig, 10 | Trèvol • Portugal, 22. NOU BA-
RRIS: 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 | Xar-

xa Consum Solidari • Pl. Sant Agustí Vell, 15 | El

Lokal • Cera, 1 bis | La Rosa de Foc • Joaquín Costa,

34 | Quiosc Colom • Rambles | Quiosc Tallers •

Rambles | Quiosc Canaletes • Rambles | Quiosc

Hospital • Rambles. SANTS: Centre Social de

Sants • Olzinelles, 30 | Espai Obert • Violant d’-

Hongria, 71 | La Ciutat Invisible • Riego, 35 | Terra

d’Escudella • Premià, 20 | Teteria Malea • Riego,

16. POBLENOU: Llibreria Etcétera • Llull, 203. BE-
LLATERRA: Quiosc de Ciències de la Comunicació.

BERGA: Llibreria La Mafalda • Plaça Viladomat,

21. CALDES DE MONTBUI: Quiosc de la gasolinera•

Av. Pi i Margall, 120 | Quiosc del Caprabo • Av. Pi i

Margall, 183. CARDEDEU: Quiosc del Centre • Ctra.

de Cànoves, 4. CORBERA DE LLOBREGAT: Llibreria

el Llapis • Sant Antoni, 20 | Llibreria Corbera • Pg

dels Arbres, 4. ESPLUGUES DE LLOBREGAT: Ubud

Artesania • Mestre Joaquim Rosal, 22. GIRONA:Lli-

breria 22 • Hortes, 22 | Llibreria Les Voltes • Plaça

del Vi, 2 | La Màquia • Vern, 15. | Quiosc • Plaça Ca-

talunya. GRANOLLERS: 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: Ateneu La Maranya • Parc, 13 | La Fal-

cata • La Panera, 2 | Quiosc Discom • Alfred Peren-

ya, 64 | Espai Funàtic • Pi i Margall, 26. MATARÓ:
Llibreria Robafaves • Nou, 9. MANRESA: Moe’s •

Joc de la Pilota, 9 | Quiosc Arroniz • Avinguda de

les Bases, 31. MOLINS DE REI: Comerç Just • Mer-

cat Municipal | Llibreria Barba • Rafael Casanova,

45. EL PRAT DE LLOBREGAT: Quiosc Piscis • Avin-

guda Montserrat, 45. REUS: Bat a Bat Kultur •

Sant Elies, 29. RIBES DEL GARRAF: Llibreria Ga-

baldà • Plaça de la Font, 2.  SABADELL: Can Capa-

blanca • Comte Jofre 30. SANTA COLOMA DE GRA-
MENET: Associació Cultural Popular Aramateix •

Montserrat 3. | La Krida • Sicília, 97. | Ateneu Julia

Romera • Santa Rosa, 18. SANT BOI DE LLOBREGAT:
Ateneu Santboià • Av. Maria Girona, 2. SANT FELIU
DE LLOBREGAT: Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9

| Ateneu Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23. SANT JOAN
DESPÍ: Kiosk Dot • Pg. Canal s/n amb Av. Barcelo-

na. LA SEU D’URGELL: Llibreria La Llibreria • Sant

Ot, 1. SOLSONA: Llibreria Cal Dach • Sant Miquel,

5.  TARRAGONA: CGT Tarragona • Rambla Nova, 97-

99, 2n pis. TERRASSA: L’Estapera • de Baix, 14. VA-
LÈNCIA: Café Tendur • Historiadora Sílvia Romeu,

6 | Llibreria Sahiri • Danzas, 5 | Bar Terra • Baró

de Sant Petrillo, 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 PE-
NEDÈS: La Fornal • Sant Julià, 20.

PUNTS DE VENDA:

✁
MINISUBSCRIPTÒMETRE
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900

750

600

450

300
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I ARA...

POSA’NS A

1.500!

La Directa et convida a veure els espectacles de La Quadra Màgica al teatre Utopia del 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 l’11 de desembre.

✁

P
er fer passar millor el fred, la

boira i el mal temps, aquest Na-

dal, si et subscrius a la DIRECTA,

a més de col·laborar i ajudar-nos a

sustentar el nostre projecte, entraràs

al sorteig de tres cistelles nadalen-

ques amb productes de la terra.

Potser aquest Nadal no matareu el

gall, però sí que podeu emportar-vos

una cistella al vostre corral, si feu la

vostra subscripció des de principis de

desembre fins al 14 de gener. Sorteja-

rem tres cistelles plenes amb: 

CATALUNYAM: produeix samarre-

tes gastronòmiques,  plantejades

amb un disseny acurat, apropant-

nos seductorament a la nostra

cuina sota l’eslògan Els sabors de

Catalunya es mengen el món, amb

la voluntat d’arribar a totes les

taules i paladars. Les podem veure a

www.catalunyam.cat

L'OLIVERA:  és una

cooperativa d'integració

social que elabora vins i

olis cercant d’expressar-

ne el seu origen: una terra i una gent

que ho interpreta al darrere. 

L'Olivera Cooperativa La Plana, s/n.

25268 Vallbona de les Monges.

Lleida Tel / Fax: + 34 973 33 02 76;

olivera@olivera.org    skype:olive-

ra.export 

COMPANYIA CERVESERA

DEL MONTSENY: Artesa-

nals, Integrals i Naturals és

com podem definir les

cerveses que produeix aquesta

microcerveseria. Utilitza el sistema

d’elaboració tradicional anglès amb

un procés productiu manual. 

Companyia Cervesera del Montseny

/ Polígon Industrial l'Avellanet /

C.Del Feu 15 / 08554 - SANT MI-

QUEL DE BALENYÀ (Seva) Tel. +(34)

938 123 217 / Fax. +(34) 938 123 236.

www.ccm.cat/

TETERIA

MALEA: és una

cooperativa

autogestionària

que fa més de 5 anys que ofereix un

servei de teteria al barri de Sants,

amb una carta de més de 50 varie-

tats de tes i infusions i un ventall

molt ampli de dolços casolans. 

C.Riego, 16, baixos. 08014 Barcelo-

na  tel: 93.331.20.30 teteria-

malea.blogspot.com

Horaris: de dimarts a dissabte de 10

a 14h i de 16h a 22h diumenges de

16h a 22h dilluns tancat

CACAU PASTISSE-

RIA: és una proposta

artesana de pastisse-

ria compromesa feta a

la Garrotxa, que treballa fent dolços i

salats d'arreu dels Països Catalans,

pastissos i postres tradicionals i

propostes innovadores d'autoria. 

C. Alta maduix, 6, Olot (Girona). 

Tel: 972268787; cacaupastisse-

ria@gmail.com; http://cacaupastis-

seria.com

COOPERATIVA

DEL CAMP DE

VINAIXA: és una

entitat que  dispo-

sa de seccions d'oli,

raïm, ametlles i subministraments.

Està inscrita com una de les funda-

dores de la Denominació d'Origen

Protegida Les Garrigues.

S.C.C.L. del Camp de Vinaixa. Plaça

del Arbres, 3, 25440 Vinaixa (Lleida)

Tel: 973 17 53 09 www.cooperativa-

delcampdevinaixa.cat; coop.vinai-

xa@millorsoft.es

LA MÚRGULA:

Elaboren productes

amb olis medicinals

procedents de

maceracions i destil·lacions de

plantes cultivades o recol·lectades al

peu de la muntanya de Rocacorba (La

Febró).  Tlf.: 972 429 625 - 637 972 343

- murgula@yahoo.es

CELLER CAMP DE

DOS: elabora

artesanalment vins

d'alta expressió amb potencial

aromàtic i gustatiu per consumir,

tant joves com envellits.

C. Quarters, 6 08733 Pla del Penedès

Tel: 93 8988585/ 677341151

celler@cellercampde2.com

RATAFIA D'ESPARRE-

GUERA: La ratafia de

nous i herbes, produï-

da artesanalment als

peus de Montserrat, és

una beguda centenària

elaborada amb nous verdes i una

àmplia varietat d'herbes (més de 40

diferents). Bo-Art. C. Balmes -

Esparreguera

CAN BOFILL: és una cooperativa de

producció agroecològica de tempo-

rada i que, a més, introdueix

varietats tradicionals.

http://calapaca.blogspot.com/

AQUEST NADAL, 

CADA CISTELLA AL SEU CORRAL

— 1 samarreta i un davantal de Catalunyam

— 1 torró de xocolata amb ametlla i avellana de Cacau 

Pastisseria 

— 1 ampolla d'oli d'oliva verge extra de la Cooperativa

del Camp de Viniaxa

— 1 ampolla de cava ecològic de Can Bofill

— 1 lot La Múrgula: tres sabons naturals elaborats amb 

greix de coco ecològic, olis macerats, olis essencials i 

argila verda i avena. Una crema facial hidratant 

regeneradora. Un oli de massatge relaxant muscular 

indicat per la tensió, les contractures musculars...

— 1 ampolla de vi blanc de serè de l'Olivera

— 1 ampolla de vi blanc de roure de l'Olivera

— 1 lot de cerveses de la Companyia Cervesera del 

Montseny

— 1 lot Malea que inclou: te de Nadal.  Te negre amb 

espècies i fruites. Infusió digestiva de Malea. Bribón 

de xocolata blanca amb quinoa de comerç just. Bribón 

de xocolata negra amb avellanes de comerç just. Mel 

de Mil Flors de Cal Valls agricultura ecològica. Sucre 

panela de comerç just. Val per un berenar a la Teteria 

Malea. 

— 1 ampolla de ratafia de nous i herbes d'Esparreguera

— 1 ampolla de crema de ratafia d'Esparreguera

— 1 ampolla de vi rosat Vermell 2009 dels Cellers 

Camp de 2

— PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 DE DESEMBRE FINS EL 14 DE GENER —



MÓN • PARLEM AMB UN ACTIVISTA INFORMÀTIC QUE UTILITZA EL ‘NIKE NAME’ BLICERO

“Fer una altra Wikileaks 
és qüestió de voluntat”
Blicero és el ‘nike name’ d’un
activista informàtic que ha publi-
cat diversos llibres –sempre amb
pseudònim i sota llicència Creati-
ve Commons– i que, entre d’al-
tres moviments, forma part del
col·lectiu autistici.org, que ja fa
nou anys que “forneix instru-
ments de comunicació lliures i
gratuïts i empeny la societat a
escollir una modalitat informativa
independent, en lloc de la comer-
cial”. Des del col·lectiu, es plante-
gen repetir la idea de Wikileaks.
“Tot i que no ens falten les ganes
ni les idees, ens falta temps i
energies”, afirma.

Laia Gordi

Barcelona

Què fa falta per crear una altra

Wikileaks?

De fet, Wikileaks només és una

pàgina web. No et cal molta competèn-

cia informàtica per fer-la i el  wiki és un

software que pots descarregar. També

necessites un web hosting (allotjament

de web), un servidor on emmagatzemar

la informació. Però, tècnicament, no té

cap dificultat. El problema és tenir els

contactes que et passin el documents,

les filtracions i els contactes amb els

mitjans que confiïn en tu i donin veu a

la filtració.

No necessites uns servidors segurs?

Necessites que els servidors estiguin

de la teva banda. O tenir capacitat per

mudar-te molt ràpidament. El proble-

ma és que, si un servidor rep moltes

peticions legals de tancar la teva web

–perquè conté informació sensible– i

comença a patir atacs informàtics “no

se sap de qui”, això li porta problemes

amb les altres webs que allotja, cosa

que no li interessa. Per això, segura-

ment, et tancarà el web al·legant diver-

sos “problemes tècnics”. Per exemple,

l’última jugada que van fer a Wikileaks

va ser dir que, sense saber perquè, la

DNS no funcionava. La DNS o Domain

Name System és el sistema que tra-

dueix el nom de la web (les paraules) a

l’adreça IP, els números que identifi-

quen la web a la xarxa. Així, quan poses

Wikileaks al Google o a la barra d’adre-

ces, la DNS ho tradueix en números i

trobes la pàgina. Bé, què va fer Wikile-

aks? Doncs, a través de Twitter, Face-

book, etc, va distribuir directament la

seva adreça IP (de totes maneres, en té

varies, com a sistema de seguretat).

Ara, si has de mudar de servidor i ets

Wikileaks, el que pots fer és buscar un

servidor que busqui la publicitat que

dóna una web com aquesta i pactar que

no et tancarà si no és amb una ordre

judicial.

Quins altres problemes tècnics pots

tenir?

Els problemes tècnics no existeixen

quan toques temes sensibles; de fet, els

problemes són polítics. Tots els proble-

mes tècnics es poden solucionar amb

una persona capacitada. L’ús polític de

la informàtica pateix problemes tèc-

nics quan interessa no solucionar-los

per una decisió política. Fer una Wikile-

aks nova és qüestió de voluntat. És im-

portant saber que les qüestions tècni-

ques són una excusa.

Qui creus que són les hackers que

estan atacant Wikileaks?

Si hi ha hagut atacs informàtics a la

web o al servidor que allotja Wikileaks,

no em sorprendria que fossin persones

contractades pels governs o els serveis

secrets. No crec que sigui directament

la CIA o la policia secreta de cap país,

sinó persones captades indirectament

pels governs. De fet, els cables de Wiki-

leaks han posat al descobert que els

atacs informàtics que va patir Google el

gener de 2010 a la Xina estaven coordi-

nats per un departament del govern de

Pequín, empreses privades de segure-

tat i hackers subcontractats. També pot

ser gent a qui la policia pressioni; si

estàs imputat per un delicte informà-

tic, és molt fàcil que et diguin: “Mira, si

portes problemes a Wikileaks, ens obli-

darem dels càrrecs”.

La idea de Wikileaks podria esten-

dre’s com el projecte Indymedia?

Tim Bernard Lee, que és un dels pares

d’Internet, pràcticament qui va estruc-

turar la xarxa, defensa que de cara al

futur cal canviar la capacitat de multi-

plicar l’enginyeria web. O sigui, el fet

que la societat estigui tendit a fer totes

les seves activitats informatives a tra-

vés de la web representa un repte pels

enginyers de software i Tim Bernard

Lee diu que cal redissenyar la xarxa de

manera que suporti molt més soroll,

errors i atacs. I això, segons ell, passa

per potenciar les xarxes peer to peer, on

els ordinadors no serveixen de clients i

servidors, sinó que la informació està

dividida entre tots i ningú no en té el

contingut complet. D’aquesta manera,

quan es transmet una informació, surt

de diferents punts i no hi ha un sol res-

ponsable; com quan baixes música o

una pel·lícula d’un fitxer torrent. Cal

anar en aquesta direcció i no ho dic jo,

ho diu un dels fundadors d’Internet.

Hi ha persones dels moviments socials

que tenen contactes que els podrien

facilitar documents sensibles, per què

no ha sortit un Wikileaks abans?

Perquè, a més dels contactes, has de

verificar les filtracions i el moviment

ha de decidir com ho vol fer. Si no vols

centralitzar-ho en una o dues persones

–com en el cas de Wikileaks– i vols crear

una plataforma com Indymedia, on

tothom hi pugui participar, aleshores,

el problema és qui verifica la informa-

ció o com separar la informació de qua-

litat d’aquella més banal. Hi ha diverses

experiències, però res definitiu. Jo crec

que, d’aquí tres anys, pot sortir alguna

cosa interessant. El primer que comen-

ci pot tenir molt d’èxit, el problema és

que calen moltes energies; no és la part

tècnica, la difícil, sinó difondre-ho, que

es conegui i que la gent ho sàpiga fer

servir; cal temps i feina.

Creus que si demà maten Assange o el

tanquen en una presó i llencen la clau,

el projecte Wikileaks continuaria?

No ho sé, perquè no sé fins a quin punt

l’estructura es recolza sobre la seva per-

sona. Però la idea de filtrar informació

és molt vella i això no morirà. A més, ja

hi ha d’altres projectes similars com

cryptome.org, que funciona des de fa

molts anys, però que no és tant cone-

gut. D’altra banda, no crec que el matin

ni el jutgin per algun crim imputable a

l’activitat de Wikileaks, el que estan

fent és molt més efectiu i perillós. L’es-

tan desacreditant, l’estan destruint

com a persona a través de jutjar-lo per

un crim comú. Jo no sé si és culpable o

no d’abusos sexuals, però és molt fàcil

subornar algú perquè testifiqui en con-

tra. Si el matessin, podrien provocar

una onada d’indignació i una reacció a

favor del que fa.

SERGI SOLANS
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+ INFO
Tim Bernard Lee

http://ves.cat/aoe2.

Wikileaks 

http://ves.cat/aoe4.



Mónica Vargas Collazos/ ODG

Barcelona

F
ins a quin punt l’economia de

l’Estat espanyol, tant des dels

seus agents privats com pú-

blics, pot interferir negativament en

la vida d’altres pobles? El cas del com-

plex del riu Madera, una xarxa de me-

gainfraestructures a l’Amazònia boli-

viana brasilera que compta amb el

suport del Banc Santander, és un dels

exemples que il·lustra millor fins a

quin punt el nostre dia a dia es troba

lluny i a prop a la vegada de conflictes

que afligeixen poblacions a milers de

quilòmetres de distància.

Des de l’any 2000, a l’Amèrica del

Sud s’implementa la Iniciativa per a

la Integració de les Infraestructures

Regionals Sud-americanes (IIRSA).

Es tracta d’interconnectar les zones

menys integrades de l’Amèrica del

Sud amb els centres urbans, els ports

d’exportació i els mercats globals;

l’objectiu és apropar aquests darrers

a zones estratègiques des del punt de

vista de l’extracció de recursos natu-

rals i del trànsit de mercaderies, grà-

cies a 510 megainfraestructures i a

l’”harmonització” de les legislacions

locals. El cost dels projectes arribaria

als 53.681 milions d’euros i el finan-

çament dels 31 projectes identificats

com a prioritaris s’estima en 7.477

milions. Aquests fons provenen en un

46% dels governs sud-americans, que

s’endeuten per participar-hi. La xarxa

d’infraestructures també és preocu-

pant perquè aquests megaprojectes

solen coincidir amb àrees vulnerables

des del punt de vista ambiental i que

afecten territoris de pobles indíge-

nes. A més, es tracta d’infraestructu-

res que faciliten –de forma directa o

indirecta– l’expansió de l’explotació

de petroli, gas, carbó i minerals o l’a-

vanç de l’agroindústria en àrees no

tradicionals com ara l’Amazònia.

En aquest marc, actualment, s’es-

tà tirant endavant el complex del riu

Madera, mitjançant la construcció, a

la zona de l’Amazònia boliviana bra-

silera, de les megapreses hidroelèc-

triques de Jirau i Sant Antônio (al

Brasil) i de Cachuela Esperança (a

Bolívia).

La magnitud dels impactes de les

dues preses al Brasil, tant des del

punt de vista sociocultural com am-

biental, no ha estat contemplada per

les autoritats brasileres. A més, cal

tenir en compte que afecten de ma-

nera substancial el territori bolivià,

cosa que no reconeix el govern brasi-

ler. És el cas, per exemple, del règim

hidràulic, que implicarà la sobreele-

vació de l’aigua en el tram binacional,

amb el risc d’inundar part de l’Amazò-

nia boliviana. Des de la primera etapa

de construcció de San Antonio, s’ha

evidenciat la pèrdua de fauna aquà-

tica i ha augmentat el risc de contami-

nació de l’aigua per mercuri, cosa que

pot implicar riscos per la salut de les

poblacions locals, tant en la ingestió

directa d’aigua com mitjançant la

pesca. La inundació també implica la

pèrdua de terres destinades a la pro-

ducció agrícola i ramadera i a la col-

lita de castanya, que representa una

font de treball real per gran part de la

població boliviana que habita la regió.

Es corre el risc de propagació de ma-

lalties infeccioses que ja són presents

a la regió, però que es poden estendre

gràcies a l’estancament d’aigües ge-

nerat per les preses. Donades les con-

dicions de marginació de la població

local, que compta amb recursos molt

escassos i amb un accés als centres de

salut molt reduït, la seva vulnerabili-

tat davant les malalties esmentades

encara és més gran. Per tot això, el

projecte implicarà l’expulsió de les

poblacions locals i la seva migració

cap a les zones urbanes, una realitat

que ja és visible a l’àrea de construc-

ció de les preses al Brasil. Els impac-

tes socioambientals també afectaran

greument els territoris de diversos

pobles indígenes, entre ells, un poble

en aïllament voluntari que habita en

territori bolivià.

El paper del Banc Santander

El Banc Santander és un dels protago-

nistes de la implementació del com-

plex del riu Madera. Va arribar a tenir

fins un 10% del consorci que va obte-

nir la llicència per a la construcció de

la represa de Sant Antônio i també

havia previst participar en la cons-

trucció de Jirau. El banc va vendre la

totalitat de les seves parts del con-

sorci, però manté un paper important

en l’assumpte perquè és el banc agent

i lidera el grup d’entitats bancàries

que financen Sant Antônio. El San-

tander ja ha estat denunciat davant el

Tribunal Permanent dels Pobles (TPP)

en dues ocasions per aquest cas. De

fet, nou de les 27 empreses europees

jutjades pel TPP el 2010 eren espanyo-

les. Van ser denunciades per violaci-

ons sistemàtiques dels drets humans

i dels drets dels pobles. Així, la parti-

cipació financera irresponsable del

Santander en el complex del riu Ma-

dera no és una excepció, sinó més

aviat una pràctica reiterada de les

transnacionals espanyoles als països

del Sud. Davant d’aquesta situació i

tenint en compte el conjunt dels im-

pactes d’aquestes megainfrastructu-

res, un informe publicat recentment

per l’Observatori del Deute en la Glo-

balització conclou que “el paper del

Banc Santander al complex del riu

Madera constitueix un cas flagrant

d’anticooperació espanyola i de finan-

çament irresponsable”. L’anticoope-

ració es refereix a la responsabilitat

que tenen un gran nombre de grups

d’interès dels països del centre en

l’empobriment de les societats perifè-

riques.

Per resoldre aquest conflicte, des

del punt de vista de la justícia social i

ambiental, cal aturar l’execució del

conjunt d’aquests projectes i posar en

marxa una auditoria ambiental inde-

pendent sobre els danys socials i am-

bientals produïts fins a l’actualitat

durant el procés de construcció de les

preses. A l’Estat espanyol, li corres-

pon posar fi a la impunitat amb què

actuen les empreses espanyoles a

l’exterior. En aquesta tasca, cal posar

especial atenció en la revisió dels

mecanismes públics de suport finan-

cer a la internacionalització del capi-

tal espanyol.

El complex del 
riu Madera inclou 
la construcció 
de megapreses
hidroelèctriques al
Brasil i a Bolívia

Pescadors del poble indígena Tacana a les riberes del riu Madera (Bolívia)

ARXIU ODG

El Santander ja 
ha estat denunciat
davant el Tribunal
Permanent dels
Pobles en dues
ocasions

AMAZÒNIA • LA CONTAMINACIÓ DEL COMPLEX DEL RIU MADERA AFECTA LA BIODIVERSITAT I POSA EN PERILL LA SALUT DE LA POBLACIÓ

El Banc Santander i les hidroelèctriques:
navegant per l’anticooperació espanyola
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Una dona del poble Tacana camina pel costat d’una barca

ARXIU ODG



Marco d’Eramo

Londres

E
l gèlid prehivern londinenc sem-

bla que estigui vivint una poesia

d’Elisa Morante, o almenys el

seu títol, El món salvat pels nens. És

increïble l’esperança que desperten els

pocs milers d’adolescents que, des de fa

quasi un mes, cada setmana desfilen

per la ciutat anglesa. Reanimats per les

imatges heterogènies d’aquestes mani-

festacions, persones militants desil·lu-

sionades, activistes reduïdes al món

privat, sindicalistes amargades, tots i

totes han deixat de comptar els anys o

els decennis que els separen de la pen-

sió i s’estan reunint i mobilitzant de

nou.

Un exemple d’això és la conferèn-

cia nacional de la Coalició per la Resis-

tència (en contra de les retallades i les

privatitzacions) que es va celebrar el 27

de novembre i on van intervenir expo-

nents de tota l’esquerra anglesa, per fi

unida contra les retallades salvatges

del govern més classista que ha tingut

la Gran Bretanya en 50 anys: divuit dels

seus 23 ministres són milionaris –en

esterlines–, una densitat de riquesa no-

més superada pel gabinet McMillan

(1957-1963). Si fem una comparació, al

govern laborista precedent de Gordon

Brown, els milionaris només eren deu

persones.

Sobre el podi de la Coalició de la Re-

sistència, s’hi van anar succeint els par-

laments de sindicalistes, trotskistes i

representants dels grups de pensionis-

tes, tots en un to animat i conciliador;

fins i tot s’hi va mostrar l’orador que

tocava més de peus a terra, el vell Tony

Benn, líder de l’esquerra laboralista

anglesa durant anys.

Era notable la presència dels secre-

taris generals dels dos sindicats més

importants. En primer lloc, Len Mc-

Cluskey, escollit recentment com a cap

d’Unite –el sindicat anglès més gran,

amb dos milions de persones inscrites

(electricistes, tècnics, lampistes, mecà-

nics i transportistes)– i, després, Mark

Serwotka, durant anys líder del Public

and Commercial Service (PCS), amb

300.000 inscripcions. Serwotka és un

punt de referència per l’esquerra radi-

cal britànica des de fa temps.

Però sense els grups d’adolescents

de tretze a quinze anys que desafien la

neu i el gel, que llencen els seus crits

aguts i fan embogir la policia corrent

pel centre de Londres d’un encreua-

ment a l’altre, sense ells, l’esquerra

adulta encara estaria plorant, sola i

arraconada. O al menys, a “reexaminar

críticament” la pròpia política, que és

el que ha proposat el nou secretari del

partit laboralista Ed Milliband, que ha

tornat a la política activa recentment,

després d’un permís de paternitat.

Però el món no s’espera. I mentre el

món laborista es fa un examen de cons-

ciència, els tories i els liberaldemòcra-

tes tallen pel dret el benestar, és a dir,

els subsidis per habitatge i per gent

desocupada, privatitzen hospitals i tan-

quen guarderies i asils. I, naturalment,

redueixen la inversió en universitats.

Les retallades en educació superior

són particularment dures. Com defen-

sa també Ed Milliband en un article

publicat a Evening Standard, en primer

lloc, mentre totes les retallades del go-

vern  relatives a benestar social ronden

l’11%, les retallades a les universitats

són del 80%. En segon lloc, l’estudian-

tat universitari va votar en massa el

liberaldemòcrata Nick Clegg, que va

prometre abolir progressivament les

taxes de matrícula a les universitats.

Ara, en canvi, el govern no només in-

compleix la promesa electoral, sinó

que, a més, proposa triplicar el sostre

màxim de les taxes de matrícula (que

ara són de 4.000 euros l’any) fins a

11.000 euros.

“Les taxes d’inscripció són un suï-

cidi polític per Clegg i ell ho sap”, diu un

exdirector de la revista New States-

man, John Kampfner, autor del llibre

Llibertat en venta. Kampfner sovint es

troba amb Clegg, que en privat es tur-

menta i es pregunta si passarà a la his-

tòria com l’home que va destruir defini-

tivament el partit. De fet, els liberals no

saben com sortir-se’n. L’última idea

que van tenir és una acrobàcia parla-

mentària: abstenir-se a la votació per

manifestar el seu desacord, però, a la

vegada, permetre l’aprovació de la llei,

ja que al parlament els tories guanyen

els laboristes. Però no és així que se sal-

varan de la caiguda de popularitat i del

ridícul al qual s’han abocat. La ironia

de tot plegat es manifesta en el sobre-

nom que l’estudiantat ha donat al go-

vern format per conservadors (con) i

liberaldemòcrates (dem): condem, que

recorda molt el mot condom (condó).

D’aquesta manera, sembla que el món

estudiantil desperta el país de la letar-

gia en la qual sembla que havia caigut i

desperta consciències sobre la bestiesa

que suposa el que està aprovant el seu

govern: tallar salaris i pensions, reduir

el nivell de vida de la població per pagar

el rescat dels bancs, que han ja comen-

çat a repartir-se bons milionaris. Però

ha estat més certa la tesi de la “sociabi-

lització de les pèrdues i la privatització

del beneficis”.

I els sindicats vindran després

L’estudiantat es mou perquè, en l’àmbit

de l’educació, és on ha arribat abans

l’ombra i els efectes de la retallada són

visibles immediatament, mentre que

les conseqüències i la devastació de les

altres operacions de cirurgia social ar-

ribaran només amb el temps. “Per això

–diu Tariq Ali, director de Verso, l’edito-

rial de la revista New Left Review– el rol

dels sindicats és decisiu. Si es mobilit-

zen i prenen el testimoni, aleshores, el

moviment nascut dels estudiants tin-

drà un futur i no em preocupa que el

nombre de manifestants hagi dismi-

nuït. Els primers ho feien per ritual,

mentre que, ara, s’ha creat una minoria

polititzada i és el mateix moviment el

que polititza els estudiants”.

Per això era significativa la pre-

sència de McCluskey i Serwotka a la

Coalició per la Resistència, és el pri-

mer indicatiu d’una nova combativi-

tat sindicat que s’espessirà poc a poc,

a mesura que faci efecte l’austeritat

salvatge de Cameron i Clegg. Perquè,

sobre el terreny estrictament polític,

la situació s’ha bloquejat, vista la pa-

ràlisi del partit laborista, una paràlisi

que permet que el govern continuï a la

butaca malgrat la creixent impopula-

ritat. El xoc, si és dóna, arribarà en el

terreny social. D’aquí uns mesos, sa-

brem si el desafiament imprudent del

jovent britànic era la prèvia d’una

revolta massiva contra la destrucció

de l’estat del benestar o només una

qüestió d’edat.

Sense els grups
d’adolescents,
l’esquerra ‘adulta’
encara estaria
plorant, sola 
i arraconada

Manifestació estudiantil contra les taxes i les retallades en el terreny de l’educació organitzada a Londres el 10 de novembre

REGNE UNIT • EL MÓN ESTUDIANTIL DESPERTA CONSCIÈNCIES SOBRE LA BESTIESA QUE SUPOSA EL QUE ESTÀ APROVANT EL GOVERN

El regne salvat pels nens
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La vida digital més enllà
de Facebook i Twitter
Les xarxes socials alternatives tornen la capacitat de decidir 

a la gent que n’és membre i protegeixen la seva intimitat
Enric Borràs Abelló

expressions@setmanaridirecta.info

Q
uan es parla de xarxes socials a

Internet tothom té al cap,

sobretot, dos noms: Facebook i

Twitter. Però no són els únics. A causa

de les fugues d’informació personal i

els problemes per saber qui i com pot

fer servir allò que s’hi publica, han

sorgit moltes alternatives que tornen

la capacitat de decidir a les internau-

tes. Són eines que no intenten apro-

piar-se de les dades de ningú per

vendre publicitat i que segueixen una

filosofia que arrela en el programari

lliure.

A xarxes socials com Facebook i

Twitter, hi acumulem tota mena

d’informació sobre nosaltres: l’edat, el

nom i els cognoms, on vivim, qui són

els nostres coneguts, què llegim, quins

països visitem per vacances... Una

informació especialment valuosa per a

les empreses que cerquen clientela

potencial. D’entrada, quan es fa servir

un servei d’aquesta mena, s’hauria de

tenir clar que els anuncis que es veuen

als marges són el resultat d’un anàlisi

de tot allò que s’hi fa. Si a Facebook

comentem un enllaç d’un conegut

sobre fotografia o escrivim la paraula

fotografia en algun lloc, és molt

possible que vegem anuncis sobre

càmeres o cursos de fotografia al

marge dret de la pantalla. Google fa el

mateix amb GMail: analitza automàti-

cament tots els correus que rebem i

enviem i, en funció d’això, decideix la

publicitat que ens mostra.

Però l’assalt a la intimitat de les

internautes va més enllà dels anun-

cis dedicats. A l’octubre, el Wall

Street Journal va publicar que

desenes d’aplicacions de Facebook

enviaven informació privada de les

usuàries que les feien servir i dels

seus contactes a empreses de publici-

tat d’Internet. I tot això, a l’esquena

dels internautes, que ni se n’havien

adonat. Tampoc ningú no els havia

demanat permís. Alguna d’aquestes

aplicacions, com el joc Farmville, són

especialment populars. No és el

primer problema que ha tingut

Facebook pel que fa a la vulneració

de la intimitat de les persones

usuàries, ni serà l’últim.

La diàspora de Facebook

De fet, un dels conflictes de Facebook

que ha arribat a tenir més ressò,

l’intent –a principis de l’any passat– de

modificar les condicions de privacitat,

ja va provocar una reacció: la Diaspora

(joindiaspora.com). Una xarxa social

pensada per quatre universitaris de

Nova York –Daniel Grippi, Maxwell

Salzberg, Raphael Sofaer i Ilya Zhito-

mirskiy– que encara és en fase de

proves i que s’assembla força a Face-

book, però amb una diferència subs-

tancial. Les usuàries controlen com-

pletament totes les seves dades

personals i poden desar-les en un

servidor propi, en lloc d’haver-ho de

fer forçosament als de Diaspora. A

més, el codi font de la xarxa social és

lliure, és a dir, tothom que tingui prou

coneixements tècnics en pot analitzar

les entranyes.

La informació personal és el gran

tresor del segle XXI. I Diaspora no és

l’única ni la primera reacció a les

xarxes socials que en fan un ús més

dubtós. Eines com Elgg.org, Pinax-

Project.com, Cyn.in i BuddyPress.org

també són alternatives lliures o

obertes a Facebook. El codi font es

pot consultar, descarregar i canviar

de manera que es pot instal·lar a

l’ordinador que es vulgui i mantenir

segura tota la informació. Insoshi

(dogfood.insoshi.com) també avança

per aquest mateix camí, però encara

s’ha d’enllestir perquè es pugui fer

servir.

Microblocs al marge de Twitter

Els serveis de microbloc, les alternati-

ves al Twitter, mereixen una menció a

part. D’entrada cal destacar Identi.ca,

un servidor de microblocs de codi

obert i d’origen quebequès. Té una

versió en català que inclou funcions

que Twitter encara no preveu, com

ara els núvols d’etiquetes i la possibi-

litat d’actualitzar-lo des de serveis de

xat com el de GMail. Fa servir el

protocol OpenMicroBlogging, que

facilita que diferents sistemes

puguin interoperar i tots els contin-

guts són en llicències Creative

Commons. Identi.ca es basa en el

programari d’Status.net, un altre

servei obert de mocroblocs. Però de

fet, n’hi ha molts més, com

Thimbl.net, per exemple. Encara és

troba en fase de desenvolupament,

però promet un servei de codi obert

amb el qual les usuàries podran desar

tota la informació als seus ordina-

dors i no en uns servidors centrals

que no se sap qui ni com gestiona.

A més, també es poden trobar

xarxes socials lliures especialitzades.

És el cas, per exemple, de

gNewBook.org. Es tracta d’una xarxa

social feta a partir d’Elgg, però

pensada per a gent que fa de progra-

madora i activistes defensores del

programari lliure. Va començar com

l’experiment d’una comunitat de

programari lliure xilena i ara ja té

més de 4.000 membres. Óscar Valen-

zuela, que n’és un dels impulsors,

defineix una xarxa social lliure com la

que està basada en programari lliure i

estàndards oberts; la que respecta la

intimitat i la seguretat de les usuà-

ries, que la poden deixar del tot quan

vulguin; i la que fa que siguin les

seves membres les que decideixin

quines polítiques vol seguir.

Xarxes socials per 

moviments socials

També hi ha xarxes socials alternati-

ves pensades exclusivament per als

moviments socials, com la veterana

Cabgrass (crabgrass.riseup.net), que

s’autodefineix com una “alternativa

segura pel treball social en xarxa

sense afany de lucre”. Un altre exemple

és el de Lorea.org, que fa servir la

tecnologia lliure de xifratge més

avançada, GNU Privacy Guard, per

assegurar que la informació només la

pugui llegir qui l’ha de llegir. Així es

vol afavorir la creació de cercles de

confiança on la informació pot circu-

lar de manera segura a través de blocs,

wikis, llistes de correu, etc. La fan

servir col·lectius com ara la Coopera-

tiva Integral.

Tot i que no entra ben bé en la

categoria de xarxes socials com

Facebook i Twitter, quan es parla de

moviments socials també cal fer una

menció especial al col·lectiu italià

Autistici/Inventati (Autistici.org o

Inventati.org), que ofereix serveis

com ara blocs, xats, sistemes de

missatgeria instantània, correu

electrònic i ajuda per saber fer-los

servir d’una manera anònima i

segura. És un dels grups més vete-

rans pel que fa al suport tecnològic

als moviments socials. A mig camí

entre les xarxes socials i d’altres

eines més complexes, també hi ha

Eyeos.org, l’escriptori web de codi

obert ideat el 2005 per dos joves

d’Olesa de Montserrat que ha aconse-

guit un ampli ressò internacional.

ALBERT GARCIA
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Des del Facebook

s’envia informació

privada de les

usuàries a

empreses de

publicitat

Diaspora és una de les xarxes socials alternatives al Facebook
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La política no es fa només des 
de les institucions i els partits
‘Construïm municipis des dels Moviments Socials’ ens mostra la feina feta 

des de les poblacions i els col·lectius per superar el sistema polític actual

Elisensa Alamany

expressions@setmanaridirecta.info

A
l llarg de l’any 2009, els

partits polítics i les institu-

cions públiques –ajuntaments

i diputacions– van commemorar els

30 anys de les primeres eleccions

locals democràtiques i van ressaltar

amb gran pompositat l’acció de la

classe política professionalitzada,

tot obviant o relegant a un segon

terme la tasca desenvolupada pels

moviments socials, les organitza-

cions ciutadanes i les persones

compromeses de forma altruista. El

llibre presenta les reflexions de

l’expressió democràtica municipa-

lista articulada per les Candidatures

Alternatives del Vallès (CAV), les

candidatures d’Unitat Popular (CUP)

i diverses iniciatives veïnals a

Catalunya, el País Basc i Madrid.

El llibre –editat per Elisenda

Alamany, Marc Serrà i Gemma

Ubasart– fa un recull d’articles dels

col·lectius que exposen la seva

aposta social mitjançant la materia-

lització en l’articulació de candidatu-

res alternatives i populars o a través

del moviment veïnal i ciutadà. Tots

coincideixen a advertir que la polí-

tica municipal no es fa només des de

les institucions i des dels partits

polítics tradicionals, sinó que la seva

acció juga un paper destacat.

L’economia social i solidària,

l’ecologisme, l’habitatge i la justícia

social són els temes que es tracten en

aquest compendi d’articles, un total

de disset, que van protagonitzar la

jornada organitzada per l’agrupació

d’electores L’Altraveu per Castellar

del Vallès l’abril de 2009 sota el títol

Construint municipi des dels movi-

ments socials. L’aposta municipa-

lista del teixit ciutadà, 30 anys

després de les primeres eleccions

locals.

Aquest espai va significar un

punt de trobada per tots aquests

col·lectius, que van debatre els temes

que estructuren el llibre, amb un eix

vertebrador molt clar: una nova

forma de fer política. L’obra compta

amb un pròleg de Joan Subirats i un

epíleg de Mercè Cortina i Pedro

Ibarra i s’estructura en tres parts. A

la primera, es presenten diferents

apostes municipalistes dels movi-

ments socials catalans: les CAV, les

CUP, el moviment veïnal i una

perspectiva autogestionària del

municipalisme. A la segona part, els i

les autores s’interroguen sobre el

perquè del pas a desenvolupar una

tasca política municipalista, més

enllà de la participació als movi-

ments socials sectorials. A la tercera

part, s’exposen diferents propostes

sobre com afrontar la defensa del

medi ambient i el territori des de

l’àmbit local i també se cerca una

aproximació a les polítiques socials.

Aquesta obra reflexiona al

voltant d’unes apostes polítiques que

es fan des de la proximitat, intentant

traçar línies explicatives coherents

que ajudin al treball del dia a dia en

el territori. Posa sobre el paper

algunes reflexions sorgides de la

participació d’un total de 27 autors i

autores en allò que s’anomena

municipalisme de moviment.

LLIBRES

Herois senzills 
i catalans
La pel·lícula ‘Herois’ de Pau Freixas visibilitza

el cinema català a les cartelleres comercials

CINEMA

Alba Dalmau

expressions@setmanaridirecta.info

N
o sé què és allò que

repel·leix a la majoria a

l’hora d’entrar dins una

sala de cinema on s’exhibeix

cinema català o doblat en català,

però és fàcil sospitar que hi tenen

molta relació els intents pompeufa-

brians amb què les institucions

obliguen els mitjans audiovisuals a

expressar-se de forma tan correcta,

que aconsegueixen acabar amb

qualsevol intent de versemblança.

Però aquest no és el cas

d’Herois, que –més enllà de

l’encert a l’hora d’intentar norma-

litzar el català, amb els castella-

nismes que això suposa– arrisca

en la recerca d’actors i actrius

novelles fora de l’starsystem

català, arrisca amb la localització

de l’acció lluny de la Barcelona

cool i arrisca amb el fet de no ser

alternatiu i feixuc, com sembla

que ha de ser tot cinema no

hollywoodenc per poder triomfar.

I ja diuen que, qui arrisca,

guanya. Herois va guanyar el

premi del públic al millor llarg-

metratge al Festival de Cinema de

Màlaga. Probablement, la senzi-

llesa de la història és el que va

captivar l’atenció d’un públic que

ja no recordava que, per emocio-

nar-se, no calen trames complica-

des; sinó només una història que,

a base de flashbacks, narra un

estiu inoblidable d’una colla

d’amics que s’han adonat que

cada dia que passa costa més ser

feliç com aleshores.

Tot això, amb una estètica

–volgudament antiquada– d’aquells

anys 80 i revestida de música pop

contra el present desencantat dels

protagonistes, ja adults, aconse-

gueix emocionar de tal manera

que, en sortir del cinema, ja només

pots pensar en aquell primer petó i

en les nits d’estiu felices de quan

només érem infants.

Herois
2010.

Dir. Pau Freixas.

Guió: Albert Espinosa 

i Pau Freixas.

Construïm
municipis de
dels Moviments
Socials
Candidatures populars i
barri en lluita

Diversos autors.

Ed. Icària.

199 pàgines.

Acte de presentació del llibre a Castellar del Vallès



20 • expressions 8 de desembre de 2010   •   DIRECTA 208

, expressions

Ritme de ‘bukets’ al
passadís de l’estació
El músic de free-jazz Lucas Sofia denuncia la burocràcia imposada per

l’Ajuntament a les persones que toquen a l’espai públic

Xavi Martí

expressions@setmanaridirecta.info

A
més de poder escoltar cada dia

els ritmes que Sofia interpreta

dins el passadís de l’estació,

també podrem assabentar-nos dels

treballs composats fins ara pel músic

d’origen argentí, ja que al costat del

seu buket, hi exposa dos discos: El

amor lo es todo i Bukets. El primer

treball ens presenta diferents temes

relacionats amb el free-jazz, que és

l’estil propi i que més agrada a Sofia.

A El amor es todo, podrem gaudir de

les notes sorgides d’un saxo, de dos

contrabaixos, d’un piano, d’un violí i

de la bateria de Lucas Sofia. A

Bukets, fa un homenatge als músics

que li van mostrar aquest instrument

i s’inspira amb ells. Es tracta d’un

treball instrumental que ha estat

enregistrat en un CD per part de

Sofia i que presenta els ritmes del

seu buket i melodies de trompeta,

guitarra i baix creades per ell

mateix.

Lucas Sofia ha tocat en alguna

jam session de les que es fan a les

sales de jazz barcelonines (com el

Bel-Luna), però també vol manifestar

que “a Barcelona s’ha de pagar per

tocar als locals, et cobren 500 euros

i, per poder recuperar els diners,

almenys has de buscar 50 persones

que vinguin com a públic”. Sofia

també indica que el seu estil, el free-

jazz, “encara no ha quallat ni ha

explotat a Barcelona, cosa que fa que

hi hagi poques sales i poc públic”. El

motiu de tot això, segons el baterista

argentí, és que, a Barcelona, “la base

musical general són gèneres com la

rumba o el flamenc, a diferència de

Nova York o Nova Orleans, on van

néixer el jazz i el blues”.

Sofia també vol denunciar la

burocràcia que ha imposat l’Ajunta-

ment de Barcelona a les persones que

toquen a l’espai públic. Per poder fer

música al carrer, “t’has d’apuntar el

novembre, fan un sorteig el desem-

bre i només ofereixen vint permisos,

tot i que s’hi apunten 300 persones”.

El bateria també critica el sistema

emprat per tocar al metro, ja que s’ha

de demanar un càsting a l’Asociación

de Músicos de Calle (AMUC): “Vaig

enviar un mail a l’AMUC fa dos o tres

mesos i encara no m’han contestat”.

Sofia denuncia que la policia el fa

fora “cada dia” del passadís on toca i

afegeix que li agradaria “tenir un

permís per poder interpretar els

meus ritmes de forma més relaxada”.

El bateria, que va començar a

tocar els bukets l’any 2002, mani-

festa que vol transmetre a la gent

que “pot fer el que realment vulgui”.

Lucas sentencia: “Al passadís,

algunes persones, quan veuen que

toco amb un cubell de plàstic, em

miren de forma estranya, em diuen

que si no tinc calés per comprar una

bateria i que per què no em guanyo la

vida d’una altra manera. Altres

persones, però, diuen que es tracta

d’un bon so. Jo, el que vull, és anar-

me’n d’aquest món havent fet el que

m’agrada”.

MÚSICA

La veu de Pasolini torna amb
força de la mà de Tràfec Teatre

La companyia berguedana sorprèn amb ‘Ostia’

ARTS ESCÈNIQUES

Anna Pujol Reig

expressions@setmanaridirecta.info

T
renta-cinc anys després,

encara no s’ha esbrinat qui

va assassinar l’artista.

Pasolini, mitjançant la seva

prolífera obra, va incomodar

governants i dirigents i va ser un

detractor acèrrim del feixisme i el

capitalisme en tots els seus

vessants. La companyia Tràfec

Teatre engloba aquesta obra dins

d’una trilogia dedicada a tres

poetes significatius: Salvador

Espriu amb l’obra Mots morts,

Frederico García Lorca amb

Frederica i el poeta italià esmen-

tat. L’obra va ser presentada el

mes d’abril passat a la ciutat de

Berga, on va obtenir una gran

resposta per part del públic. S’ha

representat a d’altres festivals i

ha obtingut premis i mencions.

Tràfec Teatre aposta per un

teatre sense complexos, on es

barregen les imatges amb el

suport de les noves tecnologies, la

música i el teatre de gest. La

persona espectadora queda

embadalida per aquest univers

artístic que l’embolcalla i la

sacseja sense contemplació. A

Ostia, l’objectiu queda clar:

denunciar l’assassinat cruel d’un

poeta que volia alliberar la socie-

tat del llast del consumisme i

retornar a la puresa del món

rural. Mitjançant sis actors i

actrius, un atrezzo mínim i una

gran dosi d’originalitat i de

treball, aquest objectiu s’aconse-

gueix amb escreix.

L’elaboració d’aquesta obra ha

costat un any i mig d’esforços. El

resultat és un espai on la drama-

túrgia, la música i les arts visuals

han arribat a una fusió sense

fissures i han donat pas a una

obra encara difícil de pair pels

paladars més ortodoxos. Ostia es

tornarà a representar el 20 de

febrer de 2011 al Primer Concurs

de Teatre Amateur d’Esparre-

guera.

El dia 12 de desembre, l’Audi-

tori de les Corts acollirà el lliura-

ment de premis on Ostia compe-

teix amb: La Senyoreta Júlia de la

Companyia Enric Borràs (Sant

Feliu de Llobregat), Ayjafadrim de

la Companyia Komix (la Garriga),

La Reina de la Bellesa de la

companyia L’Ull de Bou (Sant

Esteve Sesrovires) i El club de la

corbata de Gespa (Barcelona).

L’obra guanyadora sortirà de les

votacions de les persones que han

vist les representacions.

Ostia
Cia Tràfec Teatre.

Direcció i dramatúrgia: 

Lydia Canals.

Més informació:

http://www.trafecteatre.net/.

El amor lo es
todo // Buckets

(Autoeditats, 2010)

Lucas Sofia.

Gèneres: Free-jazz i bukets.

www.myspace.com/lucasofia.

Lucas Sofia és un baterista que toca cada dia durant cinc hores

davant una de les entrades d’una estació de tren i metro de Barce-

lona. Sofia és especialista de la bateria, però en aquest passadís fa

música amb un cubell de plàstic d’aquells que serveixen per enva-

sar 25 litres de pintura. Aquest músic i professor de bateria, que va

viure a Nova York, Nova Orleans i Florida durant cinc anys, va

conèixer i aprendre a tocar els bukets (que és com es coneixen als

EUA els cubells de plàstic per fer música) “de la mà dels músics

negres nord-americans”.

Lucas Sofia trasllada a Barcelona el so dels ‘bukets’

XAVI MARTI

Amb un muntatge innovador i gens convencional, la companyia

berguedana Tràfec Teatre ha representat l’obra Ostia, una de

les cinc finalistes del Premi de Teatre del Districte de les Corts.

Ostia és el nom de la ciutat italiana on van assassinar l’escrip-

tor, poeta, periodista i cineasta Pier Paolo Pasolini el 2 de

desembre de 1975.

JORDI PLANA

Es denuncia

l’assassinat

d’un poeta que

volia alliberar

la societat 

del llast del

consumisme

Per tocar al carrer,

“només ofereixen

vint permisos, tot

i que s’hi apunten

3oo persones”



Espai d’art a Solsona
La ciutat compta amb una nova plataforma artística que rep el nom d’ISSIMM

Anna Pujol Reig

expressions@setmanaridirecta.info

I
SSIM és un grau superlatiu, però

quan hi introduïm una altra m,

passa a ser un nou espai de

creació al Solsonès. ISSIMM és el

nom del projecte que va començar

una nova etapa el divendres 3 de

desembre a la galeria d’art (que rep el

mateix nom) del carrer Castell de la

ciutat de Solsona. Els actes van

començar a les 7 de la tarda amb la

inauguració de la galeria, on es va

poder veure l’exposició Heterogenia

de Santamarina&Santamarina, dos

artistes, dues generacions i dos

treballs sobre una mateixa realitat.

La música va amenitzar l’ambient

amb el quartet Flopsis, procedents de

Cardona, que barregen el jazz amb la

bossa nova, els ritmes llatins, el funk

i els temes propis. I per acabar la

celebració, la companyia de dansa

contemporània Megaló/Teatro-Mobil

de Madrid va presentar un espectacle

creat especialment per l’ocasió: ? + ¡ =

…(intim…issimm). La creació va ser

interpretada per la ballarina Coral

Troncoso i el ballarí francès Nicolas

Rambaud. A l’acte, hi van assistir

prop de 600 persones, una xifra molt

destacable si tenim en compte que és

el primer espai d’aquestes caracterís-

tiques a Solsona i que la capital té

una població d’unes 9.300 persones

aproximadament. El que busca

ISSIMM, creat i liderat per Mariàn-

gels Riu Serra, és “crear una plata-

forma de límits oberts, que abraci

diferents disciplines i en especial la

dansa contemporània”. Mariàngels

Riu Serra va ser l’ànima del festival

de dansa contemporània que es va

anar repetint des de l’any 2001 fins el

passat 2009 a Cardona. Un festival

que portava la dansa contemporània

d’alt nivell als carrers de la ciutat, de

forma gratuïta, juntament amb

debats, tallers, classes magistrals i,

sobretot, espectacles a l’alçada de

qualsevol gran capital cultural, amb

un pressupost minúscul i no institu-

cionalitzat. Ara, el projecte s’ha

materialitzat en la galeria per poder

seguir amb la seva idea inicial:

“ISSIMM aposta per la programació

de dansa a espais descentralitzats

territorialment, un àmbit tradicio-

nalment pobre en muntatges d’a-

quest tipus, de qualitat i arriscats”. I

sobretot, “pretén apropar la dansa a

tothom amb naturalitat, trencant els

estigmes i el fals elitisme que sovint

envolten aquesta disciplina. La

creació de públics nous és una tasca

inherent a ISSIMM DANSA”. També

veu aquesta possibilitat com a nou

motor de desenvolupament cultural i

econòmic de poblacions que arrosse-

guen una crisi greu des dels anys 80,

cosa que acaba provocant moltes

mancances i l’estancament en tots

els sentits per la seva població.

El quartet Flopsis interpreta els seus temes durant la inauguració de l’ISSIMM
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ARTS PLÀSTIQUES
. ZONA LLIURE

Propaganda nazi

Roger Costa Puyal

expressions@setmanaridirecta.info

L
a propaganda es defineix

com “una forma intencional i

sistemàtica de persuasió

amb fins ideològics, polítics o

comercials; per influir en les

emocions, actituds, opinions i

accions dels grups de destinataris;

mitjançant la transmissió contro-

lada d’informació parcial a través

dels mass-media”. Etimològica-

ment, prové de propagar, del llatí

propagare, que significa perpetuar,

fer créixer, estendre. Durant 2.000

anys, l’Església catòlica en va ser

la principal desenvolupadora. L’any

1622, el papa Gregori XV ho va fer

oficial i va crear la Congregació per

a l’Evangelització dels Pobles,

coneguda com propaganda fide,

per propagar el catolicisme. Però,

és clar, aleshores encara no

existien els mitjans de comunica-

ció de masses. De fet, no existia ni

la societat de masses.

No va ser fins al segle XX que es

van definir les tècniques de la

propaganda. Walter Lippmann i

Edward Bernays (nebot de Sig-

mund Freud) van dissenyar la

campanya propagandística del

govern dels EUA perquè el poble

donés suport a l’entrada del país a

la Primera Guerra Mundial. El seu

èxit va demostrar el potencial

d’aquesta eina com a mitjà de

control de l’opinió pública. Des-

prés, durant la Segona Guerra

Mundial, la propaganda es va

convertir en una de les principals

armes de guerra. Tots els bàndols

contendents la van usar, però qui

en va assentar les bases que,

encara avui, defineixen les tècni-

ques de la propaganda van ser els

nazis. Concretament, el doctor

Paul Joseph Goebbels, cap del

Propagandaministerium de Hitler,

que va fer famosa la frase “una

mentida repetida 1.000 cops es

converteix en una veritat”. Des

d’aleshores, el terme propaganda

s’associa al control de l’opinió

pública a través dels mitjans de

comunicació de masses. De fet,

existeix un recurs propagandístic

anomenat tècnica Goebbels

(argumentum ad nauseam) que

consisteix a repetir una dada

indefinidament fins que tothom la

prengui per certa.

Goebbels és considerat el gran

desenvolupador de les tècniques de

la propaganda. Va ser l’arquitecte

de l’ascens del partit nazi. Un cop

al poder, va prohibir totes les publi-

cacions i mitjans de comunicació

que van quedar fora del seu control

i va dissenyar un sistema de con-

signes que havien de ser transme-

ses mitjançant un poder centralit-

zat al cinema, a la ràdio, al teatre, a

la literatura i a la premsa. Entre els

seus èxits propagandístics hi ha la

Endlosüng (la Solució Final) o la

Judenfrage (la Pregunta Jueva). I

també la idea de distribuir ràdios

de freqüència única a la població

(volksenpfänger, la ràdio del poble)

per assegurar-se que l’audiència

no pogués rebre altres notícies de

l’estranger. Un altre truc recurrent

és el que després s’ha anomenat

màrqueting social, que consisteix

a enlairar sentiments d’orgull pro-

movent odis. Goebbels es troba

darrere la retòrica dels discursos

de Hitler i també va ser pioner de la

propaganda radiofònica, una fór-

mula que va poder provar a l’Estat

espanyol durant la guerra de 1936.

Un altre dels seus èxits va ser

convertir el “Deutschland, Deuts-

chland über alles” en un lema per

glorificar l’expansionisme del

Tercer Reich i celebrar les tesis de

la supremacia racial. Entre 1933 i

1945, només es cantava la primera

estrofa de l’himne i, tot seguit, el

“Horst Wessel Lied”, l’himne del

partit nazi.

Goebbels va resumir les

tècniques de la propaganda en

onze punts: simplificació i enemic

únic, mètode de contagi, transposi-

ció, exageració i desfiguració,

vulgarització, orquestració,

renovació, versemblança, silencia-

ment, transfusió i, finalment,

unanimitat. Aquests punts, encara

avui, són vigents a les seus d’em-

preses, partits i institucions.

Només hi ha algunes diferències:

els canvis tecnològics i, sobretot,

els canvis culturals en la manera

com s’interioritza i es normalitza

la propaganda a base de milers

d’estímuls diaris. La propaganda

és present a tot arreu. És com

aquell acudit de l’Eugenio que

acaba amb un home baixant de

l’autobús i dient al conductor:

“Pues la gavardina me la compro

dónde me dé la gana”.

D’AHIR PER DEMÀ

“Apostem per la

programació de

dansa en espais

descentralitzats

territorialment,

un àmbit pobre 

en muntatges

d’aquest tipus”

+ INFO
Galeria ISSIMM.

C. Castell, 38. 25280 Solsona. 

Tel. 973 483 976.

issimm@issimm.com.

www.issimm.com.

La galeria ISSIMM ofereix un nou espai d’art i de creació 



BARCELONA

Divendres 10 de desembre

Projecció del documental ‘Joves i Pau’

11:30h Col·legi de Periodistes de Catalun-

ya, Rambla de Catalunya,10.

Documental realitzat per Berta Alarcón

per al Servei Civil Internacional de Cata-

lunya. Projecció dins la II Mostra de

Documentals Solidaris.

Divendres 10 de desembre

Festa de suport a Contrabanda FM 91.4

A partir de les 20h AL CSO Barrilonia,

Rambla del Raval, 8.

Se celebrarà el primer aniversari del

programa sobre immigració Nomadasintó-

pico (nomadasintopico.contrabanda.org).

Hi haurà música amb el grup Newen,

poesia amb Mónica Caldeiro i alguna

sorpresa més.

Divendres 10 de desembre

Cloenda del cicle 

‘Novembre Anticapitalista’

20:30h Xerrada Podem viure sense capita-

lisme?, a càrrec d’Enric Duran. Teatre de

l’Espiga de les Corts (C. Joan Gamper, 30)

Més tard, actuació musical de la banda

d’Alcoi VerdCel (www.verdcel.com).

Durant tota la nit, hi haurà tastets i barra

oberta per la gent que vulgui sopar. Més

info: www.ateneupopulardelescorts.og

Organitza: Ateneu Popular de les Corts

Dissabte 11 de desembre

Mercat d’intercanvi a la Sagrada Família

De 10 a 13h al carrer Provença, 480.

Hi haurà un taller de sabó casolà i la gent

de la Cooperativa de Consum el Guaret

organitza una activitat infantil a partir de

les 11:30h.

Més informació: als correus tamtam@pan-

gea.org i xarxaintercanvis@gmail.com.

Organitza: Mercat d’intercanvi de la

Sagrada Família i Xarxa d’Intercanvi de la

Sagrada Família

Dissabte 11 de desembre

Documental: ‘5.000 feminismes: 

Granada, 20 anys després, aquí i ara’

10:30h Ca la Dona. C. Casp, 38.

Ja fa un any de les Jornades Feministes

de Granada i ens ha arribat el llibre i la

pel·lícula de 60 minuts on podrem

reviure i sentir tota l’energia i potència

dels feminismes. Després hi haurà debat

i vermutet per acomiadar l’any i agafar

forces per continuar endavant el 2011.
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Envieu les vostres convocatòries amb una setmana d’antelació •

Apostasia és Alegria
Campanya per l’apostasia col·lectiva
Fins al 17 de desembre

A
postatar vol dir abandonar voluntàriament

l’Església catòlica, mostrar a aquesta institució

religiosa la renúncia al seu baptisme i sol·lici-

tar l’exercici del dret que totes les teves dades perso-

nals siguin eliminades dels seus registres parro-

quials. La recent visita del papa a Barcelona ha

animat un moviment d’accions d’apostasia col·lectiva,

que ha optat per organitzar-se i coordinar una acció

arreu de Catalunya. Per poder apostatar, només cal

assabentar-se de la diòcesi a la qual es pertany –se-

gons el municipi actual d’empadronament– i fer

constar la renúncia en un document on figuri el nom

complet de la parròquia on va ser batejada la persona.

Les sol·licituds individuals no acostumen a ser ateses correctament per l’Església, però les

col·lectives sí. Per això, el millor és adherir-se a la campanya, informar-se i lliurar el document

d’apostasia abans del 17 de desembre a qualsevol dels punts que s’assenyalen a continuació:

Per més informació o qualsevol dubte, consulteu la web www.apostasiaesalegria.tk

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Es busquen persones intere-

sades a formar una coopera-

tiva d’educació per crear una

escola lliure a Barcelona.

Contacte: Mar, marsoriano-

vives@gmail.com

Neteja de la Ruta del Sor-

reigs al Lluçanès, es necessi-

ten persones voluntàries per

tirar endavant el projecte.

Contacte: Grup de Defensa

del Ter, gdter@gdter.org, To-

ni, 653 36 08 54.

Setmanari Directa: bus-

quem una persona que ens

vulgui ajudar a distribuir

les directes als quioscos de

la Rambla cada dimecres.

Contacte: Roger, distribu-

cio@setmanaridirecta.info

tlf.: 935 270 982

Can Masdeu: busquem una

persona que s’encarregui

del manteniment de la xar-

xa d’internet del CSO. 

A canvi, oferim pa artesà,

verdures o el que ens propo-

sis. Contacte: pic.canmas-

deu@gmail.com

Intercanvi de llibres al CSO

Kasalet: Si portes un llibre,

te’n pots emportar un dels

que hi hagi. Som al carrer

Societat 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

Dissabte 11 de desembre

Mercat d’intercanvi d’objectes infantils 

i productes ecològics a Ciutat Vella

De 13 a 18h al bar del Convent de Sant

Agustí, Pl. Acadèmia.

Reserves de taules a:

mercadillobegreen@gmail.com

Organitza: BeGreen

Dissabte 11 desembre

Concert solidari: 10 anys del portal

contrainformatiu La Haine

21h Sala Rock & Trini, Via Favència, 441

Trinitat Vella.

Festival de hip-hop amb  els grups: La K-

bine + Vagos y Maleantes + Kronstadt + El

Nota + Doble Zero. Els beneficis aniran

destinats a l’autogestió del projecte i, en

part, a la campanya de les detingudes del

29 de setembre passat.

Organitza: Nucli de La Haine - Barcelona

Diumenge 12 de desembre

2a Fira d’intercanvi de 

l’Ecoxarxa de Barcelona

De 10 a 19h al passeig de Lluís Companys

Mercat agroecològic i artesà amb moneda

social. Taules d’intercanvi i de serveis

cooperatius, tallers, paradetes informati-

ves i activitats artístiques i musicals.

Organitza: Ecoxarxa de Barcelona

Dilluns 13 de desembre

Debat: ‘La vida de les activistes 

feministes: com ens sostenim 

per continuar sostenint el món?’

19h Ca la Dona. C. Casp, 38.

Debat sobre el llibre *Quin sentit té la

revolució si no podem ballar (Jane Barry i

Jelena Djorjdevic), que ha sortit publicat

en castellà a Horas y Horas: “Necessito

una revolució perquè tinc por de certes

paraules i de certes mirades, perquè no

m’atreveixo a dir que em sento mala-

ment…”. Amb la presència de Carla López,

Vicky Moreno i Amanda M. Gigler.

Dimarts 14 de desembre

Documental: ‘Les fosses 

comunes a Catalunya’

19:30h EcoConcern. 

C. Mare de Déu del Pilar, 15, pral.

Sessió de cinefòrum presentada per Juli

Cuellar. Entrada lliure.

Organitza: EcoConcern - Innovació Social

Dimecres 15 de desembre

Xerrada: ‘Què està passant 

amb les pensions?’

19:30h Centre Cívic La Sedeta. 

C. Sicília, 321.

Xerrada a càrrec de Miren Etxezarreta

Organitza: Attac-Catalunya 

Dijous 16 de desembre 

Homenatge a la historia 

del moviment veïnal

Presentació del llibre Construint la ciutat

democràtica: el moviment veïnal durant el

tardofranquisme i la transició

19:30h Espai memorial Democràtic. 

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 9
La nuvolosi-

tat continua-

rà sent

variable

durant el

dijous, però les temperatu-

res tindran tendència a la

baixa, amb vent del nord. 

DIUMENGE 12
Un altre dia

amb sol a

totes les

comarques,

però amb

ambient fred durant la nit i

la matinada. Al migdia

ambient més agradable. 

DISSABTE 11
L’anticicló

s’instal·larà

sobre

Catalunya,

amb glaça-

des fortes a les comarques

interiors. Boires i boirines,

però ambient assolellat. 

DIMARTS 14
Una nova invasió

d’aire fred

envairà Europa

de mica en mica.

Als Països

Catalans, també

arribarà el

fred gèlid. 

DIVENDRES 10
La refresca-

da serà

important el

divendres;

els vents del

nord tornaran a fer entrar

una massa d’aire del centre

d’Europa.

DILLUNS 13
Els vents del

nord-est

faran aug-

mentar

lleugera-

ment els núvols a les

comarques de Girona.

Baixada de termòmetres. 

Alt Camp. Valls

Casal Popular la Turba. C. Nou,

12 (dimarts, dimecres, diven-

dres i dissabte de 19 a 21:30h)

Alt Penedès. 

Vilafranca del Penedès

La Taverna de l’Escorxador.

C. Escorxador, 19. 08720

Bages. Manresa

Restaurant-Cafeteria Els

Carlins. C. Sabateria, 3-5

baixos. 08241 (matins de

dimarts a divendres)

Barcelonès. El Gòtic

Casals de Joves de Catalunya.

C. Avinyó, 44, 3er. 08002 (de

dilluns a divendres de 10 a 14h

i de 16 a 20h)

El Raval

Casa de la Solidaritat. 

C. Vistalegre, 15 ( només els

dimecres de 19 a 21h)

El Lokal. C. Cera, 1 bis (de

dilluns a dissabte de 17 a 21h i

de dimarts a divendres de

10:30 a 14h)

Llibreria Rosa de Foc. 

C. Joaquín Costa, 34 (cada

tarda)

Telenoika. C. Riereta, 5 (de

dilluns a divendres de 17 a 20h)

Gràcia

Ateneu Rosa de Foc. C. Robí, 5

(dimecres de 18 a 21h)

Démodé MiniBar. C. Mozart,

13 (cada dia de 18 a 2:30h)

Llibreria cooperativa Alda-

rull. C. Martínez de la Rosa,

57 (de dilluns a divendres de

12 a 20:30h)

Infoespai. Plaça del Sol, 19-20

baixos (de dilluns a divendres

de 17:30 a 19h)

La Ribera

CGT Barcelona. Via Laietana,

18 (de dilluns a divendres de 8

a 21h)

Vallcarca

Ateneu Popular de Vallcarca.

Avinguda de Vallcarca, 91

baixos (dilluns, dijous,

divendres i dissabte al vespre)

Segrià. Lleida

CSA La Maranya. C. Parc 13

(dilluns a partir de les 21:30h i

dimecres a partir de les 19h)

Vallès Occidental

Cerdanyola del Vallès

El Safareig. Grup de dones

feministes de Cerdanyola. C.

Vinyes, 11C (de dilluns a

divendres de 9 a 15h o a la

bústia)

Rubí

CLA Molí 21. C. Molí, 21 (de

dilluns a dijous de 19 a 21h)

CGT Rubí. Plaça Anselm

Clavé, 4-6 (dilluns i dimecres

de 18 a 20h)

Espai Obert. C. Justícia, 11 (de

dilluns a divendres de 18:30 a

21h)

Vallès Oriental. Granollers

Bar Horus (Bar d’Efren i

Núria). C. Fontanella 41. (de

dilluns a dijous de 10 a 24h;

divendres, dissabte i diumen-

ge de 18 a 3h)
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BARCELONA, 

10 de desembre

Manifestació
6 anys sense Roger!
19:30h Plaça Lesseps

Record de Roger Albert Giné, assassinat per

l’extrema dreta l’any 2004

Constitució de 
la Plataforma La
Lleialtat Santsenca
BARCELONA, 

10 de desembre

L
a cooperativa obrera de consum La

Lleialtat Santsenca va construir la

seva seu al carrer Olzinelles 31 del

barri de Sants l’any 1927. Actualment,

l’edifici està tancat i diverses entitats

socials volen recuperar l’ús veïnal, cultural i

cooperatiu pel qual va ser construït amb

l’esforç i els diners dels obrers i les obreres

del barri. Per això, el dia 10 de desembre, a

les set del vespre, es farà un acte a les

Cotxeres de Sants (palça Bonet i Muixí) per

constituir la plataforma reivindicativa de l’edifici. Tothom està convidat a participar-hi!

Més informació: www.lleialtat.cat

Via Laietana, 69.

Aquesta  investigació és una aposta de

la Confederació d’Associacions Veïnals

de Catalunya (CONFAVC) per recuperar

la memòria històrica del moviment

veïnal.

Organitza: Fundació CONFAVC

Dijous 16 de desembre

Assemblea anticementiri 

nuclear de Barcelona

20h Centre Social de Sants. 

C. Olzinelles, 30.

L’assemblea comptarà amb la participació

de Sergi Saladié, geògraf i professor de la

URV, portaveu de la Coordinadora Antice-

menteri Nuclear de Catalunya.

Dijous16 de desembre

Presentació del número 71 

de la revista de Ca la Dona 

19h a Ca la Dona. C. Casp, 38.

El tema d’aquesta edició de la revista és

Els treballs de les dones en temps de crisi.

L’acte de presentació comptarà amb la

participació d’Àngels Martínez Castells,

Rosa Bofill i una representant de la

cooperativa de migrades Dones solidàries-

p’alante. Al final, hi haurà un debat obert

sobre eines i estratègies feministes per

afrontar la crisi.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dissabte 11 de desembre

1a Trobada d’artesans 

i artesanes a Cornellà

La trobada se celebrarà al CSO La Forsa

(Av. de la Fama, 41) a partir de les 10h. Hi

haurà: forja, destil·lació, elaboració de

perfums, fabricació de cervesa i pa.

Parades de distribuïdores, actuacions en

directe i pizzes artesanes per dinar.

Musiketa a la kafeta fins a les 00h.

Dissabte 11 de desembre

Jornada de celebració: 

100 anys d’anarcosindicalisme

16h Exposició 100 anys d’anarcosindica-

lisme

18h Xerrada a càrrec de Bernat Muniesa

20:30h Pica-pica

21:30h Actuació del cantautor Pablo Gil

Mural commemoratiu per Manolito

Rastaman

Els actes tindran lloc al local de la CGT,

Ctra. Esplugues 46.

Organitza: CGT- Federació Comarcal Baix

Llobregat

Solidaritat amb Albert Garcia
BARCELONA, 13 de desembre

U
n cop més, la DIRECTA torna a

comparèixer als jutjats per defen-

sar la seva tasca informativa. En

aquesta ocasió, davant els fets més greus

que hem viscut les persones implicades

en aquest projecte social: l’assetjament

personalitzat contra Albert Garcia, el

nostre coordinador de fotografia.

No és la primera vegada que l’Albert

pateix l’obsessió policial. El juny de 2007

ja va ser absolt per cobrir una protesta

okupa contra una una constructora,

després de ser denunciat per la Brigada

d’Informació de la policia.

D’altra banda, el dia 24 de novembre,

el nostre fotògraf va acudir al judici per

la denúncia que va interposar contra els

mossos d’esquadra que el van colpejar,

l’any 2008, per impedir la cobertura

gràfica de la protesta convocada a Barce-

lona arran de la mort d’un noi de setze

anys a Grècia durant les manifestacions

contra la crisi.

De nou, el proper dia 13 de desembre,

l’Albert Garcia ha estat cridat a judici per

aclarir una altra denúncia que va presentar per les dues visites personalitzades que li va fer la

policia mentre estava treballant per amenaçar-lo obertament per la tasca que desenvolupa a la

DIRECTA.

Per aquest motiu, es convoca una concentració de suport el mateix dilluns 13 de desembre a

les 11h davant l’Audiència Provincial de Barcelona, al passeig Lluís Companys, 14-16. Esperem la

vostra participació solidària.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Diumenge 12 de desembre

Mercat d’intercanvi a La Torrassa

De 10 a 14h a la plaça espanyola

Més info al tel. 934 470 361 (de 16 a 19h) o

al correu xic@l-h.cat

Organitza: XIC Collblanc-La Torrassa

LLEIDA

Dijous 16 de desembre

Presentació del quadern 

‘Al Voltant de La Renda Bàsica’

19:30h Local de la Coordinadora d’ONGD i

aMS. C. Dr. Combelles, 11.

També es farà una xerrada sota el títol: La

Renda Bàsica un dret humà emergent.

Organitza: Oficina de Cooperació i Solida-

ritat (OCiS)-UdL

Dijous 16 de desembre

Xerrada: ‘¡Qué pensiones, qué futuro!’

20h Carrer Hostal, 3. Xerrada a càrrec de

Miren Etxezarreta.

Organitza: Banc de Temps La Bordeta

MATARÓ

Dilluns 13 de desembre

Xerrada-debat: ‘Retrats de la memòria’

18:30h Sala d’actes del Casal Municipal de

la Gent Gran Santes-Escorxador. C. Flori-

dablanca, 118.

Acte organitzat i conduït pels cinc estu-

diants de l’Institut Puig i Cadafalch que

van participar en un projecte educatiu a

Mauthausen amb motiu del 65è aniversari

de l’alliberament d’aquest camp de concen-

tració nazi.

SAGUNT

Dissabte 18 de desembre

Concert final de gira de SKA-P

22h Sala La Nau. Avda. Altos Hornos, s/n.

Port de Sagunt.

Hi actuaran: SKA-P + Orkesta Paraíso +

Benito Kamelas

Més info: www.ska-p.net

SANT CUGAT 

DEL VALLÈS

Dijous 16 de desembre

Cinefòrum: ‘De la mata a la olla, 

comercialització camperola 

i comerç just’

19h Club Muntanyenc Sant Cugat

Plaça de la Vila, 2.

Organitza: Centre d’Estudis Amazònics

SANT FELIU 

DE LLOBREGAT

Dimecres 15 de desembre

IV Mostra de cinema àrab i mediterrani

18:45h. CineBaix. C. Joan Batllori, 21.

Organitza: Sodepau

TERRASSA

Dissabte 11 de desembre

Xerrada sobre el projecte Kaosenlared.net

20h Xerrada sobre el projecte d’informa-

ció Kaosenlared.net i la persecució que

viu actualment. 21h Sopar popular (els

diners aniran destinats a l’autogestió de

Kaos).

Els actes es celebraran al CSO El Kasalet.

C. Societat, 4.

Organitza: Acció Autònoma

Dissabte 11 de desembre

Concert de Lax’n’busto

22:30h Sala La Faktoria d’Arts. 

C. Rasa, 64-66.

Dimarts 14 de desembre

Recital de poesia i música

20h Nova Jazz Cava. 

Passatge Tete Montoliu, 24.

Recital. Màrius Torres: Com una espurna,

a càrrec d’Antoni Clapés, Montserrat

Vellvehí i Marc Vernis.

Organitza: Grup Literari Mirall de Glaç

TORTOSA

Divendres 10 de desembre

Concert amb Som Sonats

23:30h Casal Popular Panxampla. 

C. Gil de Frederich, 6.

Més info: www.panxampla.org



Andreu Jerez (Contrast)
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E
l teu llibre va ser editat en

2001 a Alemanya i ara ha si-

gut traduït al castellà. Què et

va portar aleshores a fer una mira-

da enrere sobre la revolució anar-

quista dels anys 30 a Espanya?

El motiu va obeir a una reacció es-

pontània i no a un projecte premedi-

tat. Convidat per la Universitat de

Marburg a fer una conferència sobre

la nostra incivil guerra, vaig compro-

var que l’auditori tenia una idea

completament desfigurada del que

va ser allò, fins al punt que alguns

dels assistents pensaven que Andreu

Nin, el líder del POUM assassinat

pels estalinistes espanyols o russos,

era un agent al servici de Franco i el

feixisme. Indignat i sense pensar-ho,

el dia següent, vaig trucar l’editorial

Nautilus d’Hamburg i els vaig propo-

sar convertir la meva ponència en un

llibre. Un any i mig després, va apa-

rèixer Die libertäre Revolution. Die

Anarchisten mi spanischen Bürger-

krieg (La revolució llibertària. Els

anarquistes a la Guerra Civil espan-

yola).

Quant de científic té l’obra i quant

d’assaig; i quines són les principals

fonts d’informació que vas fer ser-

vir durant la teua investigació?

En quina mesura la meva obra és

científica o no, ho deixo al criteri de

la crítica i dels  lectors. Dit això, afe-

giré que el concepte científic com a

sinònim d’objectivitat i rigor profes-

sional ha sigut utilitzat per defor-

mar la realitat i per servir a interes-

sos ideològics bastards. La meva

obra és una obra clàssica d’història,

però alhora narrada i interpretada

des de la meva perspectiva llibertà-

ria. Les 400 pàgines del llibre conte-

nen un extens aparat bibliogràfic

amb unes 700 cites en castellà, fran-

cès, anglès, alemany, català i italià.

Però, com a insider i coneixedor del

moviment llibertari de primera mà i

des de la meva infància, a més del

meu tracte personal amb els mili-

tants més destacats de la CNT i la

FAI, la meva font d’informació més

valuosa va ser el que vaig aprendre

d’ells, començant pel meu pare, com-

pany i amic de Salvador Seguí, Juan

Peiró o Ángel Pestaña.

Ofereixes una mirada molt crítica

sobre els comunistes espanyols.

Quin consideres que va ser el pecat

comès pel PCE i d’altres partits so-

cialistes o comunistes?

Els comunistes del PCE i del PSUC

van combatre a sang i foc no sols les

col·lectivitats llibertàries, sinó tot el

que s’oposava a les sinistres consig-

nes d’Stalin, com van fer els mili-

tants del POUM. Mai m’he preguntat

quin va ser el major pecat dels comu-

nistes espanyols, ja que sempre els

he considerat, en conjunt, un cos

estrany i contraproduent dins la tra-

dició obrera del nostre país.

Tanmateix, d’altres opinen que l’ex-

cessiu utopisme de la CNT va ser el

principal causant de la derrota de la

República i de la violència a la part

republicana...

Acusar el moviment llibertari de la

derrota militar de la República per

voler fer alhora la guerra i la revolu-

ció significa identificar-se amb la

tesi difosa des del primer moment

per Stalin i els seus còmplices. La

República va perdre la guerra perquè

no comptava amb armes suficients i

perquè Stalin va imposar una logís-

tica, la finalitat de la qual no era pos-

sibilitar la victòria, sinó prolongar la

guerra i diferir així l’imminent atac

de Hitler contra la Unió Soviètica.

Pel que fa a la violència, una de les

estratagemes comunistes va ser res-

ponsabilitzar la CNT-FAI de tots els

excessos i actes de venjança. I tant

que hi va haver elements pseudoa-

narquistes que van fer servir els

seus carnets confederals per come-

tre actes violents i pillatge, cremar

esglésies i assassinar monges i

sacerdots. El que calla la propaganda

antillibertària és que els veritables

anarquistes no només no van parti-

cipar en eixos fets de sang, sinó que

van salvar la vida de persones ame-

naçades, com van fer Juan Peiró i el

meu pare a Mataró i Barcelona; i

Josep Alomà a Tarragona. La CNT-

FAI no va organitzar txeques ni pre-

sons secretes per torturar i assassi-

nar els seus rivals polítics, com va

fer el partit comunista.

En una època com l’actual, en què la

crisi del sistema capitalista es més

que evident i exigeix alternatives

viables, què creus que ofereix d’a-

profitable l’ideari llibertari? L’au-

togestió és un valor de futur?

Valors com la justícia, l’amistat o la

solidaritat sempre conservaran la

seva legitimitat intrínseca, també en

èpoques com l’actual, on malaurada-

ment juguen un paper marginal.

Aquesta és la gran lliçó que ens han

transmès els grans mestres grecs

dels quals es nodreix l’anarquisme

en aspectes essencials. Actualment,

la mà d’obra industrial i agrària ha

sigut substituïda en gran part pel

sector terciari de servicis i el treball

d’oficina, però aquesta diversifica-

ció professional no significa que el

principi d’autogestió hagi perdut el

seu sentit original.

Hi ha una alternativa al capitalis-

me de mercat o d’Estat? L’ésser hu-

mà encara es pot salvar a si mateix?

Els homes viuen majoritàriament en

un estat d’alienació i cosificació, han

perdut la consciència de la seva iden-

titat humana i s’han convertit en jo-

guines del poder establert, ja sigui

en la seva forma autoritària –com a

la Xina o a Cuba– o formalment de-

mocràtica, com a l’hemisferi capita-

lista. L’autosalvació de l’home és

possible, però no a curt o mitjà ter-

mini. La gent està paralitzada per la

por, la resignació o l’escepticisme.

Pensar que les contradiccions crei-

xents dels respectius sistemes de

poder conduiran per si mateixos al

seu ensorrament és caure en la tem-

ptació del determinisme històric,

sempre latent. Sense la lluita activa

contra l’irracionalisme regnant a

tot el planeta seguirem con fins ara

o pitjor. El procés de resistència

col·lectiva que estic suggerint sols es

posarà en marxa a l’interior de ca-

dascú. O, en paraules de Schiller, el

que més necessitem és una “revolu-

ció de les consciències”.

“No em vaig convertir en escriptor per netejar les botes dels pode-
rosos”. Així descriu Heleno Saña la seua feina. Este escriptor
nascut a Barcelona l’any 1930 procedeix d’una família de tradició
anarquista. Heleno va viure la repressió com un element quotidià
durant la seua joventut. Ara, fa 50 anys que viu a Alemanya per
qüestions polítiques i personals. Allà, ha publicat prop de 30 llibres
en alemany i nombrosos articles a la premsa. Encara que ara, com
ell reconeix, el tenen “apartat” perquè ha sigut “massa crític” amb
un país que no ha sabut analitzar críticament la seua història
recent. Ara, este autoexiliat publica el seu llibre en castellà: ‘La
revolución libertaria’.

“Els comunistes
espanyols van ser
un cos estrany i
contraproduent dins
la tradició obrera”

LA INDIRECTA

“El que més necessitem 
és una revolució de 
les consciències”

Txema Bofill

opinio@setmanaridirecta.info

L
uis Buñuel, en “El fantasma de

la llibertat” ens presentava, als

70, un món trastocat i sense

lògica. Un assassí en sèrie sortia

lliure del tribunal entre els aplaudi-

ments d’un nombrós públic, i una

massa de periodistes i fotògrafs se li

acostaven com si fos una estrella de

cine o candidat a la presidència. La

gent es barallava per demanar-li

autògrafs. Cada cop que veig delin-

qüents i racistes com Albiol que

surten elegits amb campanyes racis-

tes i xenòfobes, se’m regira l’estòmac

i penso en aquest film, el fantasma de

la dictadura dels partits i poderosos

que recorre el món. Quan veig, a més,

que la gent vota als que roben, als

racistes i als criminals, em dic que el

film de Buñuel és més realista que

surrealista. Estem massa acostumats

a veure criminals i corruptes sortint

lliures dels tribunals.

Avui el món segueix igual: els

banquers i polítics en llibertat, amb

els casos arxivats, i els immigrants i

moviments socials criminalitzats. I

els del PP guanyant vots a costa

d’expulsar gitanos i aturats. Com

més roben i delinqueixen, més vots

tenen. És una vergonya que el delin-

qüent Albiol aprofiti el racisme, la

xenofòbia per aconseguir més vots i

converteixi els seus delictes en

campanya electoral.

El film, coescrit amb Jean Claude

Carrière, és per a mi el film més

subversiu de Buñuel. A diferència de

Belle du jour i altres joies de Buñuel,

ha estat molt poc distribuït, segura-

ment degut a la multinacional que en

té els drets.

El film comença amb la insurrec-

ció hispana contra els francesos i la

fantasmagòrica llibertat que ens

venien. El gag final tracta d’unes

manifestacions als carrers de París,

barrejada amb una manifestació en

un zoològic, on els animals enga-

biats i rere les reixes protesten

insistentment per millor menjar. Els

micos piquen amb els plats i culleres

a les reixes, i no són conscients que

estan sense llibertat, enreixats i

empresonats. Demanen i es confor-

men amb millor menjar. Una

excel·lent metàfora, encara més

vàlida avui que als 70.

Aquest film no l’he tornat a veure

des l’estrena el 1974 en un cinema, ni

l’he vist anunciat a les televisions.

Però fa uns anys vaig poder baixar-

me’l per l’e-mule en francès.

Els corruptes i els delinqüents

són les estrelles i la imatge de la

nostra societat de consum.

. LA COLUMNA

El fantasma de la
llibertat de Buñuel

. L’ENTREVISTA

Heleno Saña ESCRIPTOR

Els corruptes i els
delinqüents són 
les estrelles i la
imatge de la nostra
societat de consum


