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Nova protesta contra el Quart Cinturó
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Sabadell va acollir, el 3 d’octubre,

una nova mostra de rebuig contra

la construcció del Quart Cinturó. La

protesta, després de gairebé vint anys

de mobilitzacions, va arribar una set-

mana abans que acabi el termini per

presentar al·legacions a l’Estudi Infor-

matiu del traçat i després que la Cam-

panya Contra el Quart Cinturó (CCQC)

i altres entitats i partits presentesin

un recurs d’alçada a Interior per im-

pugnar aquest estudi, que el Ministeri

de Foment espanyol va aprovar de for-

ma totalment irregular.

Les autoritats
no volen 
fer públic 
el cost 
total de la
visita papal
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Les despeses de seguretat (cossos

policials) podrien arribar fins als

300.000 euros, mentre que TV3 es

gastarà un milió per emetre els actes.
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La manifestació contra aquest eix viari que vol creuar el prelitoral català va ser molt plural i va finalitzar davant del consistori sabadellenc
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I després
de la vaga
general?
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L’Ajuntament
de Vic vol
posar fi a les
activitats del
centre social
La Torratxa
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El consistori vigatà ha enviat una

notificació al centre social auto-

gestionat La Torratxa on demana una

llicència d’activitats per  poder conti-

nuar amb el projecte. 

La Universitat de Barcelona fa pagar
el doble a l’estudiantat no europeu
La mesura és aprovada pel Consell Social del centre educatiu i discrimina
les persones que provenen d’estats asiàtics, llatinoamericans i africans

Els embassaments del Pirineu

La lluita per la dignitat
de la muntanya
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“La meva riquesa va
ser la meva pobresa”
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El KKK assassina
migrants hispanes
RODA EL MÓN • PÀGINA 15

La Lliga antidifamació dels Es-

tats Units ha denunciat que el

Ku Klux Klan (KKK) està come-

tent crims contra persones d’o-

rigen hispà als estats fronterers

amb Mèxic.



BARCELONA • CAP MITJÀ NO S’HA VOLGUT FER RESSÒ DEL QUE HA SUPOSAT L’OKUPACIÓ DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE LA CIUTAT

25 de Setembre: la vaga general 
que encara continua
L’okupació de la seu de l’antic Banc Espanyol de Crèdit de la plaça Catalunya de Barcelona 
va catalitzar la vaga social protagonitzada pels sectors precaris, exclosos i compromesos
David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

E
l piquet més multitudinari de

la vaga general registrat ar-

reu del país va agrupar prop

de 8.000 persones el 29 de setem-

bre, passades les dotze del migdia, a

la plaça Catalunya de Barcelona. El

piquet, però, no responia pas als

interessos dels convocants oficials

de la vaga ni representava els sec-

tors tradicionals de la classe obrera

fixa que van aturar la indústria i el

transport el dimecres 29. Molt més

enllà, evidenciava la lluita dels sec-

tors precaritzats i exclosos, dels

nous sectors invisibles i els nous

proscrits –del top manta a les treba-

lladores sexuals–, per fer seu el dret

negat de fer vaga.

Aquell piquet, reunificació de tots

els comitès locals de vaga que durant

el matí havien recorregut els barris de

Barcelona, responia a la crida llan-

çada pel Moviment del 25 de setembre

(M25S) que, cinc dies abans, havia

okupat l’antiga seu del Banc Espanyol

de Crèdit –que romania buida des de

feia cinc anys– i que ha albirat el nai-

xement d’un nou espai social politit-

zat per plantar cara a la crisi des dels

moviments socials. El M25S –batejat

així per la data de l’okupació– naixia

autoorganitzat després de la crida

feta el 15 de setembre per l’Assemblea

de Barcelona –sorgida el mes de maig

de la confluència de sectors sindicals

combatius, moviments socials i teixit

veïnal– per generar un moviment que,

des de la complicitat i la sinergia,

aplegués a la vaga general tots els

sectors precaritzats, tots els males-

tars i també totes les lluites socials.

També s’advocava perquè l’endemà de

l’aturada laboral es continués lluitant

contra les causes i els efectes de la

crisi capitalista.

Tel de silenci mediàtic

Però, encegats per la fotogènia dels

enfrontaments al centre de la ciutat,

cap mitjà de comunicació no s’ha vol-

gut fer ressò del que ha suposat l’oku-

pació de l’antiga seu del Banc Espan-

yol de Crèdit: noves formes i noves

pràctiques d’entendre i estendre la

vaga general contra la pitjor retallada

social des de la dictadura franquista;

implicació de la gent més despos-

seïda en la lluita social, i aparador

genuí de quasi totes les alternatives

socials existents davant una econo-

mia en frau i fracàs, i opció pels grups

de consum a les cooperatives, passant

pels mitjans alternatius a noves for-

mes de vida quotidiana, des del

suport mutu i la construcció col·lec-

tiva per bandejar el desencís, conju-

rar la resignació i evitar la frustració.

I és que, només la vigília de la vaga

general, l’espai okupat –batejat amb

el nom del de$krèdit– va acollir reu-

nions de set comissions de treball

(art, habitatge, immigració, consum,

precarietat, solidaritat i memòria,

gènere), una xerrada sobre els efectes

de la darrera reforma laboral, tres

passis de documentals i un taller de

contes.

Les propostes i protestes que s’hi

van formular demanaven l’aturada de

l’ofensiva neoliberal que precaritza

encara més les condicions de treball;

la resolució de la qüestió lacerant de

l’habitatge; frenar l’encariment cons-

tant de la vida; abolir les lleis contra

la dignitat humana –com la llei d’es-

trangeria o les ordenances del ci-

visme en l’àmbit del treball sexual–;

repartir la riquesa o recuperar una

ciutat lliurada al complex turístic-

hoteler. Unes propostes i protestes a

les quals, durant cinc dies, es van

apropar centenars de persones al bell

mig de la ciutat. Posteriorment, a-

questes idees es van traslladar a tots

els barris i, el dia de la vaga, van cris-

tal·litzar en desenes de piquets que

van fer superar les previsions de l’im-

pacte d’una vaga general que, de bon

principi, feia olor de tupinada entre

els sindicats de la concertació i els

gestors de la política econòmica del

govern. Tot plegat, condensant el po-

tencial emancipador a la cèntrica i

espectacular okupació de l’antiga

seu de Banesto, que –durant les

seves 120 hores de vida– va acollir

desenes d’activitats, tallers i confe-

rències; va donar suport tècnic i

logístic als múltiples comitès de v-

aga de barris, i va esdevenir un alta-

veu anticapitalista enmig del centre

comercial de Barcelona, entre El

Corte Inglés i el BBVA.

Desallotjament il·legal 

i roda de premsa oficial

Tot i que l’espai per una vaga social

havia previst, inicialment, marxar de

l’hotel el mateix dia 29, l’operatiu

il·legal dels Mossos d’Esquadra ho va

impedir. Passades les 3 del migdia del

29 de setembre, els Mossos van des-

allotjar l’espai, escudats sota una

ordre judicial que els permetia accedir

al banc amb l’excusa que, a l’interior

de l’edifici, s’hi refugiaven persones

que havien participat dels enfronta-

ments. Uns enfrontaments que van

arrencar a la plaça Universitat quan

els Mossos d’Esquadra van tornar a

prohibir –ho havien fet mitja hora

abans a unes Rambles fortificades–

l’accés de la manifestació al barri del

Raval. És en aquell context que es

van produir les primeres topades, la

reculada del dispositiu policial i

l’incendi –amb una bengala marí-

tima– d’una unitat mòbil de la Guàr-

dia Urbana. Des d’aleshores, la ten-

sió i la pressió policial no van deixar

d’acarnissar-se contra les manifes-

tants, amb càrregues intermitents a

les rodalies del banc okupat –acres-

cudes amb la consumació del des-

allotjament–, fins arribar, al capves-

pre, a la confrontació oberta que van

protagonitzar grups de joves contra

oficines bancàries, establiments

comercials multinacionals i la bri-

gada mòbil dels Mossos.

S’advocava perquè
l’endemà de
l’aturada laboral es
continués lluitant
contra les causes i
els efectes de la crisi

ALBERT GARCIA
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> Dos empresonaments, 71 detencions i 81 persones ferides

El saldo repressiu de la vaga ge-

neral arrossega, finalment, un

balanç de 71 persones detingudes

arreu dels Països Catalans. 34 de

les 43 persones que van ser detin-

gudes a Barcelona (en alguns casos

a dit i cridant el nom de pila, com a

Sants) van recuperar la llibertat

–amb càrrecs– el 30 de setembre. A

la comissaria de les Corts, una con-

centració solidària amb les detin-

gudes va aplegar 100 persones. Les

nou detingudes restants van ser

traslladades a dependències judi-

cials. La jutgessa Miriam de la Rosa

va decretar presó provisional con-

tra dos dels detinguts adduint “risc

de fuga”. Es tracta de la persona

romanesa Gociu B.M i de César

Zúñiga, que divendres al vespre van

ser traslladades a la Model de Bar-

celona i, posteriorment, al CP Bri-

ans 1. Els advocats de Zúniga van

presentar un recurs a l’ordre d’em-

presonament el 4 d’octubre, ja que

té els mateixos càrrecs que la resta

de detingudes i només s’ha invocat

la seva nacionalitat mexicana per

justificar la presó. El grup de su-

port a César ha denunciat “la xeno-

fòbia de la decisió” i ha recordant

que “viu i treballa a Barcelona, és

casat, cursa un doctorat a la UAB,

és actiu en diversos col·lectius so-

cials i va ser arrestat quan fugia de

la policia”. Segons dades oficials,

les càrregues policials i els enfron-

taments van deixar un mínim de 81

persones ferides, 40 de les quals

serien mossos d’esquadra. El pro-

pietari de la Llibreria Europa, Pe-

dro Varela, també ha interposat

denúncia judicial  pels desperfec-

tes causats per la irrupció d’un

piquet contra la llibreria neonazi.

La tensió i la pressió
policial no van deixar
d’acarnissar-se
contra les
manifestants al
centre de Barcelona,
amb càrregues
intermitents a les
rodalies del banc

Capçalera del piquet organitzat durant el migdia del 29-S
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Els altres piquets i l’arsenal desaparegut
David Fernández

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

S
i la rutina és la germana bes-

sona de la inèrcia i copiar tele-

tips policials abans de baixar al

carrer és la fórmula periodística més

sovintejada quan s’aborda la protesta

social, cal dir que la premsa escrita i

radiofònica ha deixat, des del dia 30,

ingents rius de tinta escrits i escopits.

Rius de tinta que no aprofundeixen

gens –o poc– en tot el succeït el  dime-

cres 29 de setembre a Barcelona.

Matinera com sempre i primera

en tot, Pilar Rahola va arrencar el fes-

tival del contrapiquet mediàtic amb el

seu vespertí “Niñatos!” a La Vanguar-

dia. Finalment –i després d’oceans lin-

güístics i tsunamis semàntics– vam

arribar als “camps de concentració

preventius” sol·licitats per Intereco-

nomia, passant per Risto Mejide, que

aplaudia que s’atropellessin piquets.

De l’escomesa mediàtica es va passar,

en paral·lel, a la demanda política

explícita de la barra lliure repressiva:

Assumpta Escarp demanava la clau-

sura de webs com kaosenlared.net i

deia que es congratulava del fet que,

per primera vegada, es decretés presó

preventiva: una falsedat òbvia, ja que,

el 12 d’octubre de 1999, catorze antifei-

xistes van ser empresonades preventi-

vament. Amb ella, la pràctica totalitat

d’editorialistes exigien l’enèsima

reforma del Codi Penal, atiades per les

crides –continuades i gens contingu-

des– a l’empresonament preventiu; al

país –cal recordar-ho?– on Millet fa el

drymartini cada migdia lliurement.

Des de les pròpies rengles, només

Maria Eugènia Alegret, presidenta del

TSJC, va recordar que el delicte es per-

segueix un cop consumat i que la gue-

rra preventiva no té cap habilitació

legal ni constitucional.

I és que la tesi principal replicada

pels mitjans va ser abocada, en pri-

mera instància, per Toni Castejón,

dels Sindicat de Mossos d’Esquadra

(SME-CCOO). El mateix dijous als

micròfons de RAC1 de can Basté, Cas-

tejón adduïa –sense aportar cap

prova– que tot s’havia organitzat a les

festes alternatives de Gràcia i soste-

nia que era més barat agredir un poli-

cia que abonar una multa de trànsit.

Castejón obviava a consciència la con-

demna a tres anys contra Alfonso Her-

moso per haver propinat –presumpti-

vament– un sol cop de puny a un

mosso que emprava il·legalment un

kubotan. Tampoc no recordava les

condemnes a tres anys i sis mesos con-

tra dos joves berguedans per la seva

participació al botellot del Raval. I

com que ho barregen tot –i posades a

oblidar– menystenia les recents penes

de presó –de tres anys i vuit mesos–

imposades contra dos ciutadans pels

aldarulls durant la celebració de la vic-

tòria del Barça a la Champions el

2009. No cal estranyar-se de l’amnèsia

sobtada: Toni Castejón també és cone-

gut per la polèmica sobre les ferides

sofertes per un menor de deu anys a

les càrregues contra els col·lectius

d’estudiants contraris a Bolonya. Ho

va negar 1.000 cops als mitjans fins

que la FAVB va fer públic l’atestat poli-

cial que ho acreditava. I, aleshores,

Castejón ja no va obrir més la boca.

L’Iraq en miniatura: 

la benzina mai trobada

Ara també. Com les armes de destruc-

ció massiva que mai no han aparegut,

els mitjans han parlat de garrafes de

benzina i d’un arsenal dipositat al

banc okupat que no surt referit a cap

atestat policial o judicial. Una trola

policial que està cridada a recordar-se

com la gran mentida de la vaga gene-

ral del 29-S. I és que, si tot argument

sempre és un contraargument, cal

tirar de veta de sil·logisme aristotèlic:

si Delort i Saura sabien el que estava a

punt de passar, com  es justifica que

no fessin res? Si Castejón sabia tant,

com és que no en va alertar? Un jutge

garantista, emprat ara com a boc ex-

piatori, era el seu únic obstacle?

Afortunadament, algunes esclet-

xes a la premsa escrita van provar d’ai-

xecar acta de la realitat. Jordi Borja,

exregidor d’Urbanisme de Barcelona i

professor a la UOC, va descriure a El

Periódico que havia participat en un

dels debats organitzats al banc reoku-

pat i que només va veure debats as-

semblearis tranquils: “Ni armes ni

còctels Molotov que, per cert, tampoc

no van aparèixer després”. Manuel

Delgado, empedreït transeünt de la

ciutat, era més primmirat des del fil

històric de la Rosa de Foc: “Barcelona,

capital antisistema? Probablement,

des de finals del segle XIX”. Fins i tot un

magistrat de Barcelona, en un correu

personal, certificava categòricament

que, “dins l’ocupació de l’emblemàtic

edifici, s’hi desenvolupaven activitats

i tallers de debat i formació ciutadana:

va ser quelcom d’un contingut social

extraordinàriament positiu”. El ma-

gistrat, sorprès davant de tanta men-

tida abocada i repetida, referia el cas

concret de Clara Valverde, presidenta

de la Lliga Síndrome de la Fatiga Crò-

nica, Fibromiàlgia i Sensibilitats Quí-

miques Múltiples (SFC). Valverde ha

adreçat una carta oberta al conseller

Saura, on li trasllada que el diumenge

26 va participar en un seminari-reu-

nió sobre la “Politització de les cures”

que es va fer al banc ocupat i on van

prendre part persones malaltes, afec-

tades de tetraplègia i dones immi-

grants desateses per la sanitat pú-

blica. La presidenta de l’entitat social

malda per la provocació de desallotjar

el mateix dia de la vaga, denuncia les

ferides i els cops soferts per desenes

de persones i al·lega que la tapiada

amb totxanes de la porta no podrà

esborrar el que hi havia escrit: “Aquí

se somia”. Finalment, va recordar a

Saura que aquest fets li costaran el go-

vern a les properes eleccions.

Tot i així, des del dilluns 4 d’octu-

bre, la nova tesi mediàtica de la bru-

nete local –àvida de respostes ràpides

i senzilles– ha estat copiar els darrers

informes policials de torn. Tornen a

recórrer a la poc agraciada dada de

“els 200 de sempre”, mentre alguns

mitjans opten per la tesi del “triangle

anarquista” (Grècia-Itàlia-Barcelona)

i molts parlen de 300 violents i un

coixí de matalàs que els empara de

1.800 activistes –com per per sentir-se

flex! Afortunadament, però, el dis-

sabte 2 d’octubre, des de La Vanguar-

dia, Gregorio Moran s’havia ben anti-

cipat, en sentit contrari i a través de

les seves “Sabatinas intempestivas”.

L’articulista afirmava: “Amb un jovent

delmat per un atur sense precedents i

sense cap altra alternativa que l’emi-

gració, ja em diran vostès com enfo-

quem  això dels antisistema. Qui va

ser l’enginyer de la paraula que es va

inventar la denominació? (...) Cal estar

cec o negar-se a l’evidència per no

detectar que, fora del sistema, cada

cop hi ha més gent (...) estem vivint

una ficció de sistema que cada cop

suma menys i margina més”. I és que,

en la crònica no escrita dels orfes d’Oc-

cident, en uns dies on els telèfons dels

productors televisius han bullit per

cercar el perquè groc i rosa de tot ple-

gat, caldria assenyalar que totes les

activistes del M25S –que afirmen que

“el monopoli mediàtic ens crimina-

litza, els polítics ens usen com a caps

de turc, les autoritats ens colpegen i

ens fiquen a la presó”– són gent de l’es-

cola de l’espera tensa. Com diria Martí

i Pol: “Que encara esperen, acostuma-

des a la desfeta, però encara raonable-

ment folles”. De tota la resta –i si algú

vol esbrinar del cert què hi ha darrere

de certes actituds, rere cada caputxa o

en cada aparador d’un banc trencat–,

potser caldria recordar-li un manifest.

El manifest dels companys i compan-

yes del jove de setze anys Alexandros

Grigoropoulos, assassinat a Grècia el

2008 per trets de la policia durant les

protestes contra l’esclat del col·lapse

financer. A l’enterrament, cridaven

contra el vent: “No som encaputxats,

ni desconeguts coneguts, som els vos-

tres fills; esteu vivint vides falses, amb

el cap cot i els pantalons abaixats

esperant la mort; i a nosaltres no ens

calen gasos lacrimògens per plorar:

perquè som els vostres fills”.

Només Mª Eugènia
Alegret, del TSJC, ha
recordat que la
guerra preventiva 
no és legal

Un contenidor tombat al carrer Pelai mostrava una pintada feta per una de les persones que es van mobilitzar

ALBERT GARCIA

No esborraran el
que hi havia escrit
a la porta del banc:
“Aquí se somia”
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> L’okupació, el 25 de setembre, de l’antiga seu del Banc Espanyol de Crèdit de la plaça Catalunya de Barcelona va esdevenir, malgrat el
seu desallotjament il·legal durant la vaga general, un autèntic revulsiu per implicar barris, nous protagonismes socials i alternatives soli-
dàries a la jornada de lluita del 29-S. Si és cert que, en el capitalisme metropolità contemporani, el centre urbà –comercial i consumista–
ha esdevingut la catedral feudal d’antuvi i, aleshores, cal dir que, al cèntric banc reapropiat, hi van confluir –alçades– totes les perifèries
d’un perfeccionat sistema d’exclusions. Ocupant un centre d’on ha estat proscrita i reapropiant-se del símbol financer de la crisi actual,
la gent del moviment del 25-S anuncia que, malgrat tot, la lluita continua perquè la vaga de les invisibles no cap en un sol dia.

El duet Saura-Delort

El dijous 30, els màxims responsa-

bles d’un operatiu que es va veure des-

bordat en tot moment van comparèi-

xer en una roda de premsa per oferir

una particular versió dels fets: Joan

Saura –en el seu comiat final com a

conseller d’Interior– i Joan Delort van

afirmar –categòrics– que el banc ha-

via esdevingut el castell de la guerri-

lla urbana i el refugi del jovent que

s’enfrontava a la policia al carrer. Un

argument força contradictori, tenint

en compte que les dinou persones

identificades i retingudes a l’interior

d’aquest edifici van ser alliberades

allà mateix. El que resulta obvi és que,

durant les assemblees obertes del

banc del de$krèdit, on van participar

centenars de persones, només es van

fer propostes compartides de lluita

social, de reforçament de la vaga

general i d’amplificació de la protesta

al carrer.

D’aquesta falsa polèmica, també

n’ha donat compte l’actitud del ma-

gistrat sobre el qual han volgut carre-

gar les responsabilitats. El titular del

jutjat número 22 de Barcelona ha re-

cordat que ningú no el va prevenir de

cap aldarull planificat, que el propie-

tari no havia ratificat pas la denún-

cia, que la fiscalia no va encetar cap

actuació d’ofici i que, dels informes

remesos, tal com havia anunciat el

M25S, es desprenia que l’ocupació era

“de caràcter reivindicatiu, festiu i

molt limitada en el temps”. El magis-

trat va afegir, a més, que dels usos de

l’edifici, no se’n desprenia “cap ús

present que quedés interromput per

l’ocupació”.

Tota la resta ha estat la cerimònia

habitual de la confusió. Mitges menti-

des, mentides senceres i poques veri-

tats. Però, davant l’ofensiva repressiva,

el Moviment del 25S ha afirmat que

“els operatius policials que han vorejat

i travessat la seva pròpia legalitat no

podran ofegar” la iniciativa social. Per

aquest motiu, el dissabte 2 d’octubre,

el Moviment del 25S va tornar a aple-

gar-se a la plaça Catalunya. Envoltades

per un ampli dispositiu d’agents de

paisà dels Mossos d’Esquadra, 150 per-

sones van acordar continuar amb la

lluita i que les comissions de treball

creades durant l’okupació seguissin

treballant. L’Assemblea de Barcelona,

que es retroalimenta amb el M25,

també ha convocat, el dia 14 d’octubre,

una assemblea de comitès locals a la

santsenca plaça d’Osca. La vaga de les

excloses, les aturades, les precaritza-

des, les invisibles... continua: perquè

és la vaga que no cap en un sol dia. I el

dilluns 4 d’octubre, justament, les

xifres oficials anunciaven –lacònica-

ment i un cop més– que l’atur tornava a

pujar.

El jutge diu que no el
van prevenir de cap
aldarull planificat 
i que el propietari 
de l’edifici no havia
ratificat la denúncia



S
ens dubte, que el nombre de

persones que passen fam al

món s’hagi reduït en 100

milions és una molt bona notícia. La

FAO ho anunciava celebrant que es

tracta de la primera reducció en 15

anys però recordant que la xifra de

persones afectades per la fam encara

se situa en els 925 milions. I és que el

2009, el món havia superat la

barrera dels 1.000 milions de perso-

nes en situació de subnutrició, un

fenomen del tot intolerable si tenim

en compte que la seva causa princi-

pal no és pas una producció agrícola

insuficient a nivell global.

Les variacions en el nombre de

les persones que passen gana estan

íntimament lligades a les fluctua-

cions en els preus d’uns pocs produc-

tes bàsics entre els que destaquen els

cereals. L’escalada dels preus que va

portar a la crisi alimentària del 2007

es va atribuir a un descens de l’oferta

deguda a les males collites en diver-

ses zones productores (en especial a

Austràlia), i a un augment de la

demanda causada per l’increment en

l’ús d’agrocombustibles i pel creixe-

ment del consum de carn entre les

noves classes mitges de les potències

emergents que comporta una major

necessitat de pinsos per a la ramade-

ria. A més, els costos de producció es

van disparar en paral·lel al preu del

petroli necessari per moure la

maquinària agroindustrial, per

transportar els productes i per

fabricar fertilitzants i pesticides. Per

desgràcia, el descens de la fam

comptabilitzat per la FAO en l’últim

any no és conseqüència de cap

política global ni de cap canvi estruc-

tural portat a terme pels signants

dels Objectius de

Desenvolupament del Mil·lenni,

sinó d’un descens dels preus dels

cereals pel reajustament entre

l’oferta i la demanda. Per tant, és

d’esperar que el descens no es

sostingui en el temps. La demanda

de productes càrnics i d’agrocombus-

tibles augmenta progressivament, el

preu del petroli, tard o d’hora,

continuarà la seva escalada i les

males collites són recurrents.

Però no només es dóna una clara

falta de compromís polític en la

lluita contra la fam sinó que les

polítiques impulsades pel capital

internacional ens separen tossuda-

ment de qualsevol avenç consistent

en aquest terreny. D’una banda, les

polítiques agràries neoliberals

imposades als països empobrits han

contribuït decisivament a una ràpida

erosió de la sobirania alimentària

dels pobles.

Un augment dels preus dels

cereals és una mala notícia per

aquelles famílies que els han

d’adquirir als mercats internacio-

nals però té poc impacte en aque-

lles comunitats i regions amb

mercats locals forts. La progressiva

destrucció de la sobirania alimentà-

ria de les comunitats rurals a través

de la concentració de la propietat

de les terres i de la imposició dels

monocultius per a l’exportació fa

que els mercats locals robustos

siguin cada cop menys nombrosos.

El discurs del pensament únic,

materialitzat en les polítiques de

desenvolupament del Banc Mundial

i del Fons Monetari Internacional

han depreciat sistemàticament les

economies camperoles i han afavo-

rit l’agroindústria en mans d’inver-

sors locals o internacionals.

De l’altra, l’especulació en matè-

ries primeres agrícoles s’està conver-

tint en un refugi per als inversors

després de l’esclat de la bombolla

immobiliària. Amb total naturalitat,

els experts en mercats de valors

expliquen als seus blocs i pàgines web

la gran oportunitat que suposa

invertir en cereals. Malgrat la retòrica

del món de les inversions pugui

semblar indesxifrable, no cal un gran

coneixement de les dinàmiques

bursàtils per adonar-se que invertir

en les empreses que controlen produc-

cions bàsiques per la supervivència

dels éssers humans és un bon negoci.

A les successives rondes de

negociació de l’Organització Mun-

dial del Comerç, moviments socials

com la Vía Campesina demanaven la

sortida de l’agricultura del sistema

de comerç internacional per tal de

deslligar els preus dels aliments de

les dinàmiques comercials i empre-

sarials i per permetre als pobles

fixar les polítiques que considerin

més oportunes per garantir-se el

menjar. L’ús de les futures collites

com a moneda de canvi en el casino

del sistema financer internacional

introdueix encara més volatilitat als

preus, comprometent l’alimentació

de les poblacions més vulnerables

del planeta. Caldria ara exigir també

que s’impedissin les pràctiques

especulatives sobre els aliments.

Segurament, hom pensa que

aquestes exigències queden molt

lluny de la seva capacitat d’actuació.

Només li formularé tres preguntes:

Sap què fa la seva entitat bancària

amb els seus diners? L’entitat on té

domiciliada la nòmina, pot garantir-

li que inverteix en economia real i no

en l’economia especulativa? Ha

sentit a parlar de la banca ètica?

Amb el menjar no s’hi juga
Albert Sales i Campos • Professor de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra
opinio@setmanaridirecta.info

PERE TUBERT JUHÉ

E
l 29 de setembre, la classe

treballadora dels Països

Catalans al sud de l’Albera vam

ser cridats a una vaga general per

aturar un seguit de mesures antipo-

pulars que soscaven greument els

nostres drets socials. Finalment, a

contracor, les cúpules de CCOO i UGT

no han pogut obviar la demanda

d’algunes de les seves bases i de

diversos sindicats més minoritaris,

que ja feia temps que reclamaven

aquesta mesura de força.

Calia entendre aquesta vaga com

una gran mobilització de resistència

a l’ofensiva llançada des del capital

contra el treball. Perquè contrària-

ment al que es proclama, la finalitat

de la retallada dels nostres drets

socials no és lluitar contra una crisi

econòmica provocada l’actual sis-

tema d’explotació sinó aturar la

caiguda de la taxa de guany de la

patronal, un element estructural del

capitalisme.

Per això, no ens hem de deixar

entabanar per les falses promeses:

no hi ha possibilitat de reformar el

capitalisme, ja que només pot subsis-

tir retallant els nostres drets, és a

dir, augmentant l’explotació.

En el cas dels Països Catalans, cal

afegir un altre element a l’anàlisi:

l’espoli fiscal que patim. No podem

oblidar que aquest espoli significa una

doble explotació per als i les treballa-

dores dels Països Catalans. Aquest

greuge hauria d’implicar a curt

termini buscar solucions diferencia-

des, com ara la creació d’un marc de

relacions laborals propi on es pogues-

sin regular els convenis laborals o la

reducció de la jornada laboral.

Ara bé, com sempre, cal pregun-

tar-se què cal fer després de la Vaga

General. Ja sabem que en temps de

crisi la nostra funció ha de ser agudit-

zar les contradiccions per canviar

l’estat de coses tot proposant una

alternativa política. Aquesta hauria de

ser una tasca prioritària de la CUP,

que hauria d’esbossar un programa

socioeconòmic a nivell nacional.

Però hi ha una altra tasca urgent:

reforçar el sindicalisme nacional i de

classe. No és cap secret que aquest

sindicalisme és molt minoritari al

nostre país. Això es deu en part que

un moviment com l’Esquerra Inde-

pendentista no té una política

sindical unitària definida, la qual

cosa el duu a un conjunt de pràcti-

ques inconnexes i atomitzades.

Per tant, si no volem continuar

sent objecte de bescanvi entre la

patronal, els governs de torn i les

cúpules dels sindicats d’obediència

espanyola, el nostre moviment

necessita definir una política sindi-

cal unitària. Creiem que un primer

pas per assolir aquest objectiu seria

la celebració d’una Conferència

Sindical, l’objectiu de la qual seria

arribar a uns acords mínims que

permetin superar l’atomització

actual de les nostres pràctiques.

I després de la vaga general, què cal fer?
Albert Vendrell i Violant • Membre del Moviments de Defensa de la Terra
opinio@setmanaridirecta.info

Ja sabem que en
temps de crisi la
nostra funció ha 
de ser aguditzar 
les contradiccions
per canviar l’estat
de les coses tot
proposant una
alternativa política

L’especulació en
matèries primeres
agrícoles s’està
convertint en un
refugi per als
inversors
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L
a Diòcesi de Madrid-Alcalà

de Henares-Getafe va

publicar a principis d’any

un llibre de 186 pàgines que

recollia els actes religiosos

relacionats amb la celebració de

la Setmana Santa 2010 que es

van organitzar a la província de

Madrid entre el 28 de març i el 4

d’abril d’enguany. Quan es

fulleja aquest llibre, el primer

que salta a la vista és el gran

nombre d’actes que l’església del

territori de Madrid va organitzar

en només vuit dies. Sumant els

actes portats a terme a tots els

pobles i ciutats de la província,

hem de parlar de la xifra de

4.374, que corresponen a litúr-

gies especifiques relacionades

amb la benedicció de rams, el

sopar del senyor, l’hora santa, la

passió del senyor, el via crucis i

la vigília pasqual. Els actes

religiosos es va celebrar a

l’interior dels temples (en espais

privats), però la diòcesi madri-

lenya també va ocupar i col·lap-

sar l’espai públic dels municipis

amb un total de 166 processons,

25 de les quals es van fer pels

carrers de la capital.

A les primeres pàgines del

llibre, titulat Semana Santa en

Madrid 2010, s’explica què és la

setmana santa i en què consis-

teixen els actes. En aquests

textos podem trobar frases que

sonen a xinès, però que, tot i que

sembli mentida, actualment

encara tenen sentit per a moltes

persones que també respiren en

aquest segle XXI. Podrem llegir:

“Durant la Setmana Santa fem

memòria del Misteri Pasqual del

Senyor que se celebra sacramen-

talment al temple, es viu al cor i

es manifesta al carrer”. I també

podrem llegir: “Les processons

són una predicació del Ministeri

Pasqual, és a dir, de la Passió,

Mort i Resurrecció de Jesucrist.

Es pot afirmar que són fe que es

fa cultura, expressió estètica

d’un cor creient, fe que es fa

sentiment, sentiment que porta

a la fe. A les processons es fa

viure l’Evangeli a aquells que les

contemplen amb vertader

esperit de fe”. Es tracta de dues

idees que el que ens estan dient

és que el cristianisme, vehiculat

a través d’un exèrcit de sacer-

dots jerarquitzats, porta el seu

gran nombre de litúrgies a

l’espai públic i, per tant, encara

que sigui de forma indirecta

(perquè hi ha persones que no

les segueixen), ens imposa a

totes una religió i una forma de

pensar que no haurien de sortir

de les parets de pedra dels seus

temples. 

Des d’Occident, s’ha mani-

festat moltes vegades que

diverses religions que no són

originàries d’Europa o dels

Estats Units són integristes

perquè imposen certs comporta-

ments a les persones a l’espai

públic i també a l’interior de les

cases. Els experts, a més, afir-

men que qualsevol grup de

persones que professa una

religió i que mira d’imposar

certs tipus de comportaments en

públic, certes formes de vestir o

un cert tipus d’alimentació als

seus fidels, és una secta. Durant

la setmana santa (cal recordar),

les persones que creuen en el

catolicisme i que decideixen

seguir els seus preceptes no

poden menjar carn i tenen tot un

seguit de prohibicions i imposi-

cions. En aquest cas, però, els

que promouen (o imposen)

aquestes prohibicions i organit-

zen la ocupació de l’espai públic

amb tot un seguit de creences

religioses no són cap secta.

El que és més lamentable,

però, és que en ple 2010, quan

s’ha demostrat que pregar a Déu

ni ens portarà pa ni absència de

desastres naturals ni la vida

eterna, hi hagi arreu del món un

grup de governants que ha

assassinat la cabdal frase “Déu

ha mort” a canvi d’un grapat de

vots, d’un grapat de monedes.

Déu proveirà? A qui?

No totes són sectes?
Xavi Martí • Periodista
opinio@setmanaridirecta.info

Un grup de
governants ha
assassinat la
cabdal frase “Déu
ha mort” a canvi
d’un grapat de vots
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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.

David Fernàndez

A
veure, què vol dir que el teu fill

va l’Univers?

Bufa: doncs que la democràcia

de base ha batejat la nova escola de

Gràcia amb aquest nom. Va haver-hi

un procés participatiu: una primera

selecció per triar tres noms entre els

quinze més votats. Finalment, calia

triar entre l’Univers, Trencadís o

Imagina (per la propera plaça de John

Lennon).

Si Trias va aconseguir incorporar

l’opció C a la Diagonal, un grup de

mares volíeu que la quarta opció

també arribés a la tria, oi?

Sí. A més de votar, també volíem

eixamplar les opcions de vot: defensà-

vem que s’incorporés l’opció d’El Vapor

Nou, que és com es deia l’antiga

fàbrica tèxtil sobre la qual es cons-

truirà la futura escola al carrer Bailèn.

Crèiem que era una toponímia encer-

tada i arrelada. També hi havia altres

propostes, com La Colometa, La

Marieta o el bo de l’Albert Musons.

Però no ens en vam sortir: una lectura

estricta i reglamentista va evitar,

després d’un espès debat, que l’opció

entrés al referèndum final.

I tot plegat, l’Univers del Vapor Nou

encara és un miratge.

Doncs sí, també: la democràcia és veu

que és lenta i els equipaments socials

sempre triguen segles. El procés d’ex-

propiació ha estat molt llarg i fins el

2012 no arribarem a l’Univers. Ara, en

Guiu està en barracons a la plaça del

Poble Romaní: a la classe dels coets, el

nom que van triar en assemblea.

Lliçons que en podem extreure?

Que, a dalt i a baix, queda camí per

davant; que cal aprofundir molt en el

sentit profund dels mots democràcia i

participació i arribar a tots els àmbits

del dret de decidir i proposar. I que cal

respecte sempre. I assumir que,

finalment, a l’Univers, hi cabem totes i

tots. I això que som gracienques.

Potser zapatistes també: en un món on

càpiguen tots els móns.

. EL CIGALÓ

“El meu fill va a l’Univers, 
a la classe dels coets”
Munsta Busquets és dissenyadora i cooperativista a
Exlibris SCCL. Mentre maqueta la vida i miracles –en
versió còmic– de l’històric del PSUC Miquel Nuñez,
ens raona com és de complexa i complicada, sovint,
la democràcia de base.

Carta oberta al
conseller Joan Saura
Clara Valverde, Barcelona

B
envolgut conseller Saura,

no sóc una jove violenta antisistema. Sóc

una dona de 50 anys, malalta de la Síndrome

de la Fatiga Crònica que poques vegades pot sortir

de casa. El 26 de setembre vaig fer l’esforç d’anar al

banc ocupat per col·lectius que treballen per una

societat millor, per participar en una interessant i

fructífera reunió sobre la “politització de les

cures”. Hi vam participar persones malaltes,

tetraplègiques i dones immigrants, que són les que

tenen cura de les persones grans i de les malaltes a

casa nostra. Hi va haver una feina seriosa de

reflexió sobre com organitzar-nos ja que cap

govern ens dóna la més mínima ajuda.

La meva intenció era tornar el dia de la vaga

però la meva salut no m’ho va permetre. Des del

meu llit vaig poder veure per televisió, horrorit-

zada, que vostè havia decidit desallotjar el banc

aquell mateix dia, i amb una violència impressio-

nant. Em pregunto què es va fer de les criatures i de

la gent gran que aquell dia també participaven de

les activitats del banc.

Però sobretot em pregunto per què va decidir

desallotjar just el dia de la vaga general. No seria

una manera de despistar la premsa sobre la vaga?

Fos quina fos la seva intenció, la premsa només

parlava d’okupes violents (que, per cert, van quedar

ferits i força macats). Però mentre els Mossos

repartien vostè prenia un lloc destacat a la mani-

festació. Aquestes perversions són les que pagarà

el seu govern a les properes eleccions.

També volia informar-lo que el petit bidó de

benzina que hi havia al banc estava destinat al

generador elèctric.

Però la veritat sempre preval i amb certa

poesia, tot i els temps de polítiques neoliberals

salvatges: veig  que la s que algú va afegir a “de

crèdit” per formar el mot “descrèdit” continua en

peu, després que vostès tapiessin la porta. També

hi continua la frase de la porta: “Aquí es somia”.

Qui hauria de 
pagar la crisi?
Jordi Oriola i Folch, Barcelona

¿S
abíeu que, entre 1994 i 2008, el salari mig

va créixer un 2,8%, mentre que el PIB va

créixer un 69%, el patrimoni financer un

95,2% i el patrimoni immobiliari un 134,4%? El

govern va aportar 9.000 milions al pla de rescat dels

bancs i, en el mateix any, els beneficis bancaris van

ser de 13.000 milions! I diuen que s’augmentaran els

impostos sobretot als més rics. Fals, perquè els

veritablement rics tenen societats d’inversions de

grans capitals (SICAV) que només paguen un 1%

d’impostos! Per fer front a la crisi, el govern espanyol

vol estalviar 15.000 milions, i creuen que s’ha de fer

retallant un 5% el sou als funcionaris, congelant les

pensions i reduint 6.000 milions de la inversió

pública. Però una altra manera de recollir aquests

milions seria la següent: pujar al 18% els impostos a

les SICAV, pujar el tram màxim de l’IRPF del 43% al

50%, recuperar l’impost de patrimoni per fortunes

superiors a un milió d’euros, augmentar del 30% al

35% els impostos sobre beneficis a les 14 empreses

espanyoles que facturen més de mil milions i reduir

el frau fiscal tan sols un 5%. Amb això en tindríem

prou i no suposaria un retrocés social. Us agradaria

un govern veritablement d’esquerres? Hi ha partits

més d’esquerres que el PSOE?

GISELA BOMBILÀ
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L
a regidora de seguretat i mobili-

tat de l’Ajuntament de Barce-

lona, a instàncies del mateix

alcalde Jordi Hereu, ha enviat un escrit

a la Fiscalia de Barcelona on es

demana que s’obrin diligències contra

diverses pàgines web que publiquen

informació sobre moviments socials

de Barcelona. Segons declaracions del

batlle Hereu, l’objectiu d’aquesta

iniciativa és clausurar les webs on

s’expliqui com provocar aldarulls.

Però, què entenen exactament l’alcalde

i la regidora per provocar aldarulls?

Convocar una manifestació es podria

interpretar com una crida a provocar

aldarulls? Però, enviar 300 policies

armats fins a les dents per bloquejar

els carrers de la ciutat i impedir el dret

de manifestació també seria una crida

a provocar aldarulls? En el fons,

deixant-nos de subterfugis, el que es

vol controlar és el pensament, és la

crítica, és la denúncia pública. Els

gabinets de premsa de les administra-

cions públiques tenen controlats i

domesticats la majoria de mitjans

públics i privats, a través de comissa-

ris polítics o a través de subvencions i

publicitat. Els mitjans alternatius i els

portals d’internet tenen la llibertat de

poder pensar diferent, de poder

denunciar els abusos, de poder discre-

par de la visió única i mercantil del

món on vivim. És això el que fa mal. Es

tracta d’un intent –esperem que

frustrat– d’amordassar la llibertat

d’expressió. Els mitjans oficials estan

plens d’apologia de la violència, les

pàgines de La Vanguardia o El Mundo,

els àudios de RAC1 o Catalunya Ràdio i

les imatges de Telecinco o TV3, en

moltes ocasions, supuren apologia de

la violència, però no provoca escàndol

perquè es tracta d’una violència

institucional i institucionalitzada. En

el fons, no es tracta d’un debat sobre la

violència, es tracta d’un debat sobre el

model de món on volem viure. N’hi ha

que no volen renunciar als seus

privilegis tot i la crisi i ho defensaran

–ells i elles sí– per la força.  

. EDITORIAL

Tancar webs, perseguir el pensament

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Lèlia Becana Velasco

directa@setmanaridirecta.info

E
ncara amb ressaca de la vaga

general, ens arribarà a

Barcelona el Papa Benet XVI.

Encara sentim com els mitjans de

comunicació oficials i tertulianes

informals escupen les seves teories

sobre la violència als moviments

socials, com estableixen categories

de violents, com elucubren sobre

triangles negres i paradisos d’anti-

sistemes pàries i rodamons i com

qüestionen contínuament el dret de

defensar-se davant d’una agressió,

vingui de qui vingui. La responsable

de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

de l’Ajuntament de Barcelona,

Assumpta Escarp, avança que s’han

de tancar webs que facin apologia de

la violència i es queda tan ampla,

però mai no sentim que es pregun-

tin què és violència. Passen de

puntetes sobre els motius pels quals

es va convocar aquesta vaga, perquè

no es volen creure que, de motius,

anem sobrades; no es qüestionen la

reforma laboral perquè potser

creuen que mai no es veuran afecta-

des per res similar... però torres més

altes han caigut. 

I quan s’apagui tota aquesta

remor i ningú s’hagi preguntat si els

nois que han anat a la presó amb

acusacions policials desproporcio-

nades encara hi són, arribarà el

Papa.

I els telenotícies s’ompliran de

reportatges en positiu d’aquest cap

d’Estat que s’hauria d’avergonyir i

tancar al seu palau per tots els

abusos que comet el seu ministeri,

tant el terrenal com l’espiritual. I tot

i que, diuen, vivim en un estat

aconfessional, se li obriran totes les

portes i es posaran catifes vermells

al seu pas.

I, aquest cop, les professionals

de la comunicació no aniran a fer

entrevistes barroeres a aquells i

aquelles que han patit els abusos

sexuals de capellans irresponsables,

ni obriran un debat sobre si l’autori-

tarisme i els rentats de cervell a les

escoles de monges han donat

estudiants fracassats, empresaris

reprimits o psicòpates en potència.

Tampoc no s’atreviran a fer escarni

públic de catequistes pederastes.

Aixecaran la catifa vermella i

escombraran tota la merda a sota.

Perquè, de merda, com de motius,

n’hi ha a cabassos.

Estaria bé una vaga general pel

7 de novembre, perquè no volem que

els nostres diners financin la visita

de Benet XVI, perquè estem fartes

d’escàndols financers del Vaticà,

perquè volem viure felices i amb

dignitat ara i no quan arribem al cel,

perquè l’Estat i l’Església (qualsevol

església) no podem anar de bracet,

perquè l’Església catòlica menys-

prea les dones i condemna lesbia-

nes, homosexuals i transsexuals,

perquè volem tallar el carrer encara

que no anem al futbol...

Jo no t’espero!

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

A
questa setmana hem fet assemblea general de la DIRECTA. Va ser el 2 d’octu-

bre al casal Can Capablanca de Sabadell, on ens van acollir molt bé... com

sempre. Agraïm a l’Estel i el Pau, els nostres amfitrions, l’organització del

pre, el durant i el post. Sens dubte, vam sortir de l’assemblea amb el pit ben inflat

i amb il·lusions noves i fortes de cara al futur. D’una banda, ens vam felicitar per

la feina feta en el tractament de la vaga general. D’altra banda, vam recollir el

premi que ens ha otorgat el Memorial per la Pau Vidal i Llecha. Agraïm a les

organitzadores que s’hagin fixat en un projecte com el nostre/vostre. I, finalment,

vam sortir de l’assemblea amb el projecte i la proposta ferma d’engegar una nova

web cap a finals d’any. Som conscients de les limitacions de la nostra web actual i,

per aquest motiu, el nou projecte d’una pàgina potent i actualitzada ens fa molta

il·lusió. Pensem que pot ser una eina molt útil pels movients socials i un fort

impuls per la DIRECTA. Per cert, la setmana que ve fem el número 200. Felicitem

per endavant tota la gent que ha fet possible que arribem a aquesta xifra, princi-

palment a les persones subscriptores. Fins dimecres que ve. Salut!
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L
a decisió presa pels consells so-

cial i econòmic de la Universitat

de Barcelona és difícil –si no

impossible– de defensar i, potser per

això, no existeix cap document públic

que la justifiqui. Aprovat d’esquenes

a l’alumnat, el dia 6 de juliol, es va

incloure a l’articulat de la normativa

universitària un acord que establia

“un preu per crèdit diferenciat per als

estudiants estrangers no residents

que no siguin nacionals d’estats mem-

bres de la Unió Europea, de països

membres de l’Acord Econòmic Eu-

ropeu o de Suïssa”. Concretament, per

qualsevol estudiant procedent d’un

Estat llatinoamericà, africà o asiàtic,

“el preu del crèdit serà el resultat de

multiplicar per dos el preu fixat per a

l’ensenyament en què es matriculi

l’estudiant”.

D’aquesta manera, “l’article 19 de

la normativa trenca el principi d’i-

gualtat exigible a una universitat

pública i obre la porta de bat a bat a

les polítiques de caràcter arbitrari i

discriminatori”. Dit d’una altra ma-

nera, “és un primer pas cap a una

estratificació classista i racista de l’a-

lumnat”. Així ho ha denunciat el Grup

de Recerca sobre Exclusió i Control

Social (GRECS) de la UB, després de

conèixer –a través d’alguns alumnes–

una decisió fins llavors ignorada per

la pràctica totalitat de la comunitat

universitària: “Aquest diferencial e-

conòmic no pot rebre cap justificació

acadèmica mínimament raonada –és

que, potser, els esforços que la insti-

tució universitària destina a l’educa-

ció de qualsevol estudiant no són, en

definitiva, els mateixos?– i, en la me-

sura que la despesa provocada pels es-

tudiants al llarg del seu procés d’apre-

nentatge no sembla que depengui de

la seva nacionalitat, els arguments

que justifiquen aquesta decisió reme-

ten lògicament a la necessitat de

reduir una part del dèficit històric

que arrosseguen les universitats pú-

bliques, entre elles, particularment,

la Universitat de Barcelona”.

Fets consumats i opacitat

Una estudiant d’origen argentí va

relatar a la DIRECTA que, fins a prin-

cipis de setembre, “no vaig ser infor-

mada que hauria de pagar 1.200

euros per fer sis assignatures, men-

tre els meus companys i companyes

europees en pagaven 600 per fer-ne

dotze”. Ella mateixa, després de de-

mostrar que disposava d’un permís

de residència comunitària per mo-

tius conjugals, va aconseguir que

aquesta quantitat li fos rebaixada a

800 euros. Però la segona sorpresa

va arribar quan la secretaria corres-

ponent li va negar el dret de fer pa-

gament fraccionat de què gaudeixen

la resta d’alumnes.

Un indicatiu de l’opacitat amb

què ha actuat la direcció de la UB és

que, segons el GRECS, aquesta me-

sura fins i tot “ha estat rebuda amb

perplexitat per les secretaries de les

diferents facultats de la UB”. Un ex-

trem que confirmen les declaracions

de diverses alumnes, que s’han trobat

que –tot i que les protestes i reclama-

cions eren previsibles– el mateix fun-

cionariat de la universitat era incapaç

d’explicar-los el perquè d’aquesta dis-

criminació.

Pel que hem pogut esbrinar, el mes

de juliol, el Consell de l’Alumnat de la

UB va conèixer el contingut de la nova

normativa i va manifestar el seu re-

buig davant el claustre, però –segura-

ment– la comunicació precària entre

l’estudiantat i els seus òrgans re-

presentatius va fer que aquesta qües-

tió passés desapercebuda. En qual-

sevol cas, la ratificació de la mesura a

final de curs i sense fer cap mena de

notificació a les persones afectades

–tot i que fins i tot podria condicionar

la seva continuïtat acadèmica– podria

posar de manifest una mala fe fla-

grant, ja que és una decisió que té

repercussions sobre centenars d’alum-

nes de la central.

L’article 19 de la
normativa trenca el
principi d’igualtat
exigible a una
universitat pública

Interior de la biblioteca de la Facultat de Geografia i Història de la UB

ARXIU ALBERT GARCIA

BARCELONA • L’ALUMNAT NO HA TINGUT CONEIXEMENT DE LA MESURA FINS EL MATEIX MOMENT DE PAGAR LA MATRÍCULA

La UB cobra el doble de matrícula 
a l’estudiantat no europeu
La normativa, de caràcter clarament racista i classista, és aprovada pel Consell 
Social de la UB el mes d’abril d’enguany i ratificada pel Consell Econòmic el juliol
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La família Tous encapçala
una entitat caritativa | PÀG. 8

La policia de Perpinyà reprimeix
un acte contra Israel | PÀG. 9

Els feixistes tornen a convocar
actes el 12 d’octubre | PÀG. 11

La Segona Marxa contra l’Atur
s’acabarà a Barcelona | P. 12; ; ;
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PEIX

> Consell universitari: presidit per un empresari oportunista

El Consell Social de la UB, respon-

sable de “supervisar les activi-

tats de caràcter econòmic i el rendi-

ment dels serveis de la Universitat”,

està presidit per una persona que es

dedica a una activitat que no té res a

veure amb l’àmbit universitari. Fins

fa uns anys, Joaquim Coello Brufau

era conegut per ostentar la presidèn-

cia del Port de Barcelona, fins que el

2009 va passar a ser conseller dele-

gat a una empresa subsidiària d’AG-

BAR, Applus+, dedicada a les certifi-

cacions de qualitat d’àmbits com la

construcció o l’enginyeria. Sembla

que una de les especialitats de Coe-

llo és utilitzar les institucions públi-

ques per la seva promoció privada, ja

que, a part del seu càrrec a la UB,

recentment ha estat nomenat conse-

ller de la Generalitat a Spanair.



Meritxell Guàrdia

manresa@setmanaridirecta.info

L
a Fundació Rosa Oriol, creada

recentment i que aglutina bona

part de l’elit socioeconòmica de

la Catalunya Central, va ser presen-

tada en societat el 28 de setembre al

teatre Kursaal de Manresa. Aquesta

Fundació, que porta el nom de la vice-

presidenta de S TOUS S.L. i esposa de

Salvador Tous, té l’objectiu de “preve-

nir, detectar i atendre la població en

risc” mitjançant xarxes de “solidari-

tat amb voluntaris, empreses i profes-

sionals”. La Fundació va ser  impulsa-

da per la Plataforma Ciutadana de

Solidaritat –creada l’any 2009 per Sor

Lucía Caram, monja dominica del

Convent de Santa Clara de Manresa–,

que gestiona el banc d’aliments de

Manresa.

Dins el patronat d’aquesta fun-

dació privada, hi trobem bona part

de la família Tous: Rosa Oriol en qua-

litat de presidenta honorífica, Rosa

Tous com a presidenta i Lluís Coro-

minas en qualitat de secretari. El

càrrec de vicepresidència l’ocupa E-

lena Rakosnik –esposa d’Artur Mas–

i, com a tresorer, trobem Xavier

Gros, de l’assessoria empresarial

Gros & Montserrat.

Altres persones que formen part

del patronat en qualitat de vocals són

Valentí Martínez Espinosa (director

general de la Fundació Universitària

del Bages), Vicenç Mauri Claret (pre-

sident de PIMEC Catalunya Central i

membre del Ple de la Cambra de Co-

merç de Manresa), Jordi Valls (excon-

seller del Departament de Treball i

d’Indústria de la Generalitat el 2006 i

exalcalde de Manresa), Pilar Rahola,

Sor Lucía Caram, Enric Torres (conse-

ller delegat del Centre Corporatiu

Ini6 S.L.), Eliseo Varona i Constantí

Serrallonga. I és aquest patronat el

que ha aixecat polèmiques. Segons

alguns col·lectius socials de la ciutat,

“rere aquesta fundació caritativa, s’hi

amaguen altres interessos més pro-

pers a la neteja d’imatge que no pas a

una pretesa solidaritat”. En aquest

sentit, entre altres exemples, es fan

ressò del fet que Constantí Serra-

llonga va ser denunciat pels sindicats

i la plantilla, quan exercia el seu

càrrec de conseller delegat de TMB,

per ser un dels màxims responsables

del cas Pablo Díez. Un altre element

que recorden, és la situació actual del

gendre del matrimoni Tous, Lluís Co-

rominas, que està pendent de judici a

l’Audiència Provincial de Barcelona

per l’assassinat de Sinani Gazmend

l’any 2006.

Una caritat de màxim nivell

L’acte de presentació va començar a

dos quarts de nou del vespre i va

comptar amb la participació de diver-

sos personatges de l’elit política, so-

cial i econòmica. A l’esdeveniment, hi

van ser convidades Helena Garcia Me-

lero, Marina Geli, Eugenia Martínez

de Irujo, Josep Camprubí o José Bono,

entre d’altres. Les protestes es van fer

presents des d’un bon començament.

Mentre la gent anava entrant al re-

cinte del Kursaal, a fora, un grup de

persones es van concentrar rere una

pancarta on es podia llegir: La vostra

caritat mata. Guerra als rics!. També

es van repartir fulletons informatius

on explicaven qui hi havia darrere d’a-

questa fundació i la seva finalitat. La

gent concentrada va escridassar les

diverses persones que entraven a

l’acte. Cal destacar la gran esbronca-

da contra Artur Mas o el grup de mú-

sica els Gossos, que tocava a l’acte de

presentació de la Fundació. Tot i que

les activistes només estaven cridant,

hi va haver un moment en què diver-

sos efectius dels Mossos d’Esquadra i

de la policia municipal van irrompre

enmig del grup concentrat a espentes

i van retenir una persona, que va ser

identificada.

Dins el patronat hi
trobem l’esposa
d’Artur Mas o 
Pilar Rahola

Pancarta esgrimida durant l’acte de protesta celebrat davant l’edifici on es va fer la presentació de la Fundació Rosa Oriol

MERITXELL GUÀRDIA

MANRESA • DENUNCIEN QUE RERE L’ENTITAT CARITATIVA S’HI AMAGUEN INTERESSOS QUE NO ESTAN RELACIONATS AMB LA SOLIDARITAT

Una fundació impulsada per la
milionària família Tous aixeca polèmica
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D
ues cases del carrer Creu Reial

del casc antic d’Olesa de Mont-

serrat (Montserratí) es van es-

fondrar, el divendres 24 de setembre,

a causa de l’estat de deixadesa en què

es trobaven els edificis. És el quart

edifici que s’esfondra en aquest car-

rer des de l’any 2006 i el veïnat ha fet

públic un comunicat on demana més

responsabilitat a l’Ajuntament i a les

propietàries perquè no es produeixin

aquestes situacions.

La construcció d’un edifici 

causa el primer ensorrament

El 30 de setembre de 2006, la casa del

número 9 del carrer Creu Reial es va

esfondrar després que, prèviament,

s’hagués desallotjat el veïnat que hi

vivia. Uns mesos abans, al número 11-

13 del mateix carrer, s’havia iniciat la

construcció d’un edifici plurifamiliar

amb aparcament subterrani, planta

baixa, dos pisos i golfes. L’obra va ser

atorgada a Promoción Omega Llobre-

gat, una  immobiliària amb seu a Cas-

telldefels i que opera al Baix Llobre-

gat. Des del primer moment, el veïnat

ja va denunciar les irregularitats en

la concessió de la llicència d’obres, ja

que vulnerava alguns dels punts del

Pla General d’Olesa. Tot i així, l’em-

presa va començar les obres i va ende-

rrocar les dues cases que hi havia al

lloc on s’havia de construir el nou edi-

fici. Arran de la pressió veïnal i les

denúncies presentades, el projecte es

va aturar uns mesos, durant els quals

l’empresa va presentar un projecte

alternatiu (que eliminava l’aparca-

ment). Mentrestant, un tros de la

paret de la casa situada al número 9

va caure i va obligar a desallotjar les

seves habitants durant 47 dies; van

ser allotjades en un hotel pagat per

l’Ajuntament, ja que l’empresa cons-

tructora es va negar a pagar-ho. Tot i

així, el febrer de 2006, durant una

reunió entre l’alcalde Joan Rota

(PSC), els tècnics municipals i l’em-

presa, es va decidir tirar endavant

amb el projecte inicial. Vint dies

abans de l’esfondrament, el veïnat

va tornar a ser desnonat a causa de

les esquerdes que van aparèixer al

número 9, fins que finalment l’edi-

fici es va desplomar. L’endemà, l’em-

presa constructora va enderrocar el

que quedava de casa. Uns dies més

tard, l’empresa va cedir tres soterra-

nis que constaven com a oficines i

sense cèdula d’habilitat a l’Ajunta-

ment per ubicar les famílies des-

allotjades. Actualment, el cas es tro-

ba als tribunals.

S’ensorra un edifici propietat 

de l’Ajuntament

El maig d’enguany, al mateix carrer, es

va enfonsar el sostre, l’escala interior i

alguna paret mestra de l’edifici de Cal

Puigjaner, propietat de l’Ajuntament i

inclòs a l’Inventari del Patrimoni Ar-

quitectònic de Catalunya. L’edifici por-

tava molt temps en desús i, actual-

ment, l’Ajuntament només ha tapat el

sostre i ha dit al veïnat que no es poden

invertir recursos en el projecte de repa-

ració fins després de les eleccions.

Finalment, l’esfondrament dels edifi-

cis situats als números 3 i 5 ha forçat el

desnonament, una vegada més, del veï-

nat de les cases 1 i 7, davant el perill

d’ensorrament que corren els habitat-

ges. Des que es va començar la cons-

trucció de l’edifici plurifamiliar, les

cases del carrer Creu Reial –que estan

construïdes consecutivament i s’a-

guanten una a l’altra– han començat a

tenir esquerdes per tot arreu. Ja fa

temps que el veïnat del casc antic

demana més inversions al nucli histò-

ric de la vila, que ha patit una gran

degradació durant els darrers anys.

L’any 2008, la llei de barris va atorgar

8,37 milions d’euros (4,18 milions dels

quals aportats per la Generalitat) per

“retornar el rol de centralitat urbana a

l’àrea”, tot i que encara no s’ha desen-

volupat cap tipus de projecte.

OLESA DE MONTSERRAT • HAN CAIGUT 4 EDIFICIS DES QUE ES VA CONSTRUIR UN HABITATGE PLURIFAMILIAR AL CARRER CREU REIAL EL 2006

Qui té la responsabilitat dels esfondraments?

Les cases 3 i 5 presenten aquest aspecte després de l’esfondrament



ROSSELLÓ • REPRESSIÓ

Tres activistes
seran jutjades 
a Perpinyà 
per demanar 
el boicot als
productes
israelians
Ferran Parra

redaccio@setmanaridirecta.info

T
res militants del Col·lectiu 66

Pau i Justícia a Palestina de Per-

pinyà seran jutjades el dia 11 d’oc-

tubre davant el Tribunal correccional

per demanar el boicot als productes

israelians. El 15 de maig, Yamina Tad-

jeur, Jeanne Rousseau i Bernard Cholet

es van concentrar davant del supermer-

cat Carrefour de la població de Canet, a

la Catalunya Nord, amb motiu de la

campanya de boicot contra els produc-

tes israelians. La campanya BDS –boi-

cot, desinversions i sancions– és una

iniciativa internacional de suport a

Palestina que té com a objectiu acabar

amb la impunitat de l’Estat israelià. La

BDS neix com una crida de la mateixa

societat civil palestina per protestar

contra les violacions constants dels

drets humans i de les resolucions de

l’ONU per part d’Israel als territoris

palestins.

Les tres activistes van desplegar

pancartes a favor del boicot –amb el

lema Negui’s a comprar productes is-

raelians... negui el codi que comenci

per 729– i en contra de l’apartheid d’Is-

rael. Davant la denúncia presentada, la

fiscalia ha decidit imputar un delicte

“d’incitació a la discriminació i l’odi,

respecte a una persona o grup per raó

del seu origen o nació” per aquests fets,

pel contingut de les banderoles i per les

consignes que es van cridar durant la

concentració. Aquests càrrecs poden

suposar una multa de 45.000 euros i

fins a cinc anys de presó.

El procurador adjunt de la repú-

blica, M. Bonhomme, ha justificat la

celebració del judici perquè considera

que “la campanya de boicot als produc-

tes israelians és una infracció penal

que cal perseguir, ja que discrimina un

col·lectiu pel seu origen”.

Els diferents col·lectius de suport

del poble palestí han denunciat a-

questa citació judicial, ja que conside-

ren que “suposa la criminalització

d’una campanya política civil de des-

obediència pacífica”. En aquest sentit,

s’ha redactat una carta d’autoinculpa-

cions amb el lema Jo també boicotejo.

Inculpi’m per demostrar davant la jus-

tícia francesa que les tres activistes

compten amb un gran suport social. Els

col·lectius de solidaritat també han

convocat una concentració, el dia 11

d’octubre davant del Tribunal Correc-

cional de Perpinyà a les 13:30, per donar

suport a les persones imputades i exi-

gir la seva absolució.

Despleguen
pancartes contra
l’apartheid 
practicat per Israel

DIRECTA 199   •   6 d’octubre de 2010 així està el pati • 9

, així està el pati

Pau Llonch

Sabadell@setmanaridirecta.info

Quinze tractors van encapçalar,

el 3 d’octubre, una nova mostra

de rebuig contra la construcció

del Quart Cinturó a la capital valle-

sana. La protesta, després de gairebé

vint anys de mobilitzacions, va arribar

una setmana abans que acabi el ter-

mini per presentar al·legacions a l’Es-

tudi Informatiu del traçat i després

que la Campanya Contra el Quart Cin-

turó (CCQC) i altres entitats i partits

presentesin un recurs d’alçada a Inte-

rior per impugnar aquest estudi, que

el Ministeri de Foment va aprovar de

forma totalment irregular. Al mani-

fest de tancament de l’acte, que va lle-

gir l’artista de les bombolles Pep Bou,

la CQCC va deixar molt clara la seva

intenció de “continuar treballant per

aturar la construcció de l’autovia que

ha de travessar els vallesos”. Segons

l’organització, “els promotors de la via

(als quals ha titllat d’“amants de l’as-

falt i especuladors”) encara no s’han

adonat que el que cal és transport pú-

blic i reforçar la xarxa viària de conne-

xió interna, si el que es vol és generar

un nou model de mobilitat més soste-

nible i respectuosa amb el territori”.

Pressions i irregularitats

Si en el seu dia l’Entesa per Sabadell

va presentar una moció perquè l’Ajun-

tament de la ciutat s’oposés al fet que

el tràmit de consultes no s’hagués e-

fectuat en les condicions adequades i

ajustades a la legalitat, el Departa-

ment de Medi Ambient i Habitatge es

va posicionar de forma similar i va

demanar una nova Avaluació d’Impac-

te Ambiental per al Quart Cinturó i,

mitjançant un requeriment previ, va

al·legar davant el Ministeri espanyol

de Medi Ambient que el projecte havia

caducat i no s’ajustava a la normativa

vigent impulsada pel govern de Cata-

lunya. El 22 d’abril d’enguany, la Direc-

ció General de Qualitat i Avaluació

Ambiental del Ministeri espanyol de

Medi Ambient i Medi Rural i Marí va

resoldre la caducitat del procediment

d’avaluació d’impacte ambiental, que

s’havia iniciat l’any 2004. Tanmateix,

la Direcció General de Carreteres del

Ministeri de Foment va pressionar per

poder convalidar els tràmits efectuats

els anys 2004 i 2005 i no haver-los de

tornar a fer novament. El Ministeri de

Medi Ambient espanyol va cedir. Això

és completament il·legal, d’acord amb

l’article 10 del RD legislatiu 1/2008,

d’11 de gener, d’aprovació del Text

Refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte

Ambiental, que estableix que, en cas

de no sotmetre l’estudi d’impacte am-

biental al tràmit d’informació pública

en un termini de dos anys, es proce-

dirà a l’arxiu de l’expedient. També es-

pecifica que, si s’escau, cal iniciar

novament el tràmit d’avaluació d’im-

pacte ambiental.

No surten els números

Quant a la despesa necessària per exe-

cutar aquesta infraestructura, segons

la CCQC, “el cost real del Quart Cin-

turó es podria multiplicar per dos” i,

per tant, “el ministeri hauria mentit

en el balanç econòmic de l’estudi in-

formatiu amb l’objectiu d’evitar accep-

tar que la infraestructura no és rendi-

ble”. A la llum dels costos del tram

Abrera-Terrassa i sense tenir en comp-

te les possibles modificacions que s’hi

puguin incorporar després del període

d’al·legacions, la CCQC ha calculat que

“la infraestructura passaria de costar

387 milions d’euros, anunciats per

l’Estudi Informatiu fet públic pel

Ministeri de Foment, a costar-ne més

de 900”. Segons els tècnics de la

CCQC, “el cost de l’obra actual per qui-

lòmetre, que el ministeri ha situat en

11,52 euros, és irreal tenint en compte

que la construcció de trams similars

del traçat entre Abrera i Terrassa va

ser de 26,49 euros per quilòmetre”. I

això sense tenir en compte l’accepta-

ció d’al·legacions, ja que, en el cas que

s’incorporessin alguns túnels i alguns

viaductes, “el cost s’elevaria fins als

1.200 o 1.500 milions d’euros”.

“Els promotors 
de la via encara 
no s’han adonat
que el que cal és
transport públic” Un moment de la protesta contra el Quart Cinturó celebrada a Sabadell

ANUAR

CATALUNYA • ENTITATS, PARTITS I MEDI AMBIENT AFIRMEN QUE S’HA IGNORAT L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

L’oposició al Quart Cinturó aplega 
de nou més de 2.000 persones

Barcelona i Lleida acullen
actes de rebuig davant
l’intent d’alçament
policial a l’Equador

Les noves tecnologies mantenen el món intercon-

nectat i informat permanentment. Hores després

de l’intent d’alçament policial contra el president de

l’Equador (segrestat i assetjat per policies que s’ha dit

que protestaven  per una retallada del sou), organitza-

cions catalanes vinculades al Partit Comunista del

Poble de Catalunya (PCPC) van organitzar concentra-

cions a diverses capitals catalanes. Prop de 200 perso-

nes, entre equatorianes residents a Catalunya i mem-

bres d’organitzacions comunistes, es van concentrar

el dia 1 d’octubre a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El

mateix dia, després d’una convocatòria exprés via

Internet, el Casal República Cargol Roig, el Casal Llati-

noamericà i la Plataforma Amics de Cuba (totes tres

organitzacions de Lleida) van convocar la ciutadania a

una concentració de rebuig davant l’intent de cop d’es-

tat a la capital de Ponent. ARNAU GALÍ I MONTIEL



David Bou

redaccio@setmanaridirecta.info

E
nguany, la primera quinzena

d’octubre tornarà a estar mar-

cada per la celebració de l’ano-

menat Dia de la Hispanitat, altrament

dit Dia de la Raza. Com cada any d’ençà

de la mort del dictador, els grups d’ex-

trema dreta es tornaran a atansar a

Barcelona per exhibir la seva simbolo-

gia i clamar per “la unidad de España”.

Aquest any, la Comisión 12 de octubre

tornarà a fer el seu homenatge habitual

a la bandera, a les 12 del migdia a la

plaça de Sant Jordi, al bell mig de la

muntanya de Montjuïc. Liderada pel

partit ultradretà Democracia Nacional,

la Comisión 12 de octubre compta –una

vegada més– amb la permissivitat de la

subdelegació del govern espanyol i l’A-

juntament de Barcelona per dur a ter-

me aquest acte, amb la complicitat de la

Conselleria d’Interior i la protecció del

cos dels Mossos d’Esquadra.

Al marge de la tradicional celebra-

ció de Montjuïc, aquest any, el Movi-

ment Social Republicà (MSR), partit

neonazi fundat fa una dècada per l’edi-

tor de publicacions d’extrema dreta

Juan Antonio Llopart, ha convocat un

acte públic a les 12 del migdia a la ram-

bla de Catalunya 135, al costat de la

Diputació de Barcelona, sota el lema La

unidad de nuestro Pueblo, nuestra

libertad. A l’acte, s’hi podran escoltar

els parlaments dels precandidats a les

properes eleccions a la Generalitat de

Catalunya. És destacable el fet que to-

tes les organitzacions convocants han

organitzat autocars gratuïts des de

València i Madrid per facilitar l’assis-

tència de la seva militància a la ciutat

de Barcelona.

Barcelona contra el feixisme

En paral·lel a les convocatòries dels

grups ultres, diversos col·lectius del

país han organitzat una sèrie d’actes

per rebutjar la celebració de l’inici de

la conquesta, espoli i evangelització

d’Amèrica per part de l’imperi espan-

yol. El dissabte 9 d’octubre, el col·lec-

tiu antifeixista i antiracista Al Ene-

migo Ni Agua organitza la desena

edició del Festival Antifeixista i Anti-

rracista a l’Ateneu Popular de Nou

Barris. El dilluns 11 d’octubre, la Coor-

dinadora Antifeixista d’Osona ha or-

ganitzat una manifestació que arran-

carà a les 8 del vespre a la plaça de la

Vila de Manlleu.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona,

l’Esquerra Independentista del Barce-

lonès –que aglutina les múltiples orga-

nitzacions de l’esquerra independen-

tista de la ciutat– i diversos col·lectius

de persones immigrants han convocat

una manifestació que sortirà de la

plaça Catalunya a les 5 de la tarda del

mateix 12 d’octubre i finalitzarà el seu

recorregut a la rambla del Raval, on se

celebrarà un acte polític a partir de les

7 de la tarda.

La CUP es pronuncia

La Candidatura d’Unitat Popular de

Barcelona ha fet públic un comunicat

on exigeix a la Conselleria d’Interior i a

l’Ajuntament de Barcelona que “impe-

deixin la celebració a la ciutat d’actes

feixistes on s’envien missatges d’odi i

que posen en perill la convivència”.

Mitjançant aquest pronunciament,

fan una crida al veïnat de Barcelona

“perquè rebutgi els actes feixistes i la

tolerància institucional i defensi la

convivència als nostres barris”. El text

conclou assenyalant “com a responsa-

bles directes d’aquesta permissivitat i

les conseqüències que se’n derivin” el

president de la Generalitat, el conseller

d’Interior, l’alcalde de Barcelona, els

responsables de seguretat de la Gene-

ralitat i l’Ajuntament –Joan Delort i As-

sumpta Escarp respectivament– i Ra-

mon Nicolau, regidor del districte de

l’Eixample.

L’MSR convoca un
acte sota el lema
‘La unidad de
nuestro Pueblo,
nuestra libertad’

Manifestació contra el feixisme celebrada el 12 d’octubre de l’any passat a la ciutat de Barcelona
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L’extrema dreta celebrarà el 12 d’octubre 
gràcies a la complicitat de les institucions
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Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

E
l consistori vigatà, comandat pel

convergent Josep Maria Vila d’A-

badal i pel socialista Josep Bur-

gayà, ha enviat una notificació al cen-

tre social autogestionat La Torratxa on

dóna un termini de dos mesos a aquest

espai perquè presenti una llicència

d’activitats. Paradoxalment, aquesta

llicència només pot ser concedida pel

propi consistori i la notificació va ser

entregada anònimament mitjançant

una carta a la bústia de l’entitat. La

demanda municipal encara és més sor-

prenent –segons manifesta la gent del

centre social– si es té en compte que,

anteriorment, “el local havia estat la

seu dels sagals d’Osona i, en aquest cas,

mai no els havien demanat cap llicèn-

cia d’activitats per poder funcionar

amb normalitat”. L’agenda d’activitats

de La Torratxa, en tot cas, mostra que

no es tracta d’un local d’oci nocturn que

pugui provocar molèsties per soroll, ja

que els pocs concerts que s’hi fan sem-

pre acaben abans de la mitjanit i el

gruix de les activitats que s’hi desenvo-

lupen es fan en horari diürn. Fonts del

consistori consultades per aquest set-

manari asseguren, contràriament al

que diuen des de La Torratxa, que “l’A-

juntament no vol clausurar el local,

sinó que vol evitar que es facin segons

quines activitats”. Segons aquestes

fonts, des de l’Ajuntament només es fa

referència a concerts musicals “que es

van allargar fins a altes hores de la

matinada”. A més, afirmen que s’han

posat en contacte amb el centre social

La Torratxa per “oferir alternatives que

possibilitin la realització d’aquestes

activitats musicals”.

Recollida de signatures

En un comunicat emès des de l’assem-

blea de l’entitat afectada, s’assegura

que “aquesta actuació municipal rea-

firma la idea que les entitats de Vic

fem nosa a l’Ajuntament”. Assenyalen

que “els requisits necessaris per obte-

nir la llicència són impossibles de

complir per una entitat sense ànim de

lucre i l’Ajuntament ho sap. Tots els

locals municipals compleixen amb

els requisits de la llicència, o això és

una decisió política?”. També reafir-

men que La Torratxa “omple un buit

que les institucions mai no han estat

capaces de donar ni als joves ni a les

entitats i ha servit a desenes d’asso-

ciacions i més de 600 socis per desen-

volupar-hi centenars d’activitats”. Per

tot això, han engegat una campanya

de recollida de signatures dirigides a

l’alcalde del municipi.

Una història curta i intensa

Només tenen tres anys d’història,

però el currículum d’activitat ha estat

i és força intens. S’hi fan exposicions,

xerrades, cicles de cinema, classes

gratuïtes d’anglès, italià o català i

també d’història de Catalunya i de

Photoshop o jornades de formació. Hi

ha nascut una cooperativa de consum

ecològic, s’hi han fet concerts amb

grups de la comarca, ha estat l’embrió

de la Festa Major Jove, ha servit com a

local d’assaig de grups amateurs de

teatre, hi ha un servei d’Internet, una

biblioteca i un rocòdrom. Per més

informació, pots adreçar-te a la web

http://centresocialvic.blogspot.com/.

OSONA • “QUAN EL LOCAL ERA LA SEU DELS SAGALS D’OSONA, EL CONSISTORI MAI HAVIA DEMANAT UNA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS”

L’Ajuntament de Vic vol posar fi a les
activitats del centre social La Torratxa

Actuació musical organitzada l’estiu d’enguany a La Torratxa 



BARCELONA • LLUITA

El Primer
Congrés
Internacional de
Dones Gitanes
traçarà el seu
propi feminisme
Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

A
ls anys seixanta, un segle i mig

després del naixement del femi-

nisme com a moviment polític,

les dones afroamericanes es van orga-

nitzar per recordar que no es pot parlar

d’opressió de gènere sense parlar de

classes i d’ètnies. D’aquesta manera,

denunciaven tot allò que aquell primer

feminisme, blanc i de classe mitjana,

deixava al marge. Un procés similar al

que viuen avui les dones d’ètnia romaní

que –a partir del divendres 8 d’octubre–

participaran al Primer Congrés Inter-

nacional de Dones Gitanes, que tindrà

lloc al Caixa-Fòrum de Barcelona. L’ob-

jectiu de la trobada és donar veu a a-

questes dones perquè siguin elles ma-

teixes les que parlin de les situacions

de discriminació que pateixen quoti-

dianament i dels passos que cal seguir

per superar-les. Una altra de les tas-

ques importants que promourà el Con-

grés, serà la recopilació i documentació

sobre les problemàtiques que afecten el

poble gitano, que es veu especialment

mancat de recursos que li permetin

reconstruir la seva pròpia història.

Malgrat el caràcter innegablement

institucional de l’acte –organitzat per

l’Associació de Dones Drom Kottar

Mestipen, però també per la Secretaria

d’Acció Ciutadana de la Generalitat

catalana–, s’espera que la trobada esta-

bleixi i consolidi vincles d’autoorga-

nització entre dones de tot el món,

especialment dels països amb més pre-

sència de població gitana, com Roma-

nia, Bulgària, França o l’Estat espanyol.

Així, no només serà una trobada de

dones, sinó que la intenció és que es

debati sobre les especificitats i l’estat

del feminisme gitano i que s’establei-

xin conclusions i acords de futur que

contribueixin a la seva extensió, molt

dificultosa en un tipus de societat que

té com a principal valor la tradició. Pre-

cisament, la dificultat més gran a

l’hora d’estendre el discurs igualitari

entre les dones gitanes és el baix índex

d’escolarització de les nenes, ja que la

major part d’aquestes dones només

han cursat els estudis bàsics i gairebé

no tenen accés als recursos educatius i

culturals o a l’àmbit polític. En canvi,

segons queda recollit a les conclusions

del Congrés Nacional de Dones Gitanes

celebrat a València el 2007, també són

les dones les que lluiten més per acon-

seguir que els seus fills i filles accedei-

xin a nivells educatius superiors i –de

fet– són majoria entre les persones d’èt-

nia gitana que cursen estudis universi-

taris a les facultats catalanes.

El poble gitano es
veu mancat d’eines
per reconstruir la
seva pròpia història
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Fran Richart

elcamp@setmanaridirecta.info

Quan falta poc menys d’un mes

perquè el cap de l’Església

catòlica visiti Barcelona i

Santiago de Compostel·la els dies 6

i 7 de novembre, la qüestió sobre la

despesa que generarà ha estat –un

altre cop– motiu de polèmica i

d’hermetisme informatiu per part

de les institucions. En paraules del

conseller de Medi Ambient Fran-

cesc Baltasar, preguntat com a por-

taveu del govern en funcions, el

cost en seguretat que suposarà el

trajecte del papa-mòbil o de la ceri-

mònia que oficiarà Benet XVI a la

Sagrada Família –on es preveu un

aforament de 400.000 fidels– és

“un camí inescrutable”. Per la seva

banda, la Xunta de Galícia ha anun-

ciat que el cost de les vuit hores que

passarà el sant pare a Compostel·la

amb motiu de l’any Xacobeo “serà

d’uns quatre milions d’euros” –a

raó de 500.000 euros l’hora– i fins i

tot ha anunciat que “una universi-

tat farà un estudi d’impacte sobre

la visita”. Segons el portaveu de la

conferència episcopal espanyola,

Juan Antonio Martínez Camino,

“serà un negoci espiritual i econò-

mic per tots”. I és que, com que el

papa gaudeix d’un estatus anòmal

com a cap d’Estat del Vaticà i cap de

l’Església catòlica, les autoritats

dels estats que visita són responsa-

bles de la despesa de seguretat dels

fasts, encara que aquest cop vingui

de “visita pastoral” i no diplomà-

tica. Tot i així, Ratzinger mantin-

drà una breu trobada amb el presi-

dent Zapatero durant la seva estada

a la ciutat de Barcelona.

L’eco de l’escàndol de l’últim vi-

atge papal a València, l’any 2006, on

la trama de l’empresari Francisco

Correa –actualment investigat pel

cas Gürtel– va malversar dotze mi-

lions d’euros a través de l’empresa

que s’encarregava de la retransmis-

sió de l’esdeveniment, encara és per-

ceptible. És per això que diferents

mitjans de comunicació i actors im-

plicats han començat a difondre un

ball de xifres molt poc aproximatiu

sobre el cost de la visita. El sindicat

de policies estima que, a Barcelona,

el cost pot ascendir a 300.000 euros

només en seguretat, mentre que l’A-

juntament ha declarat que aquell dia

es destinaran 150.000 euros en el

desplegament de la Guàrdia Urbana

durant el trajecte que seguirà Rat-

zinger per la ciutat acompanyat de la

família reial. S’hi han d’afegir, tam-

bé, els 200.000 euros que aportaran

el govern i la diputació al centre de

Drassanes pels 600 periodistes que

cobriran l’acte i el  milió d’euros –no-

més– que gastarà la cadena pública

TV3 en la cobertura dels actes de Be-

net XVI. Segons les dades d’ocasions

anteriors, es calcula que 300 milions

de teleespectadores seguiran els ofi-

cis arreu del planeta. Respecte al

pressupost total municipal, fonts de

l’oposició de l’Ajuntament de Barce-

lona han filtrat a alguns mitjans que

la xifra ascendirà molt més del milió

i mig d’euros i que no es fiscalitzarà.

Mobilitzacions contra la visita

El col·lectiu catòlic Església sense

abusos ha planejat diversos actes i

accions aquest dia a Barcelona per

denunciar “la poca contundència i

transparència amb què ha actuat

Benet XVI en relació als escàndols

de capellans pederastes que s’han

donat arreu del món”. Tot i que cre-

uen que “serà complicat” arreplegar

tantes adhesions de protesta com

les que es van recollir durant l’úl-

tima visita papal fa poc a Londres,

han comunicat –sense donar-les a

conèixer– que faran accions “per-

què Ratzinger rebi el missatge”. El 4

de novembre, Ateus de Catalunya

convoca una roda de premsa i una

concentració a la plaça Sant Jaume,

juntament amb més de 50 entitats,

per reclamar un Estat laic i no acon-

fessional (com l’actual) on simple-

ment l’Estat no té cap religió oficial

però la Constitució reconeix “rela-

cions de cooperació”. El 6 de novem-

bre, tot i que encara no s’han donat

a conèixer, hi haurà convocatòries

de grups d’alliberament sexual,

feministes i de col·lectius catòlics

crítics amb el Vaticà, com Dones en

l’Església o Església plural. Per la

seva banda, la Fundació Ferrer i

Guàrdia ha aprofitat l’avinentesa i

ha decidit aplaçar el fòrum Espai de

llibertat –previst pel mes d’octubre–

i celebrar-lo els dies que duri la

visita del papa.

El sindicat de
policies estima que
el cost pot ascendir
a 300.000 euros
només en seguretat,
mentre que TV3 es
gastarà un milió per
emetre la visita

ARXIU

CATALUNYA • LA DESPESA DE L’ANTERIOR VISITA DE JOSEPH RATZINGER A VALÈNCIA VA SER DE 25 MILIONS

La Generalitat i l’arquebisbat guarden
silenci sobre el cost de la visita papal

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE

21:00 Arribada del Papa a l’Aero-

port del Prat, procedent de San-

tiago de Compostel·la.

21:45 Arribada a l’Arquebisbat,

on el Papa passarà la nit.

09:15 Trasllat en papamòbil al

temple de la Sagrada Família.

10:00 Santa Missa. A l’inici de la

Missa, el Cardenal Arquebisbe de

Barcelona pronunciarà unes para-

ules de salutació al Sant Pare.

12:00 Rés de l’Àngelus a la façana

del Naixement, del temple de la

Sagrada Família.

13:00 Dinar a l’Arquebisbat amb

l’episcopat i el seguici papal.

17:15 Visita a l’Institut Nen Déu.

18:30 Cerimònia de comiat ofi-

cial a l’Aeroport del Prat.

19:15 Sortida cap a Roma.

20:55 Arribada a Roma.

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE

Persones congregades durant la visita del papa al País ValenciàEl papa arriba a València (juliol de 2006)



GIRONA • REPRESSIÓ
Una treballadora
és acomiadada
després de
guanyar un 
judici laboral
Ferran Parra

girona@setmanaridirecta.info

Una treballadora de la neteja de la

multinacional de serveis ISS Fa-

cility Services ha estat acomiadada a

Girona per reclamar els seus drets

laborals. L’empresa, a través d’un

burofax, li ha comunicat el seu aco-

miadament, datat el 30 de setembre,

justificant-se a través d’una falta dis-

ciplinària molt greu per “poc rendi-

ment”. La treballadora tampoc no ha

rebut cap prestació econòmica per l’a-

comiadament immediat ni cap expli-

cació per part de l’empresa que argu-

menti aquesta falta de rendiment.

L’operària, en nòmina des del

maig de 2007, havia aconseguit –des-

prés de portar a judici la multinacio-

nal– que li paguessin un plus que se li

estava negant per desenvolupar la

seva feina a l’hospital de Girona. Se-

gons la mateixa treballadora, l’advo-

cada d’ISS li havia comunicat que “ja

els havia tret prou i que no aconsegui-

ria res més”. A través dels serveis jurí-

dics de la CGT de Girona, s’ha iniciat

el procés legal per aconseguir el seu

reincorporament i també s’està mi-

rant d’iniciar una mobilització per

pressionar l’empresa.

CATALUNYA • IMPAGAMENT

Oriol Giralt
continua sense
fer cap pas per
pagar els sous a
16 treballadores 
Xavi Martí

baixllobregat@setmanaridirecta.info

L’advocat Oriol Giralt (un dels

impulsors del vot de censura con-

tra l’expresident del Barça Joan La-

porta) continua sense donar senyals

de vida i sense fer cap pas per pagar

els sous de juny i la paga extra d’estiu

(que sumen 6.336,48 euros) a tres tre-

balladores d’una benzinera de Sant

Feliu de Llobregat, gestionada i con-

trolada per ell mateix fins el mes de

juliol d’enguany a través de l’empresa

JJ SPORTS. Les tres treballadores van

presentar una sol·licitud de concilia-

ció als Serveis Territorials de Barce-

lona del Departament de Treball per

mirar de cobrar uns sous que esperen

des del juny (DIRECTA 197). En declara-

cions a aquest setmanari, les treballa-

dores han afirmat que “ni Giralt ni

cap representant de JJ SPORTS es van

presentar a l’acte de conciliació”, que

es va celebrar el 22 de setembre. Les

tres treballadores de Sant Feliu no

són les úniques que es troben sense

cobrar els seus sous, ja que Giralt

també va deixar de pagar les nòmines

d’altres treballadores de benzineres

que ell gestionava: dues a Mataró i

una altra a Cassà de la Selva. Les per-

sones afectades són setze.
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, així està el pati

Xavi Martí

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a Segona Marxa Contra l’Atur,

la Precarietat i pels Drets So-

cials a Catalunya va començar

el 4 d’octubre a l’Hospitalet de Llo-

bregat i s’acabarà el 9 d’octubre a la

ciutat de Barcelona. L’objectiu d’a-

questa mobilització, que ha estat

organitzada per 36 col·lectius, és

recórrer dinou municipis de les co-

marques del Baix Llobregat, el Bar-

celonès, el Vallès Oriental i el Vallès

Occidental per entregar una moció

als alcaldes i alcaldesses i als repre-

sentants dels consistoris perquè

aquests “adoptin i promoguin de

manera urgent el conjunt de mesu-

res que permetin cobrir les necessi-

tats bàsiques i urgents dels seus

conciutadans sense feina i que ele-

vin les nostres justes demandes a

les administracions superiors, tant

la Generalitat com el govern de l’Es-

tat”. La moció demana als ajunta-

ments l’adopció de vuit punts: “El

compromís del consistori en la

lluita per l’ocupació estable”; “posar

en marxa una borsa de treball que

gestioni de manera transparent i

amb la participació de les organitza-

cions socials les feines de caràcter

públic”; “que l’Ajuntament actuï per

impedir el desnonament per impa-

gament de la hipoteca o lloguer de

les persones aturades”; “evitar que

les persones sense ingressos es que-

din sense el subministrament de

serveis bàsics”; “la distribució de

bosses d’aliments per persones

sense ingressos”; “la gratuïtat del

transport públic per les aturades i

les persones que cobrin menys del

sou mínim” o “l’entrada gratuïta a

centres d’interès públic”.

La marxa va començar el 4 d’octu-

bre a l’Hospitalet de Llobregat i va

passar per Cornellà, la planta de Seat

de Martorell i Abrera. L’endemà, la

mobilització va prosseguir a Rubí,

Terrassa i Sabadell i el 6 d’octubre a

Bellaterra, Badia, Cerdanyola, Ripo-

llet i Montcada. La marxa contra l’a-

tur completa el seu itinerari amb les

visites als consistoris de Mollet i Gra-

nollers (7 d’octubre) i Montcada, Sant

Adrià del Besòs, Badalona i Gramenet

(8 d’octubre). La mobilització acabarà

el seu recorregut el 9 d’octubre amb la

celebració d’una concentració a la

plaça Urquinaona de Barcelona a les

12 del migdia. Després, la comitiva

anirà a la plaça de Sant Jaume perquè

la rebin les representants de l’Ajunta-

ment barceloní i la Generalitat.

La marxa reivindica
“la lluita per
l’ocupació estable”,
“que es garanteixin
els serveis d’aigua i
llum” o “la gratuïtat
del transport públic”

La Segona Marxa Contra l’Atur, la Precarietat i pels Drets Socials a Catalunya arriba a la ciutat de Sabadell 

ORIOL CREUS

Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

E
l secretari general i la secretà-

ria d’organització de la Fede-

ració Local de la CGT a Barce-

lona, Àngel González i Laura Gómez,

van enfrontar un judici –el 5 d’octu-

bre– arran de l’ocupació de l’indret

on, fins el mes de maig passat, s’a-

llotjava la seu de la UGT. Tot i que, en

principi, havien estat acusades dels

delictes d’amenaces i danys, el jutge

ha decidit passar el cas a judici de

faltes. El procés continuarà el 19

d’octubre, ja que les persones denun-

ciants encara han de declarar, en

aquest cas, els Mossos d’Esquadra

que van desallotjar les sindicalistes i

el personal de seguretat, que afirma

haver estat objecte d’amenaces. La

sentència, doncs, no es coneixerà

fins a finals de mes.

González i Gómez van ser denun-

ciades en el transcurs d’una acció de

la CGT que va consistir a ocupar la

vuitena planta del número 18 de la

Via Laietana, que, després que la

UGT marxés a la seva nova seu (regal

de l’Ajuntament de Barcelona) havia

estat atorgada, juntament amb el

setè pis, a Comissions Obreres (que

ja disposa de les sis primeres plantes

de l’edifici). L’ocupació es va dur a

terme, segons la CGT, “per assegurar

la nostra seu actual –al novè pis– i

per forçar un repartiment equitatiu

de les dues plantes lliures”.

El sindicat anarquista afirma

que “fa temps que la intenció de

CCOO és apropiar-se de les nou

plantes de l’edifici” –amb la conni-

vència del Ministeri de Treball

espanyol– i foragitar-los utilitzant

“mètodes clàssics d’assetjament

immobiliari, com tallar l’aigua i la

llum o tapiar alguns accessos i sor-

tides d’emergència”, concretament,

aquelles que comuniquen amb les

plantes disputades.

De fet, dos dies després dels

fets, CCOO va afirmar en una nota

de premsa que “el Ministeri està

treballant perquè, mentre no es

trobi una solució definitiva per l’e-

difici de Via Laietana, s’adjudiqui

la seva totalitat a CCOO per garan-

tir el manteniment i la seguretat de

tot l’edifici”.

La CGT va anunciar, en la con-

centració de solidaritat amb les dues

membres jutjades, que continuaran

“reivindicant l’ús d’aquests espais,

que actualment resten buits”.

L’accés a la planta ocupada va ser precintada pels Mossos d’Esquadra 

ARXIU ALBERT GARCIA

BARCELONA • EL SINDICAT LLIBERTARI DIU QUE VAN ENTRAR AL VUITÈ PIS PER “ASSEGURAR LA NOSTRA SEU”

Judici a la CGT per ocupar una planta 
de Via Laietana adjudicada a CCOO

CATALUNYA • LA MOBILITZACIÓ S’ACABARÀ EL 9 D’OCTUBRE A LA PLAÇA SANT JAUME DE BARCELONA

La Marxa Contra l’Atur demana la implicació
real dels ajuntaments per lluitar contra la crisi



Adrián Solana Mayayo
afons@setmanaridirecta.info

Artieda és un petit poble del Pirineu arago-
nès, situat a la Canal de Berdún, a l’extrem
oest de la comarca de la Jacetania. La seva
població amb prou feines arriba a 100 habi-
tants, però la seva història és digna de ser
explicada i recordada.

Per explicar la llegenda d’Artieda és
imprescindible començar parlant de la
construcció del pantà de Yesa: la inaugura-
ció d’aquest embassament va ser l’any
1959, un període de la dictadura franquista
durant el qual la regulació de l’aigua va
esdevenir un punt principal de l’agenda del
dictador. El pantà de Yesa el formen 6,86
hm3 d’aigua que van acabar amb la vida de
tota una regió. La construcció de l’embas-
sament, que va aturar el curs natural del riu
Aragón amb una presa, va suposar l’aban-
donament de tres pobles que eren el motor
econòmic de la regió: Ruesta, Esco i Tier-
mas. Quan les seves terres van quedar
inundades, la gent d’aquests pobles va
haver de marxar.

La Canal de Berdún és un corredor na-
tural que uneix les valls més altes del Piri-
neu aragonès occidental. Els pobles de la
Canal havien estat, històricament, la zona
de subministrament de farratges i produc-
tes de l’horta a les valls més altes. La inun-
dació de 2.400 hectàrees de la vall del riu
Aragón va acabar de manera fulminant
amb aquesta dinàmica social i econòmica,
que havia donat vida a l’extrem occidental
de la Jacetania durant segles. La caiguda de
la seva cultura econòmica i la marxa de més
de 1.500 persones, que es van veure obliga-
des a abandonar les seves cases i les seves
vides, van deixar la Canal de Berdún total-
ment desestructurada. Entre els pobles
abandonats, cal destacar Tiermas, un poble
que, l’any 1960, comptava amb una pobla-
ció propera al miler d’habitants. Entre les
seves cases, hi havia un balneari natural de
reconegut prestigi i tots els serveis que
necessitava la gent dels pobles propers.
Tiermas era un poble humil que vivia
fonamentalment de l’agricultura; s’hi cul-
tivava blat, blat de moro, remolatxa... una
forma de treballar que els permetia viure
honrosament.

David Solana García, que ara té 80
anys, és veí d’Artieda, però gran part dels
seus records pertanyen a Tiermas, el poble
de la seva mare. Quan parles amb ell sobre
la història dels pobles on va créixer, pots

veure com, als seus ulls, s’hi dibuixa la i-
matge d’un record dolorós. Segons ell,
“l’abandonament de Ruesta, Tiermas i
Esco va tenir un impacte molt fort a tota la
zona. Els serveis es van deteriorar, la quan-
titat d’escoles va disminuir i molts dels
nostres amics i familiars van haver de mar-
xar”. En David Solana mai no va viure a
Tiermas, però va passar molts estius i mol-
tes tardes jugant pels seus carrers. Quan li
preguntem per tots aquells que van haver
de marxar, ens explica que “ho van passar
molt malament. Tant per perdre les seves
arrels i el que havia estat seu durant tota
una vida, com per haver de començar un
nou camí que no els va ser gens fàcil”. A en
David, li tremola la veu quan recorda, amb
gran esforç, allò que tants cops ha intentat
oblidar. Sabem que parlar del seu passat no
li resulta senzill, però, tot i així, mira de fer-
nos entendre amb paraules un sentiment
inexplicable. “L’amor per un poble que
sents part de tu no es pot comprar amb
diners. És un sentiment d’unió cap a les
terres que t’han donat la vida que no pots
trair posant-les en venda”.

Actualment, encara queden dempeus
algunes cases de Ruesta, Tiermas o Esco.
Quan camines pels carrers d’aquests po-
bles fantasma, t’atrapa una sensació que
t’encongeix l’ànima. No és gens fàcil veure
abandonat un poble que saps que va estar
ple de vida. Quan entres a la plaça, mires
d’imaginar les dones agafant aigua de la
font i gairebé sents les rialles de la mainada
que, fa anys, jugava en aquell indret; o,
quan arribes al bar, penses en els homes
que un dia van compartir les seves vides
allà. Per la gent gran, resulta especialment
dur tornar a aquests pobles, “és una sensa-
ció d’impotència que et baixa la moral, un
mal intern molt i molt dur”, diu David
Solana.

Fins aquest moment, semblava que
aquesta petita regió aragonesa ja havia patit
prou i es mereixia descansar i viure en pau,
però el seu malson tot just acabava de co-
mençar. Artieda, que havia vist de prop

Artieda, 
la lluita per
la dignitat de
la muntanya
L’afany per la construcció d’embassaments al Pirineu ha
tingut unes conseqüències nefastes sobre els pobles de
la zona, la població dels quals, convençuda de la injus-
tícia que estava patint i de l’amenaça a la qual estaven
sotmetent les seves terres i les seves vides, es va
rebel·lar. Artieda és un exemple de lluita i defensa d’a-
quests valors. Aquesta és la seva història.

A FONS | LES CONSEQÜÈNCIES DELS EMBASSAMENTS

-
David Solana diu que
“l’amor per un poble que
sents part de tu, no es pot
comprar amb diners”
-
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MIRALLS
Lucio Urtubia
“La lluita social és 
necessària per la vida”
pàg. 4 i 5

BON VIURE
La necessitat de 
conservar les varietats
locals de llavors
pàg. 7



pàg. 2 A FONS

com els pobles veïns morien a mans d’un
pantà, es veia amenaçat novament.

L’any 1983, es va aprovar un nou pro-
jecte que implicava el recreixement del
pantà de Yesa. En un principi, el projecte
plantejava una cota de 521 metres sobre el
nivell del mar (m.s.n.m) i descartava una
cota menor (506 m.s.n.m) per insuficient.
Però l’oposició i la conflicitivitat social que
va generar el projecte va donar lloc, final-
ment, a una tercera alternativa amb una
cota de 510,5 m.s.n.m, que és la que ara
està en procés d’aprovació. D’aquesta
manera, el recreixement de l’actual pantà
de Yesa suposaria la pèrdua de 4.800 hectà-
rees del patrimoni territorial d’Artieda,
Sigües i Mianos. A més, l’impacte cultural
no passaria desapercebut, ja que disset qui-
lòmetres del vessant nord del Camí de
Santiago i quatre del vessant sud quedarien
sota l’aigua.

El nou projecte adoptat per la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
suposa, pràcticament, una amenaça de
mort pel futur d’Artieda. El recreixement
comportaria la inundació de gairebé la
meitat de les terres de cultiu del municipi.
De manera que l’activitat agrícola i rama-
dera, que representa el mitjà de vida de la
majoria de famílies del poble, quedaria
bastant afectada. D’altra banda, el dany al
Camí de Santiago –declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO– i a l’entorn
natural, provocaria la paralització d’un
turisme creixent a la zona.

A més, l’impacte mediambiental seria
terrible per una regió que ja està molt
deteriorada a causa de l’actual embassa-
ment. Diferents geòlegs com els doctors
Antonio Casas Sainz i Maite Rico, profes-
sors de la Universitat de Saragossa, han fet
estudis independents sobre els riscos geo-

lògics i sísmics que suposaria el recreixe-
ment de Yesa i les seves conclusions han
estat ben clares: “és un projecte inviable”.
A més, el propi enginyer director de l’obra
de l’actual presa que sosté les aigües del
riu Aragón, René Petite, va declarar en el
seu dia que ell no s’atreviria a garantir la
seguretat d’un recreixement. Una mostra
clara de la manca de garanties que ofereix
el territori per una nova inundació han
estat les esquerdes que han aparegut al
vessant sud del pantà. L’aparició d’aques-
tes esquerdes es deu a l’esllavissament de
més de 3’5 milions de metres cúbics de
terra, que corren el risc de caure sobre el
pantà. Aquesta possibilitat s’havia adver-
tit, però la CHE va negar qualsevol possi-
bilitat de perill. Davant d’aquest esllavis-
sament, la paraula de la CHE i de les seves
Declaracions d’Impacte Ambiental han
quedat en evidència.

En l’aspecte econòmic, les irregulari-
tats també són evidents. El recreixement es
va adjudicar el 2001 per 113 milions d’eu-
ros. Actualment, s’han gastat gairebé 100
milions i encara no ha començat la cons-
trucció de la nova presa. A la darrera modi-
ficació del projecte, el pressupost ha aug-
mentat fins a 240 milions d’euros, fet que,
segons la gent d’Artieda i els col·lectius que
s’oposen al pantà, “és una clara mostra de
malbaratament de recursos i corrupció”.

D’ençà que el projecte de recreixement
de Yesa es va aprovar, la gent d’Artieda es va
unir i va començar la llarga i dura lluita de
la gent d’un poble que no es resignava a
deixar que els fessin fora de casa. En aquell
moment, es va crear l’Associació Riu Ara-
gón i la Plataforma Contra el Recreixe-
ment de Yesa, que –juntament amb altres
col·lectius que s’oposaven a la “inundació”
del Pirineu– van iniciar un seguit de mobi-
litzacions amb la pretensió de defensar
unes muntanyes lliures. El 1998, va saltar
l’espurna i la gent de la muntanya es va
rebel·lar. Va aparèixer un nou sentiment al
Pirineu, la gent va prendre consciència de
l’amenaça a la qual estaven sotmeses les
muntanyes i va començar una història que
es resumeix en el lema Per la dignitat de la
muntanya.

Luís Solana Garcés, president de l’As-
sociació Riu Aragón i antic alcalde d’Ar-
tieda, contribueix a mostrar una mica
millor què ha suposat aquesta lluita per
Artieda. “Des que es va aprovar el projecte
de recreixement de Yesa i des de la convic-
ció de la injustícia històrica que s’ha comès
amb el nostre territori, hem lluitat –i ho
continuem fent– per aturar aquest pro-
jecte”. La gent d’Artieda s’ha vist obligada a
créixer i envellir amb una amenaça pesant
sobre les seves espatlles i, segons ens diu
Solana, “sens dubte, ens ha costat molt
d’esforç personal i col·lectiu”. Actualment,
el veïnat d’Artieda aposta per una Nova
Cultura de l’Aigua, que consisteix en una
nova manera d’entendre la seva gestió,
amb una visió integradora de la seva funció
a la natura. Això implica canviar l’antiga

IL·LUSTRACIÓ:
Olga Capdevila
Muntal

-
“El recreixement de l’actual pantà de
Yesa suposaria la pèrdua de 4.800
hectàrees del patrimoni territorial
d’Artieda, Sigües i Mianos”
-
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— 8/1/1999. Jaca, “Manifestació dels paraigües” (5.000 persones surten al carrer 
sota la pluja).

— 6/12/1999. Tall de carreteres simultani a tot el Pirineu aragonès contra els 
embassaments.

— Del 13 de febrer al 22 de març. Madrid, 38 dies encadenades davant la seu del 
Ministeri de Medi Ambient.

— 25/10/2000. Aturada general al Pirineu.
— Novembre del 2000. Saragossa, abraçada de l’Ebre organitzada per COAGRET.
— 27/5/2001. Yesa, manifestació contra la col·locació de la primera pedra del 

recreixement.
— Juny de 2001. Saragossa, campament ‘Per la dignitat de la muntanya’.
— Del 10 d’agost al 8 de setembre de 2001. Marxa blava a Brussel·les.
— 9/9/2001. Brussel·les, Manifestació de la Marxa Blava.
— 10/3/2002. Barcelona, Manifestació contra el PHN.
— Novembre de 2002. Marxa blava al Mediterrani contra el PHN.
— Del 26 d’octubre al 7 de desembre de 2003. Dejú per aturar Yesa, els grans 

embassaments i els transvasaments.
— 25/1/2004. Artieda, concentració multitudinària contra les expropiacions.

PRINCIPALS MOBILITZACIONS ENTRE 1998 I 2007
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concepció dels rius com a canals de trans-
port d’un mitjà de producció i entendre’ls
com a medis vius que porten associats una
sèrie de valors: socials (assentament de
poblacions), culturals (tradicions lligades
al riu) i mediambientals (formació d’hor-
tes, ribes, deltes, etc.). Segons Luís Solana,
“des d’aquesta perspectiva, cal canviar el
model històric de gestió hidràulica –l’ob-
jectiu del qual era satisfer la demanda a
qualsevol preu– i gestionar les necessitats
en base a un principis d’un veritable interès
general”. Si aquesta Nova Cultura de l’Ai-
gua s’arribés a aplicar realment, “qualsevol
recreixement de Yesa quedaria descartat”,
afirma Solana.

El destí de l’aigua embassada a Yesa
serien les Bardenas, unes terres de regadiu
que ja reben aigua de l’actual pantà. Per
Luís Solana, la causa per la qual els partits
d’Aragó estan interessats a promoure pan-
tans “són exclusivament de rèdit polític: a
la muntanya, som poca gent i el major
nombre de vots són a la plana”. El recreixe-
ment de Yesa satisfaria de sobres les
demandes que es fan des de Las Bardenas,
però des de l’oposició al pantà es defensa
que hi ha alternatives més justes social-
ment, territorialment i mediambiental-
ment.

L’any 2004, el veïnat d’Artieda va viure
un dels moments més difícils quan es pre-
tenia dur a terme l’expropiació de les seves
terres. La setmana del 19 al 23 de gener,
diferents representants de la CHE es van
presentar al petit poble del Pirineu. Però la
gent d’Artieda, acompanyada d’amistats de
lluita, va formar una barrera humana a
l’entrada del poble, que va impedir que els
funcionaris de la CHE acomplissin la seva
missió. Resulta evident que van ser dies
difícils per la gent d’Artieda, que va fer el
que sentia que havia de fer i va aconseguir
evitar les expropiacions, sobre les quals no
ha tornat a rebre notícies.

En principi, el projecte de recreixe-
ment de Yesa havia d’estar finalitzat durant
la dècada dels 90, però, a dia d’avui, tot just
s’acaba d’aprovar la nova Declaració d’Im-
pacte Ambiental. Això fa que la gent d’Ar-
tieda se senti optimista. Com ens diu Luís
Solana: “Sempre hem cregut que el temps
era el nostre aliat. Les exigències mediam-
bientals i de racionalitat econòmica són
cada cop més fortes i això fa molt difícil dur
a terme una obra com aquesta”. Han estat
molts anys de lluita i sacrificis, però el
poble d’Artieda està convençut que la lluita
ha valgut la pena. “Si no haguéssim lluitat
contra el pantà, ja fa molts anys que estaria
fet”, diu David Solana. A més, Solana
també ens confessa que la lluita els ha
donat “la recompensa d’haver conegut
grans persones i la sensació d’haver contri-
buït a fer que, avui, els pantans estiguin
molt més qüestionats”.

-
Luís Solana Garcés: “Des de la
convicció de la injustícia històrica
comesa amb el nostre territori, hem
lluitat i ho continuem fent per aturar
aquest projecte”
-

A dia d’avui, a Artieda, hi viuen menys de
100 persones, una dada que, lluny de ser
esperançadora, podria representar la de-
cadència del poble. Tot i així, existeix una
activitat agrícola i ramadera important,
sustentada principalment pels joves que
van decidir quedar-s’hi. La lluita que ha
viscut aquest petit poble del Pirineu Ara-
gonès durant tants anys ha despertat un
deure històric per les noves generacions.
L’herència deixada per la gent gran ha
estat recollida per un jovent ple de ganes
de continuar la lluita que van iniciar els
seus pares. És una causa que senten, que
coneixen des que eren petits i que ara
forma part de les seves vides.

Un bon exemple d’això són la Raquel
Iguazel i l’Israel Orera, de 28 i 30 anys
respectivament. L’any passat, van tenir
una filla, Anayet, i junts ens expliquen la
seva experiència. “La lluita contra el
recreixement de Yesa ha creat, a Artieda,
un sentiment d’unió entre la gent que

resulta admirable. Aquests valors els assi-
milem des que som petits, ja que, pràcti-
cament, hem après a caminar a les mani-
festacions”. Sembla que, entre els joves
d’Artieda, existeixi una mena d’agraïment
als seus predecessors, dels quals no
només han heretat un problema i una
lluita, sinó també una manera d’entendre
la vida. Principis tan purs com el res-
pecte, l’amor a la terra i la dignitat perdu-
ren en un poble que es nega a tolerar que
un pantà acabi amb el seu futur i, sobre-
tot, amb el seu passat.

En un poble petit, que encara paga les
conseqüències de la construcció de l’ac-
tual pantà a causa de la reducció dels ser-
veis, no és gens fàcil tirar endavant. L’es-
cola d’Artieda va tancar el 2003, quan
l’últim grup de joves del poble va haver
de marxar per continuar els seus estudis.
A més, no hi ha cap centre de salut al
poble i l’oferta laboral es limita a l’agri-
cultura i la ramaderia. Però l’Israel Orera

i la Raquel Iguazel no creuen que hi hagi
un lloc millor per criar la seva filla. Per
ells, els principis i valors que ofereix un
poble són molt més importants que els
que un nen pot rebre a una ciutat. “Vivint
en un poble petit, s’adopten un seguit de
valors: familiaritat entre la gent, respecte
per la natura, humilitat... i això es reflec-
teix en l’educació dels nens”. Per ells, els
inconvenients de viure en un poble petit
queden totalment compensats pels bene-
ficis.

Durant els darrers anys, el nombre
d’habitants d’Artieda ha disminuït i
Orera i Iguazel ens expliquen: “Molts
joves de la nostra generació han decidit
marxar”. Ells, però, ens donen el motiu
pel qual han optat per continuar vivint a
Artieda. És l’amor pel seu poble i el que
representa, el que els ha fet quedar-se;
senten que “marxar seria com trair
Artieda” i la lluita que els seus pares han
dut a terme.

Els joves habitants
d’Artieda Raquel

Iguazel i Israel
Orera, amb la seva

filla Anayet, al
poble amenaçat

Els joves d’Artieda han sabut
recollir l’herència de la lluita
contra el pantà de Yesa

Nova afectació al Camí de Santiago
El dia 14 d’agost es va aprovar la Declara-
ció d’Impacte Ambiental que dóna llum
verda al recreixement de Yesa, fet que ha
despertat novament la lluita de tota aque-
lla gent que defensa la Dignitat de la Mun-
tanya. Des de l’oposició al projecte, es
plantegen actuacions judicials i socials per
denunciar l’actitud irresponsable de l’ad-

ministració promotora, que es permet
plantejar el recreixement d’una presa
assentada sobre una falla i abandonar a la
seva sort moltes persones; l’actitud colo-
nial que adopten les administracions amb
un territori que haurien  d’emparar; la
destrucció consentida de 21 quilòmetres
del Camí de Santiago i la plantejada des-

aparició de diverses ZEPAS i zones LIC; el
disbarat de despesa pública que es planteja
invertir en aquest projecte, que ja s’eleva a
més de 260 milions d’euros; el tracte des-
pectiu que es dóna a la població que habita
els pobles i a la seva forma de vida, i l’in-
tent bastard de lligar el recreixement de
Yesa a l’abastament d’aigua de Saragossa.
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La porta de casa de Lucio Urtubia a París
sempre està oberta per una xerrada tran-
quil·la i un bon vi, sigui amb qui sigui, vin-
gui d’on vingui. Ell mateix es va construir
casa seva al carrer Cascades –al popular
barri de Belleville– i, allà mateix, va crear
l’Espace Louise Michel com a lloc de tro-
bada per la gent de l’àmbit llibertari. Urtu-
bia (Cascante, Navarra, 1931) va arribar a
França als anys 50, després de desertar de
l’exèrcit i fugint de la gris Espanya fran-
quista. Urtubia va treballar tota la seva
vida de paleta. Però, què fa que un simple
obrer es converteixi en un dels homes més
buscats per la policia i posi en risc el sis-
tema bancari? Doncs el fet que aquest
home, gràcies al seu contacte amb la gent
llibertària exiliada a França i al mestratge
del maquis Quico Sabaté, va acabar con-
vertint-se en un expropiador de bancs: pri-
mer, amb atracaments, però, després –i
sobretot–, com a falsificador. La seva obra
mestra va ser la impressió de milers de
xecs de viatge del Citibank durant els anys
70: amb els diners recaptats, finançava
vagues i ajudava militants d’esquerres
d’Europa i de l’Amèrica Llatina. Finalment,
la policia francesa el va detenir mentre
prenia un cafè al Deux Magots del barri de
Saint Germain des Prés. Poc després, però,
va sortir de la presó. Diuen que va ajudar
grups guerrillers a l’Amèrica Llatina, que
va reunir-se amb el Che per proposar-li la
falsificació de dòlars a gran escala, que va
preparar el segrest del nazi Klaus Barbie a
Bolívia i que fins i tot va ser buscat per la
CIA. La seva vida de pel·lícula es pot veure
al documental ‘Lucio’ i llegir al llibre ‘El
anarquista irreductible’ de Bernard Tho-
mas. Avui, amb quasi 80 anys, manté la
mateixa convicció i gairebé tota la vitalitat.
Com que la porta de casa seva, insisteixo,
estava oberta, jo hi vaig entrar, el vaig salu-
dar i vam començar a xerrar.

Sergi Picazo
entrevista@setmanaridirecta.info

Als teus 79 anys, encara tens forces per lluitar?
Sí. Si no tens força, si no lluites, tot s’acaba. L’ésser humà és el
que és per allò que fa. Si no fas res, no ets res. Jo em mantinc en
la lluita, viatjo per fer xerrades per tot el món i cada dia obro
l’Espai Louise Michel. La lluita social és necessària per la vida.
Potser no tenim grans solucions ni receptes perfectes, com pen-
sàvem abans, però estic convençut de les meves idees i vull un
canvi.

Sempre has lluitat per les mateixes idees?
Des que vaig arribar a França als anys 50 i vaig ser educat pels
llibertaris, sempre he defensat l’ideal anarquista. Cada cop estic
més convençut que les idees llibertàries són necessàries pel
futur de la humanitat.
Però, què és l’anarquisme i l’autogestió avui dia, en un
context capitalista?
La responsabilitat de l’ésser humà. Si vivim en les condicions en
què vivim és perquè l’ésser humà no és capaç de ser responsa-
ble.
Responsabilitat en què?
En tot i a tot arreu. Individualment, al barri on vius, col·lectiva-
ment. Hem de desfer-nos del concepte de riquesa i ser respon-
sables amb l’entorn. La riquesa empobreix l’ésser humà: li acaba
provocant por, por de tot i de tothom. En el meu cas, la meva
riquesa va ser la meva pobresa: en néixer enmig de la misèria,
no vaig haver de fer cap esforç per perdre el respecte al poder
establert, com l’Església, la propietat privada o l’Estat. Un bon
exemple són els Estats Units. Van ser construïts pels morts de
gana d’Europa i d’Àfrica i es van convertir en riquíssims i, avui
que són rics, són els que més guerra i pobresa creen al món.

Com es pot ser un bon anarquista avui dia?
Cal pensar que tot és possible. La utopia no existeix. Però jo
només puc parlar de mi mateix: jo obro la porta de casa meva
cada dia a tothom qui vulgui entrar i compartir una xerrada;
combato les coses que fa malament el govern; tracto de viure
harmoniosament al barri; intento ser solidari amb la gent en la
mesura que puc; i, en fi, visc de la forma més lliure possible.
Com pot ser que algú que neix pobre en un petit poble
catòlic i franquista de Navarra i que no té accés a l’edu-

cació es converteixi en un activista perseguit a tot el món
i posi contra les cordes un banc nord-americà?
Per innocència! Per fer certes accions, cal tenir una dosi d’inno-
cència important. Si et planteges el què estàs fent i saps les con-
seqüències que pot tenir, potser no ho faries.
O per valentia...
Home! Cal tenir collons i experiència! Jo tenia collons, però
no tenia cap coneixement. Però, quan vaig arribar a París, amb
vint anyets, em vaig trobar amb els vells anarquistes catalans
dels anys 30 –entre ells, el meu mestre Quico Sabaté– i ells
em van començar a parlar de les col·lectivitzacions, l’abolició
del diner, la creació d’escoles, la generositat de la gent... Jo no
tenia ni un ofici, no sabia fer res... i ells m’ho van ensenyar
tot. Ells em van parlar de la Guerra Civil, em van presentar
intel·lectuals com André Breton o Albert Camus i em van fer
conèixer cantants com Brassens o Léo Ferré. Descobreixo un
altre món: aquella va ser la meva educació. Jo, que era un
innocent que no sabia res, vaig vehicular la valentia cap a un
fi social.
Parla’m del Quico Sabaté. Tu el vas amagar al teu pis a
París, vas militar amb ell i, fins i tot, vas intentar evitar
que ell fes el seu últim viatge a Catalunya perquè era
massa arriscat.
Jo porto a dins l’ànima del Quico. No crec en els herois, però,
si n’hagués d’escollir un, seria un tipus com en Sabaté. Era una
boníssima persona, un home generós... M’emociono quan
parlo d’ell. Estimava amb bogeria Catalunya, era un catalanista,
però mai un nacionalista. Era un home acollonant! Va viure
molts anys, va lluitar molt. El Che no és res comparat amb el
Quico: va tenir pocs anys de lluita, era fill de burgesos, en deu
anys de lluita va ser comandant i ministre; mentre que el Quico
va lluitar durant dècades, va criar-se amb la gent més pobra,
rodejat de durs treballadors murcians, aragonesos i andalusos i
la seva feina era fer de lampista.
Per què Sabaté continuava fent el maquis i va voler tor-
nar a Catalunya en unes circumstàncies tan repressives i
perilloses?
Perquè ell estimava el seu país. Era de l’Hospitalet de Llobregat
i havia mamat aquella Catalunya dels anys 20 i 30. El Quico
Sabaté s’havia criat allà entre els més pobres i volia tornar per
alliberar-los del franquisme. Jo el volia guiar per entrar a
Espanya per les muntanyes basques, però ell només volia tornar

-
“El Che Guevara no és res comparat
amb el Quico Sabaté”
-
“La falsificació i l’expropiació de bancs
encara són vàlides per la lluita social”
-

Lucio Urtubia: 
“La meva riquesa va ser la meva po
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per Catalunya. Ell deia que allà era on estaria més segur gràcies
al suport de la seva gent.
Avui dia, tu també ets un referent llibertari. Un heroi de
l’expropiació?
No! No ho crec...
Consideres, però, que la teva lluita basada en la falsifica-
ció i l’expropiació dels diners dels bancs encara és vàlida?
Tot és vàlid. Estem enganyats i ens enganyen com volen. Què és
un bitllet de banc? Un paper, ni més ni menys. Per què els bancs
centrals poden fabricar tones de diner i fixar el preu que té? Els
bancs, siguin nacionals o privats, estan en mans d’una elit i no
del poble. Ells roben d’una manera establerta, és el món al revés.
Nosaltres fèiem el mateix que fan ells: compràvem paper,
imprimíem diners o xecs de viatge i els donàvem un valor. Jo no
era el dibuixant ni el fotogravador. Només vaig fer deu
impremtes a París i, després, em vaig rodejar d’artistes. En
canvi, el que jo feia era considerat un robatori i el que feien ells
era un servei públic.

Però tu robaves, encara que fos per donar els diners als
llibertaris.
El robatori és un treball i un gest revolucionari sempre que sigui
per fer el bé i no pel profit d’un mateix. L’ésser humà és el que
és per allò que fa. Quin plaer, això de fer el bé! Jo creava riquesa
perquè la gaudís molta gent en aquella època.
Després de la caiguda del mur de Berlín i la suposada fi
de les ideologies, com convenceries una persona obrera
–com els teus companys manobres– que cal continuar
lluitant?
El capitalisme pot haver vençut, però no ha convençut. Cadascú
ha d’aportar el que té i el que pot. El convenceria discutint, llui-
tant, perdent el respecte cap a qui no se’l mereix, sent responsa-
ble, mostrant el meu exemple. Però mai no l’obligaria ni el for-
çaria, estic en contra de la violència. Entre tots, trobaríem el
camí. Si tingués la gran recepta, ja hauríem fet la revolució.
Et decep que la gent prefereixi mirar la tele que sortir a
manifestar-se?
Sí, pitjor per ells. Però, la clau d’aquesta actitud és un problema
d’educació.
La joventut d’avui viu un desconcert important. Què
recomanaries al jovent que té ganes de canviar les coses
però no sap en quina direcció?
No tinc la solució. El que et puc dir és que, quan vaig a Cata-
lunya i el País Basc, els encanta el que els explico de la meva vida

i el meu activisme. La vida de la majoria de joves és menjar,
beure i dormir. Avui dia, es poden fer mil coses... s’ha de lluitar,
s’ha de perdre el respecte, s’ha de combatre…
Posa’m un exemple.
Doncs treballar. I si cal robar, robar. Què serà d’aquests joves
quan tinguin la meva edat? No han fet res! El que haurien de fer
les televisions és estimular la gent, mostrar les nostres dificul-
tats… Per exemple, és un escàndol que la gent no pugui pagar
el lloguer per viure; doncs, cal que s’organitzin i buscar solu-
cions. Fa poc, vaig conèixer una jove que és okupa i viu a Grà-
cia: guanya 600 euros i no pot pagar un lloguer. No és un crim
això? Si la gent no reacciona, serà pitjor per nosaltres. Hem de
començar a organitzar-nos per trobar un habitatge i, després, la
lluita ens portarà a altres llocs. Com deia el poeta Antonio
Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Si no
lluitem, no anirem enlloc.
Creus que la joventut d’avui dia, a l’Estat espanyol o fran-
cès, pot ser capaç de generar un canvi social?
Sí. Mira, com era jo? Jo era un pobre diable i vaig fer tot el que
vaig fer.
Però tu no tenies res a perdre.
Ja. Per mi no hi havia res impossible. Ara estic escrivint sobre la
utopia. Sembla impossible el que he viscut i, malgrat tot, ho vaig
viure. Jo quasi no vaig anar ni a l’escola i, avui dia, em conviden
a les universitats. Per tant, els moviments socials d’avui dia
poden donar una sorpresa. Hi ha molta gent descontenta, molta
gent que pensa i que, un dia, pot sortir al carrer. Qui ens
governa? Quatre gats, ells són pocs…
“I nosaltres milions”, com deia Goytisolo…
Exactament! Aquesta és la història i la revolució arribarà. La
societat tindrà necessitat de canviar i ho farà perquè no hi ha
més remei.

Però tu no estàs decebut o trist per no haver vist aquest
canvi? No has cregut mai que potser t’havies equivocat?
Jo no he viscut la revolució, als meus 79 anys, però crec que la
continuïtat existeix. Ja arribarà! El robatori, per exemple, és un
acte revolucionari: igual que gent com Quico Sabaté, Durruti o
Louise Michel robaven, avui dia tenim aquest noi, l’Enric
Duran, de Barcelona, que també ha fet una cosa semblant. Si el
Duran va fer un robatori per crear i compartir, això està bé.
El fi justifica els mitjans?
No. Per mi, els mitjans són els que justifiquen el fi. Robar un
banc és un mitjà revolucionari correcte. Jo no tinc cap respecte
per un banc ni per un capitalista que no pensa més que en ell,
però això no vol dir que jo estigui a favor de matar ni de fer mal
a ningú. Per això vaig deixar de fer atracaments a bancs i vaig
optar per altres vies més imaginatives.
Alguns sectors anarquistes et van criticar per un excés
d’individualisme en les teves expropiacions contra el capi-
talisme.
Sí! I molta gent m’ha demanat comptes: “Amb els diners robats
què feies?”, em deien. “El que em donava la gana”, els responia.
Molts d’aquests que volen saber-ho són gent que no fa res i
sempre protesta contra qualsevol acció. Molta gent que de jove
era gent d’acció i generosa va canviar totalment quan va assumir
algun càrrec organitzatiu. Ningú no és perfecte, ni jo ni ells.
Entre l’organització col·lectiva i la lluita individual, amb
què et quedes?
Amb el col·lectiu i l’individual. La individualitat és necessària
per reflexionar i per 1.000 coses més. Però és clar que, indivi-
dualment, no ho podem fer tot. Però el treball col·lectiu porta
molts problemes, conflictes, incomprensions… Les col·lectivi-
tats estan formades per individus i alguns d’ells sempre seran
egoistes.

Els papers de la utopia

-
“Per què els bancs centrals poden
fabricar tones de diner i fixar el preu
que té?”
-
“El robatori és un gest revolucionari
sempre que no sigui pel profit d’un
mateix”
-

Quan entro a casa seva, el veterà Lucio
Urtubia està escrivint sobre uns papers.
Sota un quadre de l’anarquista francesa
Louise Michel i sobre una taula senzilla
de cuina, em trobo per primer cop cara
a cara amb Lucio, l’anarquista irreductible.
Poc mite i molt humà. Em transmet bon
rotllo, optimisme, ganes de radicalisme,
però també ganes de dialogar amb qui

no hi estigui d’acord.  Està escrivint a
mà el seu proper llibre. “Tractarà sobre
la Utopia”, em diu al primer toc. “I
això... per què?”, li pregunto, curiós. En
Lucio em mira, continua escrivint la
línia que li faltava i m’explica que vol
demostrar a la gent –sobretot a la gent
escèptica i incrèdula de sempre– que la
utopia és possible. “Si algú com jo, un

ignorant, jove, que no sabia ni rentar-
me les mans, que no havia pogut anar
gaire a l’escola, que venia d’un poble
perdut a les muntanyes de Navarra...
vaig fer tot el que vaig fer (no ho diu,
però ho dóna per sabut, vegeu l’en-
trada), això significa que res no és im-
possible”. I, si ens aturem un moment a
pensar-ho, té raó.

obresa”
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Àlex Romaguera
petjades@setmanaridirecta.info

Cada any, una part dels nostres impostos
van dirigits a finançar la guerra. Aquesta
partida, que continua a l’alça malgrat la
recessió econòmica, prové dels diners
que l’Estat obté amb la nostra declaració
de la renda, que ens permet objectar per-
què els diners s’utilitzin amb finalitats
socials i no amb l’objectiu d’engreixar la
indústria de l’armament. Amb un simple
càlcul, deduïm el percentatge correspo-
nent als pressupostos de Defensa i, mit-
jançant una instància, traslladem al mi-
nisteri el rebuig al bel·licisme i la nostra
aposta per la pau i el diàleg social.

Conscienciar d’aquest compromís va
centrar, durant els mesos de maig i juny
passats, l’activitat de La Tortuga, el movi-
ment antimilitarista impulsat a les co-
marques d’Alacant a mitjan dels anys 90
per membres del Moviment d’Objecció
de Consciència (MOC) i d’altres grups
antagonistes de la zona, com ara el Cala-
Moc o el Grup de Suport a l’insubmís als
quarters Plácido Ferrándiz.

Una acció a la delegació d’Hisenda, el
29 de juny passat, va culminar una in-
tensa campanya per l’objecció fiscal que,
en els últims períodes, ha multiplicat l’in-
terès de persones que aprecien la seva
dimensió transformadora.

Pedagogia en acció
Des de 1999, any en què va adoptar el
nom actual, La Tortuga ha desplegat una
autèntica marató d’accions per denunciar
els efectes del militarisme en les relacions
humanes i ha assenyalat els aspectes que
atempten més directament contra la vida
i la dignitat de les persones i els pobles.

Entre les seves iniciatives, sobresur-
ten els actes de rebuig a la guerra, a la
venda d’armes a països en conflicte o la
presència periòdica dels exèrcits a les fires
d’ensenyament. “La nostra activitat és f-
namentalment política, centrada en la
conscienciació social i en el desvetlla-
ment dels interessos que sustenten la
indústria de les armes”.

En aquest sentit, les campanyes per
desterrar el militarisme de la nostra so-
cietat s’han alternat amb la promoció
argumentada de la noviolència, la solida-
ritat i el diàleg intercultural.

Així és com aquest col·lectiu s’ha o-
bert en una província marcada per la base
d’Aitana o les maniobres del Ministeri de
Defensa per reclutar a joves de les locali-

tats de la Marina Alta, la Marina Baixa i
altres comarques del sud.

Conscients d’això, les seves militants
defineixen a cada instant les formes d’ac-
ció noviolentes amb les quals palesar,
davant la mirada incrèdula de la població,
l’ànima cruel que amaguen les campanyes
de les tropes i els projectes de recerca dis-
senyats per elaborar nous artificis mortals.

Coordinació en xarxa
Mitjançant el treball autogestionat i la
força del consens, La Tortuga s’ha erigit
en un referent valorat per la seva capaci-
tat de recerca dins el món pacifista, tant al
País Valencià com a d’altres latituds, on
aporta la seva experiència. És el cas de la
Internacional de Resistents a les Guerres,
la Xarxa Europea contra l’OTAN o els
moviments per la pau i la noviolència de
Xile, l’Equador o Colòmbia.

Amb la col·laboració d’altres activistes,
el grup ha participat en accions tan impor-
tants com l’ocupació d’instal·lacions mili-
tars o el boicot d’empreses relacionades
amb la indústria de l’armament. Tampoc
no han faltat, així mateix, les accions al
monument a les Forces Armades d’Ala-
cant o la interrupció de les jures de ban-
dera que s’organitzen periòdicament a les
casernes del País Valencià.

Tot aquest bagatge es plasma, després,
en tallers de contingut pacifista, en els
quals La Tortuga aborda els nous mèto-
des per la resolució els conflictes o les
vies per desmuntar els sistemes de domi-
nació i de control social que utilitza el
poder.

A partir d’aquests principis, La Tor-
tuga ha eixamplat les complicitats i ha
participat als fòrums socials o les trobades
que versen sobre la cultura de la pau i la
democràcia participativa. “La nostra a-
posta per la noviolència no ens condueix
a la passivitat ni a la resignació. Ben al
contrari, ens empeny contra totes les in-
justícies”. Des de la pedagogia i l’acció
directa, aquest moviment sacseja les
consciències i enforteix el camí per avan-
çar cap a una societat radicalment justa,
pacífica i desmilitaritzada.

Acció a la
Delegació
d’Hisenda d’Alacant
a favor de
l’Objeccio fiscal, el
passat 29 de juny
-
La Tortuga

Bastint la
cultura de 
la pau a pas
de Tortuga
Ja fa onze anys que La Tortuga combat el militarisme al
País Valencià. Gràcies a les seves accions i a una tasca
ingent de recerca, aquest moviment s’ha erigit en una
veu incombustible al servei de la democràcia i la cultura
pacifista a les terres del sud.

-
Les accions de La Tortuga posen al
descobert la perversió de la indústria de
l’armament
-
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Activistes del
col·lectiu, en una
protesta contra la
despesa militar
-
La Tortuga

La Tortuga
participa en les
concentracions a la
base de l’OTAN a
Bétera
-
La Tortuga
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Alberto Llopis
bonviure@setmanaridirecta.info

Les grans empreses productores de lla-
vors (Cargill, Monsanto, Louis Dreyfus,
Coagra...), els grans centres d’alimenta-
ció (Danone, Nestlé) i els organismes
públics internacionals –com l’OMC,
l’FMI i el Banc Mundial– mantenen, su-
pervisen i exploten un sistema productiu
i alimentari que exclou la protecció de les
cultures i la seva diversitat, la protecció
dels recursos naturals i la promoció dels
drets humans. El control global de la pro-
ducció, la distribució i el consum d’ali-
ments ha adquirit un valor estratègic de
primera magnitud. En l’actualitat, els re-
cursos bàsics necessaris per viure s’estan
destruint, deteriorant o monopolitzant.
L’aigua i la terra fèrtil han estat motiu de
disputes territorials històricament. No
obstant això, la pagesia, tot i no disposar
de bones terres ni tenir accés a les tecno-
logies, mantenia les seves llavors, cosa
que li permetia tornar a cultivar. Però,
ara, els mercats internacionals demanen
als països africans i sud-americans els
productes necessaris per mantenir l’acti-
vitat econòmica dels països que tenen la
paella pel mànec. Les millors terres s’uti-
litzen pels productes d’exportació i la
pagesia es trasllada als suburbis urbans o
bé es queda –heroicament– a les pitjors
terres. L’únic que li queda de la seva iden-
titat productiva són les llavors, sense les
quals estaria perduda. Els mercats d’a-
quests països s’omplen de llavors impor-

tades barates i, poc a poc (o molt a molt),
les varietats locals van desapareixent. I al
final, malauradament, les comunitats
camperoles encara estan més perdudes i
desestructurades. És la llei del mercat, la
llei dels poderosos que dicten les normes
del mercat internacional.

A casa nostra
Aquí, a les nostres comarques, els perills
no són menors. La uniformització obli-
gada dels mercats, que estan dominats
per poques empreses de distribució, con-
verteix en anecdòtica la gent agricultora
que encara conserva aquestes varietats
tradicionals, adaptades a les característi-
ques de cada terreny, de cada comarca. La
pagesia, seduïda per les noves tecnologies
i per les noves formes de vida i pressiona-
da pel mercat, considera innecessari con-
tinuar fent els seus llavorers i conservar
les seves llavors. Poc a poc, les llavors que
la pagesia ha anat millorant de manera
pacient van escassejant o fins i tot desapa-
reixent.

Moltes d’aquestes llavors que el cam-
perolat de Mali o de La Canal de Nava-
rrès ha heretat dels seus avantpassats no
desapareixen, però no estan a la seva dis-
posició. Les empreses de llavors les tenen
guardades a les seves col·leccions i, a par-
tir d’elles, desenvolupen els seus híbrids,
les seves patents...

La substitució de les varietats tradi-
cionals per d’altres comercials no sola-
ment debilita l’autosuficiència alimen-
tària de les poblacions rurals, sinó que

també erosiona tota la cultura que va as-
sociada a aquests cultius tradicionals, a la
gastronomia popular i fins i tot a l’artesa-
nia d’aquestes comarques. L’eliminació
de les varietats locals, de la biodiversitat
agrària, és el pas que li quedava fer a la
gent enamorada del desenvolupament per
destruir la cultura de la terra, d’allò
autèntic, per destruir l’autonomia de les
comunitats rurals.

No és un caprici conservar aquest
material genètic i el que hi va associat. A
l’embrió d’aquestes llavors, hi trobem el
tipus de fruita que produeix aquesta plan-
ta, els coneixements que té aquesta varie-
tat sobre el clima on s’ha anat seleccionant
o, fins i tot, els rostres dels agricultors i
agricultores i tota la saviesa agrària que
han anat transmetent de generació a
generació. Perdre aquestes varietats pot
ser el principi de la fi de la cultura agrària,
rural, de l’autosuficiència alimentària, de
la sobirania alimentària dels pobles de la
terra.

-
La substitució de les varietats
tradicionals per d’altres comercials no
solament debilita l’autosuficiència
alimentària de les poblacions rurals,
sinó que també erosiona tota la cultura
associada a aquests cultius tradicionals
-

Planter de llavors
locals
-
Arxiu

La necessitat de conservar 
les varietats locals de llavors
Tradicionalment, les llavors han estat considerades com un
recurs productiu i alimentari. La seguretat alimentària de les
poblacions es veia amenaçada per catàstrofes naturals i per
exèrcits feudals que destruïen les collites com a arma de con-

trol de les poblacions. Actualment, les coses gairebé no han
canviat i encara s’ha d’afegir un risc nou, és a dir, l’existència
d’un model industrial dirigit per un grapat de multinacionals
que consideren les llavors com una mercaderia.

La importància
de les varietats
locals

Les varietats locals s’han de conservar
perquè:

— Són reserves de gens davant de pos-
sibles necessitats futures.
— Proporcionen autonomia a la page-
sia, a les consumidores i a les comuni-
tats camperoles.
— Formen part de la diversitat cultu-
ral de cada comarca o regió.
— Són un recurs amb usos múltiples:
aliments, farratges, medicines, teixits,
construcció i equilibri ambiental.
— Són les més aptes pel cultiu ecolò-
gic que tant fa falta.

Cap a un
canvi de
model
Les varietats locals –una referència
de qualitat, d’aroma, de sabor, d’allò
autèntic– són necessàries en un mo-
del de producció d’aliments de qua-
litat completament diferent del de la
gran distribució d’aliments. Un mo-
del que, si a més és de proximitat i
ecològic, suposarà una aposta més
sostenible mediambientalment. Per
tot això, cal:

— Rescatar aquest material genètic i
dispersar-lo pel món rural, entre pro-
fessionals i gent aficionada; hem d’ac-
tuar trencant el monopoli alimentari
que ens va asfixiant.
— Potenciar els mercats locals i crear
models comercials alternatius.
— Potenciar l’agricultura ecològica
com a mètode de producció més apte
per garantir la seguretat alimentària.
— Facilitar l’accés als recursos és la
base per reformar el sistema agrari ac-
tual, sense esperar que les polítiques
internacionals apostin per això. Cal
recuperar la propietat i l’ús col·lectiu
de les llavors.
— Crear xarxes de llavors i material
vegetal a escala comarcal, regional i
estatal, coordinades, amb el suport de
col·leccions de llavors que potenciaran
aquestes xarxes.
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U
na vaga general va paralitzar el país el dia 29 de
setembre. O, com a mínim, es va respirar un
ambient molt més proper a una aturada massiva
del que es volia fer creure des d’alguns mitjans

de comunicació, que ja feia temps que preparaven el terreny
per diluir-la. I això que moltes de les polítiques vénen de dalt
–és a dir, de la Unió Europea– i que la reforma laboral està
coll avall, a no ser que alguna cosa es mogui de veritat des de
la base. Tot això són factors que podien desmobilitzar les tre-
balladores. L’endemà, les portades dels diaris ens van obse-
quiar amb nombroses imatges amb foc del centre de Barce-
lona, com si no hagués passat res més. Van reaparèixer els
“violents professionals” que l’Hereu diu que té fitxats i, des-
prés, ja no es va aturar la màquina de repetició massiva: “els
okupes”, “el turisme revolucionari”, “els radicals”... i no cal
que continuï. La història ja la sabeu perquè segur que l’heu
sentida més d’un cop amb un guió pràcticament idèntic.

Les imatges espectaculars van gaudir d’una difusió massiva,
era la notícia que buscaven. En canvi, que grups de piquets

autònoms procedents dels barris de Barcelona, molts enmig
d’un ambient festiu, col·lapsessin el centre de la ciutat no és
notícia. Que se celebressin assemblees multitudinàries en un
edifici expropiat a la plaça de Catalunya, amb la participació
oberta de molta gent de totes les edats, afiliats a sindicats o no,
tampoc. També han trobat poc ressò les vinculacions de la
immobiliària que posseeix l’antic Banesto amb una trama de
corrupció urbanística, val a dir-ho. I encara molt menys les pro-
postes que es van debatre per buscar una alternativa real a la crisi
–i que vagi més enllà de la jornada de vaga general– durant els
cinc dies que va brollar l’activitat a l’interior de l’edifici. Tot
això, dirien molts experts, no és prou noticiable; millor deixar-
ho com a anècdota i encara gràcies. Millor no confondre el per-
sonal –deuen pensar– i oferir-nos el menú de sempre, per molt
indigest que sigui. Per sort, instantànies com la del piquet mati-
nal de Sants ens deixen una altra imatge de la jornada, molt més
enginyosa, encara que sigui a només un euro.

Carles Masià

MÉS QUE MIL PARAULES
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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.contra-

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

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

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

va 105FM València www.radiomalva.wordpress.com | Radio Aktiva 107.6FM Alcoi www.radioaktivafm.blogspot.com | Radio Mistelera 100.8FM Dènia - La Xara www.lamistelera.org |

La Tele 52UHF Gràcia (Barcelona) www.okupemlesones.org  | Coettv Nou Barris (Barcelona) coettv@gmail.com | Gramenettv Gramenet del Besós www.tvgramenet.org

ANÀLISI

La premsa utilitza mentides per tractar
les protestes a l’esquerra de CCOO i UGT
La criminalització i la invisibilització són les pràctiques més recurrents de les principals capçaleres
Manu Simarro

L
es protestes protagonitzades pels col·lectius

situats a l’esquerra de CCOO i UGT amb

motiu de la vaga general el 29 de setembre a

Barcelona van rebre un tractament mediàtic que

va recórrer, en diverses ocasions, a la mentida, la

invenció o la criminalització per explicar els fets

esdevinguts al llarg de la jornada. L’anàlisi feta per

alguns dels diaris catalans i espanyols amb més

tirada (Público, El Pais, El Mundo, ABC, El Punt,

Avui i El Periódico) a les seves edicions del 30 de

setembre i l’1, 2 i 3 d’octubre evidencia que molts

d’ells es van inventar un relat dels successos –pot-

ser pel fet de no contrastar la versió policial– i fins

i tot van arribar a sostenir tesis que no justifica-

ven en cap moment amb la consideració de dades

externes.

Criminalització de subjectes, accions i espais

La criminalització de les protestes es va dur a

terme mitjançant la reproducció d’estereotips,

l’ús d’adjectius amb connotacions pejoratives i de

generalitzacions a l’hora de definir els subjectes

i la hipèrbole o l’ús d’un llenguatge bel·licós per

definir les accions o les localitzacions. Els diaris

no van especificar qui havia fet què, sinó que van

aglutinar sota un mateix paraigües o mot totes

les protestes que hi va haver a l’esquerra de

CCOO i UGT. En el camp de la generalització, es

van usar els termes “antisistemes” o “okupes” i,

en el camp de la desqualificació, es van nomina-

litzar adjectius amb una connotació pejorativa

com “salvatges”, “radicals”, “violents”, “exaltats”,

“incontrolats” o “vàndals”, però també “pollosos

perroflautas de sempre”, “buscabregues habi-

tuals”, “comandaments d’especialistes”, “plaga

egípcia”, “avantguardes d’encaputxats” o “energú-

mens emmascarats”. Gairebé és nul l’us de mots

neutres com manifestants o ciutadanes. Pel que fa

a les localitzacions, els diaris es refereixen al banc

ocupat com a “caserna general”, “atalaia”, “refugi”,

“castell”, “fortí” o “fortalesa” i als escenaris de les

protestes com  a “escenari de guerra”, “camp de ba-

talla” o “paisatge desolador”, fent clara al·lusió al

llenguatge bèl·lic. Les accions dutes a terme no

són manifestacions, piquets o protestes, sinó

“actes vandàlics”, “aplicació de tècniques de kale

borroka”, “batalles campals”, “guerrilles urbanes”,

“ràtzies” o “brots de violència” que “generen el

caos”, “sembren el terror” i converteixen Barce-

lona en una ciutat de “barbàrie” o “delinqüència”.

Heus aquí l’ample ventall de recursos lingüístics

usats pels diaris. Per altra banda, els diaris també

es van servir de la invisibilitzacio o la minimitza-

ció. Les protestes que van dur a terme la IAC, la

CGT o la CNT durant tota la jornada van ser silen-

ciades majoritàriament, o bé minimitzades. Així,

es van referir a la CNT com “una petita furgoneta

seguida d’uns 40 sindicalistes”. Sobre la CGT, van

xifrar la manifestació –aquells mitjans que en van

parlar– només en 2.000 persones i, sobre un

piquet a l’Hospital Clínic, deien: “Tan sols una des-

ena de representants de la CGT proveïts de xiulets

eren ignorats per pacients i clients”.

Quan la versió oficial es ven com la real

Les cròniques i articles van reproduir la versió ofi-

cial oferta per Interior sense contrastar-la, fet que

va dur molts diaris a inventar-se coses o mentir

deliberadament sobre els fets esdevinguts. Així

doncs, segons alguns dels diaris esmentats, quan

el Moviment del 25S va ocupar l’antiga seu del

Banc Espanyol de Crèdit, “Seixanta persones d’es-

tètica antisistema es van penjar de la façana del

Banesto, segons va poder presenciar el conserge

de l’edifici”. Aquest espai va ser definit com “el

centre d’operacions dels antisistema”. A més, la

premsa també va publicar que a l’edifici, el dia 29

de setembre, s’hi van reunir des de les 12 del mig-

dia “tots els piquets violents dels barris”, els quals

“van aixecar barricades i provocar enfrontaments

amb la policia, que va carregar” i, posteriorment,

“es van enfrontar als piquets de CCOO i UGT a la

plaça Universitat”, on “la policia es va haver d’in-

terposar”. És fals que es pengessin 60 persones,

que hi hagués conserge a l’edifici, que a les 12 del

migdia es produïssin càrregues al Banesto i que hi

hagués enfrontaments amb CCOO i UGT on la poli-

cia hagués d’intervenir. Les altres dues mentides

principals que van teixir els mitjans i la policia

van ser, en primer lloc, els motius del desallotja-

ment i, en segon terme, la reacció que va provocar.

Així, Público i El Mundo afirmen que el banc “va

ser desallotjat perquè s’hi amagaven els violents”,

però El Pais assegura que “va ser desallotjat per-

què els radicals van tirar objectes contra la poli-

cia”, mentre que cap mitjà –excepte Público– no

cita fonts de la gent manifestant, que assegurava

que “es tractava d’un desallotjament il·legal”. Pel

que fa a les reaccions, tots els diaris –seguint la

versió oficial– afirmen que els aldarulls que es van

produir al passeig de Gràcia, la Gran Via i el carrer

Pau Claris “van ser provocats per ocupants del

banc i per la cua de la manifestació de la CGT”.

Però els aldarulls registrats en aquestes zones van

començar mentre la manifestació de la CGT

encara no havia començat i les simpatitzants del

banc ocupat romanien davant d’aquest edifici a

l’espera del seu desallotjament. Sobre els dos

detinguts empresonats de forma preventiva, la

premsa es va omplir de titulars com: “Només dos

dels detinguts entren a presó”. Amb aquesta frase,

el que vol expressar realment el rotatiu és una

queixa (implícita) pel nombre reduït de persones

empresonades i, a més, també vol remarcar el fet

que els dos empresonat fossin estrangers. Cal dir

que –amb l’excepció de Público– els diaris no expli-

quen l’assetjament policial que va sofrir el piquet

massiu de les 12 del migdia, l’absència d’una ordre

judicial per desallotjar el banc ocupat, o la realitat

d’arrelament que té un dels empresonats.

Perfils clínics per fer un diagnòstic més bo

Amb el desconcert que van produir els fets del 29

de setembre a les institucions –que tornaven a

entonar allò dels “gamberros de sempre”, la teoria

dels “200 antisistema enquistats” o “Barcelona:

capital dels antisistema”– alguns diaris com El

Mundo o El Pais van definir els perfils –amb estil

clínic– dels grups que es van manifestar per la

vaga general a l’esquerra de CCOO i UGT. Aquests

perfils són contradictoris en moltes ocasions. Així

doncs, El Mundo assegura que “són molt organit-

zats i operen arreu del món gràcies a Internet”; El

Periódico afirma que “tot estava perfectament

ordit”, i El Pais rebat que es tracta “d’una amal-

gama que aprofita els grans esdeveniments per

sembrar el caos”, però que en cap cas no es tracta

“d’una guerrilla urbana organitzada”. Pel que fa a

la ideologia, El Mundo, El Pais i El Periódico coin-

cideixen a l’hora de senyalar que “són d’ideologia

anarquista radical”o de “l’anarquisme del segle

XIX”, tot i que El Periódico, en un editorial, es va

contradir en dues ocasions. D’una banda, quan pri-

mer afirmava que “no tenen ideologia” i quan des-

prés deia que “són anarquistes radicals”; i, de l’al-

tra, quan assegurava que “tot estava perfectament

ordit” i, després, rectificava per dir que “no tenen

una estructura organitzada”.

Han reproduït la versió
oficial oferta per Interior
sense contrastar-la, fet
que va dur molts diaris a
inventar-se coses o mentir 



JA HEM FET LES 1.300!
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BARCELONA. LES CORTS: Copisteria
Facultat de Biologia UB | Copisteria
Facultat de Física i Química UB | Lli-
breria l’Economista Facultat d’Eco-
nomia UB. GRÀCIA: Llibrèria Aldarull
• Martínez de la Rosa, 57 | Cap i Cua •
Torrent de l’Olla, 99 | Infoespai • Plaça
del Sol, 19 | Taifa • Verdi, 12 | Quiosc
Punt i Coma • Guillem Tell, 29 | Estanc
• Roselló amb Castillejos. EIXAMPLE:
Quiosc Manu • Nàpols-Roselló. CLOT:
La Farinera • Gran Via, 837 | CSO La
Revoltosa • Rogent, 82. SANT ANDREU:
Patapalo • Rubén Dario, 25 | Bar La Li-
ra • Coroleu, 14 | Quiosc Comerç • Pla-
ça 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 | Xarxa Consum Solidari •
Pl. Sant Agustí Vell, 15 | El Lokal • Ce-
ra, 1 bis | La Rosa de Foc • Joaquín Cos-
ta, 34 | Quiosc Colom • Rambles |
Quiosc Tallers • Rambles | Quiosc Ca-
naletes • Rambles | Quiosc Hospital •
Rambles. SANTS: Centre Social de
Sants • Olzinelles, 30 | Espai Obert •
Violant d’Hongria, 71 | La Ciutat Invi-
sible • Riego, 35 | Terra d’Escudella •
Premià, 20 | Teteria Malea • Riego, 16.
POBLENOU: Llibreria Etcétera • Llull,
203. BELLATERRA: Quiosc de Ciències
de la Comunicació. BERGA: Llibreria
La Mafalda • Plaça Viladomat, 21. CAR-
DEDEU: 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 Ar-
tesania • Mestre Joaquim Rosal, 22. GI-
RONA: Llibreria 22 • Hortes, 22 | Llibre-
ria Les Voltes • Plaça del Vi, 2 | La
Màquia • Vern, 15. GRANOLLERS: Lli-
breria La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5
| Anònims • Miquel Ricomà, 57 | El Ra-
có Ecològic • Roger de Flor, 85. LA PAL-
MA 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 Falcata • La
Panera, 2 | Quiosc Discom • Alfred Pe-
renya, 64 | Espai Funàtic • Pi i Margall
s26. MATARÓ: Llibreria Robafaves •
Nou, 9. MANRESA: Moe’s • Joc de la Pi-
lota, 9 | Quiosc Arroniz • Avinguda de
les Bases, 31. MOLINS DE REI: Comerç
Just • Mercat Municipal | Llibreria
Barba • Rafael Casanova, 45 | La Bode-
gueta • Pintor Fortuny, 45. EL PRAT DE
LLOBREGAT: Quiosc Piscis • Avinguda
Montserrat, 45. REUS: Bat a Bat Kul-
tur • Sant Elies, 29. RIBES DEL GARRAF:
Llibreria Gabaldà • Plaça de la Font, 2.
SANTA COLOMA DE GRAMENET: Asso-
ciació Cultural Popular Aramateix •
Montserrat 3 | La Krida • Sicília, 97 |
Ateneu Julia Romera • Santa Rosa, 18
SANT BOI DE LLOBREGAT: Ateneu Sant-
boià • Av. Maria Girona, 2. SANT FELIU
DE LLOBREGAT: Teteria Índia • Jacint
Verdaguer, 9 | Ateneu Sanfeliuenc •
Vidal i Ribas, 23. SANT JOAN DESPÍ: Lli-
breria Recort • Major, 60. 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. VALÈNCIA: Café Tendur • Historia-
dora Sílvia Romeu, 6 | Llibreria Sahi-
ri • Danzas, 5 | Bar Terra • Baró de Sant
Petrillo, 9 | Sodepau • Carnissers 8.
VIC: Llibreria La Tralla • Riera, 5. VILA-
DECANS: CSO Els Timbres • Av. de la
Generalitat, 27 | Llibreria Els Nou
Rals • Sant Joan, 19. VILAFRANCA DEL
PENEDÈS: La Fornal • Sant Julià, 20.
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ESTATS UNITS • PERSECUCIÓ DE LES ‘ESPALDAS MOJADAS’ SOTA L’EMPARA DE LA ULTRADRETA

El Ku Klux Klan s’acarnissa contra les
hispanes a la frontera amb Mèxic
Àlex Romaguera

Barcelona

U
ns desconeguts abillats amb

caçadores i escopetes de caça

van fulminar a trets un jove

d’Agua Prieta (Mèxic) el  passat 15 de

juliol. L’assassinat, comès a plena

llum del dia, s’afegeix a altres crims

perpetrats pel Ku Klux Klan (KKK) als

estats fronterers amb Mèxic. Així ho

ha denunciat la Lliga antidifamació

dels Estats Units, encarregada d’estu-

diar el racisme en un país on “la immi-

gració ha esdevingut l’aspecte més

controvertit de l’agenda política”.

La mort del jove es va produir a

Arizona, un dels estats que limita

amb el país centreamericà i on, amb

la irrupció del Ku Klux Klan, s’han

disparat els crims racistes sobre les

migrants que hi busquen refugi. En

particular, a Lukeville, Agua Prieta i

altres ciutats, hi ha escamots neona-

zis que patrullen fins que detenen o

abaten les persones en situació irre-

gular.

Segons la Lliga antidifamació, no-

més en aquesta àrea, hi operen 600

grups racistes, alguns formats per

ranxers que –sota el nom de Guar-

dians de la Frontera– “mantenen una

relació estreta amb el Ku Klux Klan”.

Entre les milícies més conegudes, hi

ha la dirigida pel neonazi Jason H.T.

Ready, que –amb desenes de volunta-

ris– pentina la zona presentant-se

sota les sigles del Moviment Naciona-

lista Socialista (MNS). L’objectiu de

Ready, habitual als mitjans de comu-

nicació, és impedir que els Estats

Units acceptin qualsevol col·lectiu

que no sigui blanc, heterosexual i de

religió no jueva.

L’existència del MNS apareix a la

memòria del Centre Sureny pels Es-

tudis Legals sobre la Pobresa (Sou-

thern Poverty Law Center), segons el

qual les milícies que arriben a Ari-

zona han crescut de forma incontro-

lada. “La situació és dramàtica, fins

el punt que alguns xèrifs els donen

aixopluc i cobertura legal”, expli-

quen. L’associació cita especialment

el xèrif d’Arizona Joe Arpaio i la

governadora republicana Jan Brewer,

membre de l’ultradretà Tea Party, que

ja han executat mesures contra la

població immigrada d’origen llatí.

Impunitat descontrolada

A més d’Arizona, Texas és l’altre estat

on el Ku Klux Klan s’ha erigit en el

“guardià de l’ordre”. A base de culpa-

bilitzar les espaldas mojadas de la

inseguretat i de robar la feina a la

població autòctona, les seves patru-

lles s’han fet populars a nombroses

poblacions, amb la connivència de les

autoritats. “Assistim a una escala de

crims racistes que, des de 2003, ha

augmentat un 20% cada any”, asse-

gura el Centre Sureny.

Anualment, prop de 200.000 per-

sones hispanes –moltes en situació

irregular– arriben a Texas provinents

de Ciudad Juárez, Piedras Negras o

Reynosa, ciutats situades a Chihua-

hua. “Davant la riuada de persones

indocumentades, el govern autoritza

els caçaimmigrants perquè les arres-

tin o, directament, les eliminin”, de-

nuncia el Centre Sureny. Durant els

últims cinc anys, l’organisme ha re-

gistrat un centenar d’assassinats i

altres violacions dels drets humans

en aquest territori fronterer, on les

espaladas mojadas posen en risc les

seves vides pensant en un futur més

digne. D’aquesta manera, el KKK ha

imposat la seva llei als 3.326 quilòme-

tres de frontera on, cada any, es pro-

dueixen 400 milions de passos legals

i il·legals. Però no només en aquestes

zones. Segons la Lliga antidifamació,

la seva presència també ha crescut a

Nova Jersey, Michigan i Utah arran de

l’increment de població llatina. En

aquests estats de l’interior, les noves

germandats del KKK han sembrat de

xenofòbia els carrers tot integrant-se a

les “marxes per la unitat” que s’orga-

nitzen contra la comunitat hispana. “A

Nova Jersey, enarboren banderes con-

federals i esvàstiques i, al seu pas, dei-

xen fulletons a les portes de les cases

on viuen famílies provinents de Mèxic

i d’altres països llatinoamericans”. El

seu proselitisme a favor de la suprema-

cia blanca –afegeix la Lliga antidifa-

mació– també es difon a través d’Inter-

net o de l’emissora KKK Ràdio, dirigida

pel col·lectiu racista i antisemita Cava-

llers de l’Imperi.

A Utah, mentrestant, el grup va

publicar un llistat de 1.300 de famílies

llatines, de les quals exigeix la “depor-

tació immediata”. El document, que

també inclou els llocs de treball, la resi-

dència, el número de mòbil o els fills i

filles de les persones afectades, està

firmat pel col·lectiu Ciutadans Preocu-

pats pels Estats Units, nom sota el qual

opera el Ku Klux Klan i que, mitjançant

una carta, ha instat el governador d’U-

tah a “dictar ordres d’expulsió”.

A causa d’això, el nombre de pobla-

ció llatina que fuig pel temor de ser dis-

criminada s’ha multiplicat de forma

alarmant. Sobre aquest col·lectiu en

situació precària, s’hi perpetra un

racisme que es va normalitzant amb el

pas del temps. “Dèbils”, “fluixos” o “i-

nútils” són alguns dels adjectius amb

què el KKK ha aconseguit que es vegin

les espaldas mojadas. 

Amb la connivència de la dreta, la

xenofòbia creix al mateix ritme que

milers de persones llatinoamericanes

busquen el nord per sortir de la misè-

ria.

A base de
culpabilitzar la
immigració de la
inseguretat, el KKK
s’ha fet popular als
estats fronterers

Protesta contra el xèrif Joe Arpaio, acusat de connivència amb les milícies racistes que operen a Arizona
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Ranxers d’Arizona i
Texas participen a
les batudes sota el
nom de Guardians
de la Frontera

> SB 1070: llicència per expulsar

La regulació del flux migratori serà l’epicentre del debat electoral als

Estats Units. A pocs mesos dels comicis legislatius, el partit republicà

insisteix a adoptar mesures que freguen el límit dels drets humans, cosa

que ha desfermat una allau de protestes entre la comunitat hispana d’Ari-

zona, on el Tea Party –amb la governadora Jan Brewer al capdavant– ha

impulsat la controvertida llei SB 1070. El text és un intent de reglamentar

la immigració irregular i, si bé la justícia federal n’ha suprimit els articles

més corrosius, obre la porta a la seva persecució indiscriminada. Això és el

que pretenen imposar els sectors republicans que, des d’algunes esferes de

poder, opten per donar carta blanca al Klu Klux Klan i altres milícies perquè

escombrin els pobles i ciutats d’espaldas mojadas. A part de Brewer, l’actor

Arnold Schwarzenegger, governador de Califòrnia, també s’ha afegit a la

creuada per foragitar la població llatina de la seva circumscripció. Una

ofensiva xenòfoba que alguna gent ja compara amb els pitjors anys de l’a-

partheid contra la comunitat negra.



Iolanda Fresnillo, Observatori del

Deute en la Globalització

Barcelona

D
os anys després de la caiguda

de Leeman Brothers, la crisi

econòmica es continua fent

notar arreu del món, sobretot entre

els sectors més desfavorits. Cimeres

oficials i mobilitzacions socials s’han

succeït al llarg d’aquests dos anys,

amb diverses crides –algunes tími-

des i les altres més contundents– a la

transformació el sistema. Però el

capitalisme neoliberal –origen d’a-

questa crisi– es manté, sense refor-

mes, gairebé intocable. Malgrat la

manca d’èxits destacables, les orga-

nitzacions i els moviments socials

d’arreu del món es continuen coordi-

nant i treballen per tractar de can-

viar el sistema o, si més no, per

denunciar les seves perversions i els

seus impactes. Aquesta tardor arriba

amb unes quantes cites per fer-ho de

manera conjunta.

El deute, un tema candent 

a l’agenda internacional

Com cada any, la tardor s’inicia amb

les reunions anuals del Banc Mun-

dial (BM) i el Fons Monetari Interna-

cional (FMI), del 8 al 10 d’octubre a

Washington. Com diu el propi BM, la

cita “reuneix banquers, ministres de

finances i desenvolupament, execu-

tius del sector privat i acadèmics per

discutir temes de preocupació glo-

bal”. Enguany, el paper de l’FMI en

les crisis de deute de l’Estat espan-

yol, Grècia o Irlanda serà un dels

temes centrals. Lluny de qüestionar

les mesures d’ajustament de la des-

pesa pública o les reformes laborals i

de pensions, la cita servirà com un

altaveu més per les receptes neolibe-

rals de l’FMI. El Banc Mundial pre-

sentarà els resultats d’un any rècord

pel que fa als diners prestats, per

l’increment de projectes finançats

arran de la crisi i pel creixent nivell

de préstecs al sector privat.

Amb una agenda lleugerament di-

ferent de l’oficial, ONG i moviments

socials se citaran a Washington per

participar en conferències alternati-

ves i mobilitzacions que, com cada

any, se celebraran de forma paral·lela.

L’oposició a les receptes neoliberals

d’aquestes institucions, al seu reforç

financer i polític arran de la crisi i a la

seva manca de democràcia, centraran

novament els debats de la societat

civil, una part de la qual reiterarà la

necessitat, ja no de reformar-les, sinó

d’eliminar-les.

En paral·lel, les organitzacions i

moviments socials d’arreu del món

que lluiten per acabar amb el deute

extern convoquen, una any més, la ter-

cera Setmana Global d’Acció contra el

Deute i les IFI. “La crisi econòmica ha

provocat pèrdues massives de llocs de

treball i de salaris, retalls en la presta-

ció de serveis socials, desallotjaments

violents de terres, una major concen-

tració del poder corporatiu i explota-

ció dels recursos humans”. Davant d’a-

questa situació, el manifest de la

setmana del deute d’enguany crida a

“trencar les cadenes de dominació del

deute i el sotmetiment als dictats del

mercat en un sistema econòmic basat

en l’acumulació i el consum excessiu

d’uns pocs”. La setmana del deute s’in-

corpora, a més, a altres convocatòries

paral·leles, entre les quals destaquen

la Minga Global de Defensa dels Drets

de la Mare Terra –convocada per la

Coordinadora Andina d’Organitza-

cions Indígenes (CAOI)– el 12 d’octubre

i el Dia d’Acció Global contra la Po-

bresa el 17 d’octubre.

A cop de cimera internacional

La crisi i les falses sortides també cen-

traran les accions que es preparen

contra la propera cimera del G-20, del

6 al 12 de novembre a Seül. Sota el

lema 20 països no han de decidir el

destí del món, prop de 150 organitza-

cions i xarxes d’àmbit internacional i

sud-coreanes han fet una crida per

mobilitzar-se pel canvi del sistema. Es

reclama aturar l’agenda i el procés

antidemocràtic del G-20, mentre es

treballa des de la base per construir

alternatives sostenibles socialment i

ecològicament i democràtiques.

La tardor tancarà amb les mobilit-

zacions de lluita contra el canvi climà-

tic. Del 29 de novembre a 10 desembre,

Cancún acollirà la setzena Conferen-

cia de las Parts (COP 16) de la Conven-

ció Marc de les Nacions Unides per al

Canvi Climàtic (CMNUCC) i –igual que

l’any passat a Copenhaguen– la socie-

tat civil ja ha iniciat els preparatius

per donar una resposta a les propostes

insuficients dels governs i les institu-

cions. Així, Vía Campesina ha fet una

crida a la mobilització global des d’ara

fins la cita de Cancún, ciutat on també

se celebrarà el Fòrum Alternatiu Glo-

bal “Per la vida, la justícia ambiental i

social”. El manifest de Vía Campesina

acaba amb una crida per celebrar, el 7

de desembre, milers de protestes i

accions de rebuig a les falses solu-

cions i les solucions del mercat davant

el canvi climàtic. “Ens declarem en

mobilització permanent fins que

derrotem les negociacions del gran

mercat”, afirmen.

Aquestes i altres cites internacio-

nals poden semblar allunyades de les

prioritats de la societat civil catalana,

però una lectura atenta de les convoca-

tòries ens ajudarà a veure la clara vin-

culació amb les problemàtiques que

vivim i enfrontem a casa nostra. Ara

més que mai, és necessari vincular les

lluites locals i globals i els moments

mediàtics de cimeres i convocatòries

internacionals poden ajudar a estrèn-

yer aquest vincle.

Concentració de les afectades de Chixoya (Ciudad de Guatemala)

MERITXELL GUÀRDIA

Sota el lema ‘20
països no han de
decidir el destí del
món’, unes 150
organitzacions es
mobilitzaran a Seül
pel canvi de sistema

MÓN • REUNIONS DEL BM I L’FMI, SETMANA GLOBAL CONTRA EL DEUTE I UNA ALTRA CIMERA DEL G-20

Les mobilitzacions internacionals
escalfen la tardor
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MÈXIC • REPRESSIÓ
Els grups
paramilitars
controlen
el municipi
autònom de 
San Juan Copala
Òscar Romero

Mèxic

E
ls grups paramilitars ja contro-

len totalment el municipi de San

Juan Copala, situat a Oaxaca

(Mèxic). Tota la gent simpatitzant del

Moviment d’Unificació i Lluita Triqui

Independent (MULTI) –partidària del

municipi autònom– ha hagut de fugir

de la localitat després de l’ofensiva de

les darreres setmanes, duta a terme per

grups armats de la Unitat de Benestar

Social de la Regió Triqui (UBISORT) i

del Moviment d’Unificació i Lluita Tri-

qui (MULT). El president del municipi

autònom, Jesús Martínez Flores, va

informar que els grups paramilitars

havien assaltat el palau municipal el 13

de setembre i que van donar un ultimà-

tum a la gent del MULTI perquè marxés

de la població. Durant els dies se-

güents, dues persones van morir i

almenys quatre més van resultar feri-

des a conseqüència dels trets d’aquests

grups armats. Diferents membres del

MULTI van resistir fins que, finalment,

la nit del 22 de setembre, van fugir. Pos-

teriorment –com també va denunciar

Martínez Flores–, els paramilitars van

cremar les seves cases. El governador

de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, continua

negant la gravetat de la situació que es

viu a San Juan Copala des de fa un any,

amb un balanç de més de 30 persones

mortes i nombroses violacions sexuals.

El 25 de setembre, el governador va

declarar que, a Copala, no hi ha morts

ni desapareguts ni paramilitars: “Això

només està a la ment dels que ho

assenyalen”, va afirmar. La Lliga Mexi-

cana de Defensa dels Drets Humans

(LIMEDDH) i altres organitzacions que

defensen els drets humans han criticat

aquestes declaracions i han denunciat

que “Ulises Ruiz promou la impunitat

dels paramilitars”. 

Per altra banda, Juan Manuel Mar-

tínez Moreno, membre de l’Assemblea

Popular dels Pobles de Oaxaca (APPO),

va denunciar l’assalt al seu domicili per

part de desconeguts el dia 24 de setem-

bre. L’activista va ser alliberat al febrer,

després d’estar empresonat durant ca-

torze mesos acusat de l’assassinat del

periodista d’Indymedia Brad Will, oco-

rregut el 2006. El tribunal va resoldre

que Martínez Moreno no tenia cap res-

ponsabilitat en els fets. Tant la seva

advocada com la família han estat ob-

jecte d’amenaces i intimidacions men-

tre ell era a la presó. L’APPO i la família

de Brad Will sempre han defensat la

innocència de Martínez Moreno i as-

senyalen la policia com a possible res-

ponsable de l’assassinat del periodista.

Després d’un any,
el balanç és de 
més de 30
persones mortes

“Ens declarem en
mobilització
permanent fins 
que derrotem les
negociacions del
gran mercat”



Meritxell Guàrdia

Guatemala

L’
Informe Preliminar de la Situ-

ació de les defensores i defen-

sors dels Drets Humans a Gua-

temala del tercer trimestre de 2010,

elaborat per la Unidad de Protección a

Defensoras y Defonsores de Derechos

Humanos Guatemala (UDEFEGUA),

s’ha fet públic aquest mes. Aquesta

organització, que ofereix protecció i

seguretat a diversos col·lectius soci-

als i comunitats indígenes, manifesta

que “la intensitat de la conflictivitat

de les agressions” és el més preocu-

pant de la situació actual de Guate-

mala. A dia d’avui, es comptabilitzen

223 atacs (denunciats), és a dir, més

agressions que tot l’any 2008. El sis-

tema patriarcal i la violència mas-

clista es reflecteixen en el nombre de

persones activistes agredides, un

56% de les quals són dones, i en el sec-

tor amb més atacs, també correspo-

nent als col·lectius de dones, amb 100

agressions. El segueixen les organit-

zacions de desenvolupament, amb 45

atacs, i els grups ecologistes i les

organitzacions camperoles, amb dis-

set agressions. Les conclusions dels

casos denunciats l’any 2009 revelen

que la taxa d’impunitat se situa en un

98% i que la desconfiança en la Fisca-

lia de Drets Humans i en la Procura-

duria dels Drets Humans va en aug-

ment.

Els casos més candents

Les causes que desencadenen llargs

processos conflictius contra els movi-

ments socials i comunitaris són: els

conflictes territorials fruit de la con-

centració de terres i la dificultat en

recuperar títols; l’explotació de mine-

rals i el seu impacte; la violència mas-

clista contra l’autonomia de les do-

nes; les centrals hidroelèctriques i els

conseqüents desallotjaments, i les

àrees d’interès pel narcotràfic. En

aquest context, sorgeixen diverses

agressions com la militarització de

les zones del Peten afectades per la

pròrroga del contracte petrolier amb

la francesa Perenco o la repressió de

les comunitats afectades per la mine-

ria Marlin de San Miguel Ixtahuacàn,

on el 7 de juliol es va registrar l’últim

assassinat contra Teodora A. Hernán-

dez, membre del moviment de resis-

tència contra el projecte Marlin. Un

altre conflicte és el de San Juan Saca-

tepequez, on dotze comunitats es

mantenen en resistència contra la

Cimentera Progresso.

En relació a la repressió contra

organitzacions de dones, les agres-

sions van des de l’amenaça i l’assetja-

ment, a l’atac físic o sexual, entre

altres. L’associació de dones Ixquik, a

Santa Helena, ha hagut de canviar de

seu fins a tres cops durant els darrers

anys.

Dins dels conflictes sobre la terra,

destaca la Comunitat Caserío San Fran-

cisco, a Livingston, que ha demanat la

intervenció urgent de la Comissió

Internacional contra la Impunitat a

Guatemala (CICIG) perquè investigui

els assassinats de César A. Ramírez

Ortiz (president del Consell Comuni-

tari de Desenvolupament) el juliol de

2010 i el del líder sindical Santos Vidal

García de febrer de 2009.

A més, UDEFEGUA posa especial

atenció en la “inestabilitat del context

jurídic estatal” després de l’elecció del

nou fiscal general, Conrado Reyes, cosa

que va suposar la renúncia del director

de la CICIG, Carlos Castresana, que va

denunciar les vinculacions de Reyes

amb el crim organitzat. Reyes va ser

destituït el juny de 2010, després de les

denúncies internacionals.

L’espoli dels recursos naturals

En el context de privatització de l’ener-

gia i l’aigua, arran dels projectes de

Mesomèrica (antic PPP) i els tractats

de lliure comerç, diverses multinacio-

nals han envaït novament Guatemala.

Molts projectes d’afectació del territori

es tiren endavant sense una consulta

prèvia a les comunitats, tot i que per llei

sigui obligatori (Conveni 169 de OIT).

Segons dades del grup Madre

Selva, hi ha 385 punts d’interès d’explo-

tació minera a tot Guatemala i 37 cen-

trals hidroelèctriques projectades pel

període 2009-2017. Diverses multina-

cionals han estat denunciades per vio-

lacions de drets internacionals i per

causar impactes ambientals greus. Una

d’aquestes empreses ha estat la Mina

Marlin, de la canadenca GoldCorp, ja

que no va consultar les comunitats

afectades del departament de San Mar-

cos i la seva activitat ha incomplert

diversos compromisos i ha contami-

nant bona part dels aqüífers.

En relació a les centrals hidroelèc-

triques, a principis de setembre, les

comunitats de San Miguel de Uspatán

(Quiché) afectades pel projecte Palo

Viejo han alertat que s’està canalitzant

el Riu Regadillos i que s’està construint

sense cap informació ni permís popu-

lar. De fet, la consulta se celebrarà el 29

d’octubre amb l’acompanyament d’or-

ganitzacions de drets humans, algunes

de les quals ja han rebut amenaces de

mort.

Chixoy: 34 anys d’impunitat

Un dels episodis més negres en relació

a l’espoli dels recursos naturals, el tro-

bem a la central hidroelèctrica més

gran de Guatemala, Chixoy (Alta Vera-

paz), a Río Negro. L’any 1975 es va ini-

ciar l’obra de manera irregular, fet que

va suposar la desaparició de 28 pobles

de la comunitat Maya Achí, 3.400 per-

sones van ser desplaçades i més de

6.000 van perdre les seves terres. Les

resistències a la presa (enmig de la dic-

tadura de Lucas Garcia) van ser contes-

tades pels grups paramilitars i per l’e-

xèrcit i van deixar un balanç oficial de

444 persones assassinades, entre elles,

infants. En la construcció, hi van inter-

venir el BM, el BID, les Agències de Crè-

dit a les Exportacions, les empreses

internacionals Gogefar, LAMI, Hoch-

tief, Motor Columbus, Swissboring i la

International Engineering Company.

Totes van negar responsabilitats en el

cas, segons esmenta l’autor Gustavo

Castro.

Després de 34 anys de la massacre,

el col·lectiu d’afectades per la presa

Chixoy continua reivindicant un pacte

digne amb el govern pels danys i preju-

dicis de la presa. Les dues associacions

d’afectades de Chixoy –COCAHICH i

ADIVIMA– van establir uns acords amb

el govern d’Àlvaro Colom. Quan faltava

poc per la firma de l’acord (el maig de

2010), el govern va retirar la convocatò-

ria argumentant motius polítics in-

terns.  A dia d’avui, els acords continu-

en a l’aire i, internacionalment, el cas

està pendent de resposta a la Comissió

de Drets Humans de l’OEA.

El maig de 2010, el
govern va retirar els
acords amb les
afectades de Chixoy

Mobilitzacions celebrades durant la cimera de Copenhaguen

ARXIU KK+

GUATEMALA • DIVERSES MULTINACIONALS HAN ESTAT DENUNCIADES PER VIOLACIONS DE DRETS I PER CAUSAR IMPACTES AMBIENTALS

La violència contra les defensores dels
drets humans se salda amb 223 agressions
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> Unión Fenosa continua 
acumulant denúncies

Unión Fenosa és la propietària de les dues companyies més grans de dis-

tribució elèctrica de Guatemala, Deorsa i Deocsa –abans de titularitat

estatal. La multinacional espanyola acumula diverses denúncies sobre abu-

sos en els preus de la llum i per cobrament il·legal, sobretot a la demarcació

de San Marcos. Aquests fets han generat protestes populars que han con-

sistit a deixar de pagar l’electricitat fins que l’empresa no readeqüi el ser-

vei. A partir d’aquí, Union Fenosa, amb la complicitat del govern, és acusada

per diverses organitzacions d’intimidar, reprimir i manipular les protes-

tes, a més de vincular-la amb diversos assassinats. Cal destacar els assas-

sinats, durant aquests últims tres anys, de Víctor Gálvez , Octavio Roblero

i Evelinda Ramírez, totes tres persones membres del Frente de Resistencia

en Defensa de los Recursos Naturales y Derecho de los Pueblos, entitat opo-

sitora a la usura d’Unión Fenosa. Lluny d’accedir a les demandes interna-

cionals i comunitàries perquè s’expulsi la multinacional i per una naciona-

lització de l’energia elèctrica, recentment, el govern ha autoritzat cinc

projectes hidroelèctrics a Unión Fenosa.

Segons UDEFEGUA,
la taxa d’impunitat
se situa en un 98% 



“I’m black, 
and I’m proud”
La tercera edició del cicle ‘Say it Loud’ reivindica la música negra i rebel

Estel Barbé

expressions@setmanaridirecta.info

S
is nits que transcendiran la

música per atrevir-se amb les

arts plàstiques, escèniques i

audiovisuals. Per començar, el cicle

s’obrirà amb la inauguració d’una

exposició centrada en els treballs

gràfics jazzístics i reggae de Joan

Fernández –Negrescolor– i Francesc

Barrull. Una obertura acompanyada

amb vermut a càrrec de The

Oldians, un sextet català de jazz

jamaicà que presenta el seu segon

àlbum. La proposta escènica arri-

barà de la mà de la Cia La Solfa,

amb un espectacle musical i teatral

sobre la vida de Billie Holiday,

marcada pels maltractaments, la

pobresa i el racisme nord-americà.

Tres músics de jazz en viu i tres

actrius seran les encarregades de

recrear el món de la música negra

als suburbis i als cabarets.

Un dels al·licients SiL és, sens

dubte, la visita de dos membres de

la mítica banda anglesa d’ska,

rocksteady i earlyreggae Intensi-

fied per presentar el documental

realitzat per Jep Jorba i Marc

Almodóvar. I ja que hi són, compar-

tiran vinils amb el sound jamaicà

de Rebelmadiaq. Canviant d’estil, el

cicle també ha previst una jam de

hip-hop i rap sota el títol Clandes-

tino Social Club. El projecte ha

estat engegat per l’MC Marco

Fonktana i la banda d’Aerolineas

Subterraneas, amb un micro obert

on s’ha previst que hi passi Feo1,

Welelo, Aniki o Sr.Zambrana.

Finalment, per la clausura del cicle,

el Say it Loud comptarà amb un

grup de primer ordre, la banda

granadina Red Soul Community,

que presentarà nou disc i compar-

tirà escenari amb el funk i els

break-beats dels Cardova.

El Say it Loud, al marge de la

programació, enguany presenta web

(www.sayitloud.cat). El projecte

inclou a cada pestanya un petit

homenatge als gurus de les revoltes

antiescalvistes com John Brown –el

nostre petit-indi– i també a les

lluitadores més contemporànies com

l’afroamericana Angela Davis. I un

gadget interessant a la zona de

descàrregues, el Buffet Standard de

Pablo laMotta de Rebelmadiaq i el

Volum 1 del Clandestino Social Club.

+ INFO
www.sayitloud.cat.
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El retrat il·lustrat d’Assata

Shakur, activista del moviment

d’alliberament negre i actual-

ment exiliada a Cuba, encap-

çala el cartell del Say it loud, el

tercer Cicle de Música Negra a

Barcelona. El col·lectiu Black

Salad i el Centre Cultural la

Farinera del Clot han volgut

reivindicar més que mai la

fusió entre música negra i

revolta. La pràctica, en viu i en

directe del 14 al 23 d’octubre a

la Farinera sota una sola pre-

missa: vinyl rules.

Pablo Tudela, Black Salad

És el 2008 quan dos apassionats

de la música amb groove

comencen a conspirar al voltant de

la idea de promocionar esdeveni-

ments, bandes i cultura relaciona-

des amb els sons negres, soul, jazz,

reggae, hip hop, funk, dancehall...

Des de llavors i durant aquests

dos anys, han estat diverses les

iniciatives desenvolupades, així

com les bandes, artistes, sales i

promotores amb les quals el

col·lectiu ha tingut el plaer de

treballar. Des de les sessions de

música jamaicana Movin’On fins a

les dates de Black saleu presenta

...., passant per diverses coproduc-

cions a les Festes de la Mercè, les

de Gràcia i les de Sants. Finalment

i per descomptat, el cicle Say it

Loud.

Va ser precisament a la pri-

mera edició del cicle Say It Loud

quan Black Salad es va presentar

com a col·lectiu i va generar un

esdeveniment que, a dia d’avui, es

consolida com una aposta ferma

per aglutinar alguns dels diversos

gèneres de la música negra con-

temporània.

“Music is a Mission, 

Not a Competition”

Ara, amb la tercera edició del Say it

loud a tombar la cantonada, mirem

de promoure altres propostes a més

de la música en directe, com la

pintura, el teatre i els documentals.

Projectes petits i personals que

contribueixen a fer d’aquesta

cultura alguna cosa gran i univer-

sal, gairebé una forma d’entendre la

quotidianitat. I justament això és

Black Salad, un projecte dedicat a

promoure, amb senzillesa i dedica-

ció, la música que ens agrada, que

ens omple i que ens arriba.

Say it Loud
Tercer Cicle de Música Negra.

Del 14 al 23 d’octubre.

La Farinera del Clot.

Esdevenir ‘black’

Pablo Tudela, Black Salad

Entre els segles XVI i XIX, milions

de persones van ser capturades

als seus pobles de l’Àfrica Occiden-

tal i venudes a mercaders euro-

peus, que les repartien a bon preu

entre les diferents plantacions i

minescontinuar proporcionant

riquesa als nous amos europeus

d’aquestes terres i les seves metrò-

polis insaciables.

La importància històrica i

cultural de la diàspora negra té la

seva expressió a través de la

música. Amèrica és el mirall

d’aquesta Àfrica segrestada que

mai no va tornar: des del candombe

uruguaià, pujant per la samba, el

forro o la bossa brasileres, la

cúmbia colombiana, el calypso o el

mento antillans, el son o la rumba

cubanes, fins arribar al jazz, el

funk, el blues o el rap nord-ameri-

cans. Totes elles tenen com a

protagonista anònim i col·lectiu el

poble afroamericà i la seva volun-

tat invencible de viure, de resistir a

través de la seva música i del seu

missatge.

Les arrels de la música negra

Tres músics de

jazz en viu i tres

actrius seran les

encarregades de

recrear el món de

la música negra

Red Soul Community clausurarà la tercera edició del cicle
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Ignasi Franch
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A
bans d'una estada a França

que va germinar artísticament

en obres sorprenentment

reeixides com  Azul, Krzysztof

Kieslowski ja havia assentat una

filmografia valuosa i una cosmovisió

a la seva Polònia natal. Afortunada-

ment, diverses edicions videogràfi-

ques han permès que es coneguin els

inicis del realitzador i algunes

produccions excepcionals (com El

aficionado o Sin final) que mai no es

van estrenar a les sales comercials

del nostre país. La capsa Kieslowski.

Los orígenes, aprofundeix en

aquesta divulgació de peces inèdites

i inclou cinc nous títols. Són propos-

tes probablement menys reeixides

que les seves darreres filmacions

poloneses i vénen marcades, en la

majoria dels casos, per la seva

procedència televisiva. Però tindran

un interès indubtable per aquella

gent que vulgui esguardar la poc

coneguda realitat de l'Europa comu-

nista, que el realitzador observava de

manera contingudament crítica.

Tots els films mostren un autor de

filiació realista, que encara no explo-

tava una poètica pròpia ni saturava de

símbols les seves narracions. Un

cineasta que volia oferir fragments de

realitat i emprava dispositius visuals

que feien flotar els resultats entre

aigües híbrides, entre el documental i

l'obra de ficció. Les imatges de Paso

subterráneo tenen ressons under-

ground pel seu blanc i negre cru, per

unes localitzacions suburbanes amb

un punt de brutícia i marginalitat. L'ús

de la càmera en mà, sense trípode,

també projecta un posicionament

implícit: la càmera està enmig de

l'escena, com un testimoni, despre-

nent connotacions voyeurístiques en

lloc de demiúrgiques, situant-se en

termes d'igualtat amb els personatges

que retrata. Poc a poc, l'autor va

començar a desbordar aquesta articu-

lació estrictament realista. Però en

aquestes obres, difícilment es pot

intuir el Kieslowski de maduresa en

els camps estètic i narratiu (sí, proba-

blement, en la seva visió del món

desesperançada), més enllà de signes

molt concrets com les aparents

al·lucinacions premonitòries del

protagonista de Paz y tranquilidad.

Aventures quotidianes

El de El primer amor és un país

burocratitzat; el de El personal és un

Estat on l'individu corre el perill de ser

instrumentalitzat a l'hora d'introduir-

se en l'estructura del Partit Comu-

nista, renunciant a l'idealisme a canvi

d'oportunitats per prosperar. Però, a la

Polònia del Kieslowski primerenc,

també hi brillen els individus senzills

amb objectius vitals que no tenen res a

veure amb l'enriquiment, la competiti-

vitat desfermada o la prosperitat a

qualsevol preu. El protagonista de Paz

y tranquilidad és un expresidiari

decidit a perseguir fites honestes i

assumibles: conservar un lloc de

treball, casar-se i tenir una casa. Antek

busca la pau, una vida calmadament i

tranquil·lament satisfactòria, com

també ho feien el jove matrimoni

protagonista de El primer amor. Si en

aquest migmetratge els obstacles eren

quotidians (les esperes a l'hora d'acon-

seguir un habitatge social, la reacció

moralista de familiars i institucions

davant un embaràs precoç), a Paz y

tranquilidad, allò que trenca la pau

assolida per Antek és un problema

d'abast polític: pateix les restes de

lluita de classes que no havien desapa-

regut, en aquest cas, el conflicte entre

uns obrers i el seu capatàs, que l'agafa

en terra de ningú. En d'altres, com a

Una corta jornada laboral, es visua-

litza el xoc entre la ciutadania i

l'aparell governamental.

El polític abatut

Aquesta última és la pel·lícula de

temàtica més controvertida i

nítidament política entre les

presentades i, segurament, la més

ambiciosa i aconseguida, junta-

ment amb la molt notable Paz y

tranquilidad. Al film, Kieslowski

tracta fets reals de manera ficcio-

nal: les crisis alimentàries que va

patir Polònia l'any 1976, que van

provocar una pujada de preus i les

consegüents protestes. El realitza-

dor centra la mirada en un membre

del Partit Comunista amb ordres de

calmar une manifestants irades.

Ocasionalment, usa el recurs del

monòleg interior per retratar el

personatge més enllà dels seus

actes i fa emergir càlculs silenciats

i pors: el desig de no mostrar-se

especialment dur per no irritar les

veus crítiques que acabarien creant

el sindicat Solidaridad i, alhora,

l'intent de projectar fermesa per no

ser represaliat pel partit. Però no

jutja de manera destructiva un

home que també mira de conservar

una certa integritat dins del

cinisme gairebé implícit al poder.

De la mateixa manera, la justícia de

les protestes té contrapunts nega-

tius, com la destrucció de bens

públics, o l'assetjament violent a

funcionaris. Al final, el resultat és

una altra constatació del tarannà

lliurepensador d'un fatalista que

difícilment retratava homes bons ni

dolents, sinó éssers grisos que, en

el camí, sempre trobaven circums-

tàncies i sistemes que els abocaven

a ser més imperfectes de com

havien somiat.

DVD

Los orígenes
Kieslowski. 

(Emon, 1973-1981), inclou:

Krzysztof Kieslowski; El pasaje

subterráneo (1973), El primer

amor (1974), El personal (1975),

Paz y tranquilidad (1976), Una

corta jornada laboral (1981).

The Brother 
from other planet

(L'Atelier 13, 1984)

Director i guionista: John Sayles.

Durada: 108 minuts.

J
ohn Sayles (Lone star) va aconse-

guir un èxit imprevist amb

aquesta raresa: una pel·lícula de

ciència-ficció radicalment indepen-

dent, finançada amb una beca i

marcada per les inquietuds del seu

realitzador. Un alienígena que fuig

de la raça que l'esclavitza aterra a

Harlem i el seu vagar pel barri, la

seva mirada innocent, serveixen per

comentar de manera agredolçament

humorística les desigualtats i el

racisme. Probablement alguns gags

del film –físics, absurds– no són

massa afortunats i la seva ingenuï-

tat remet als pioners de la comèdia

muda. Però és un gaudi estrany

visionar una sèrie B fantàstica

rodada amb esperit crític, que du a la

pantalla amb autenticitat el caliu de

les grans urbs del reaganisme

(malgrat el tarannà dispers i eclèctic

del projecte, Sayles sap dibuixar

ambients i personatges) mitjançant

unes formes crues i un esperit

underground, propis del cinema

indie que Hollywood encara no havia

assimilat. IGNASI FRANCH

DVD

Alienígenes a Harlem

Air doll

(Cameo, 2009)

Director i guionista: Hirokazu Kore-eda, 

sobre el manga de Yoshiie Goda.

Durada: 117 minuts.

M
oltes de les grans pel·lícu-

les recents sobre alienaci-

ons existencials i solituds

urbanes ens han arribat d'Àsia. Hiro-

zaku Kore-eda, especialment recone-

gut per Nadie sabe, va entregar la se-

va aportació particular amb Air doll,

el conte trist d'una nina inflable que

adquireix vida pròpia. El realitzador

presenta una sèrie de vinyetes narra-

tives que flueixen amb tranquil·litat,

amb una nostàlgia preciosista que

explica de manera naïf, però que no

amaga, els aspectes més durs de la

ficció. Aquest enfocament emotiu,

probablement massa subratllat per

la banda sonora, pot recordar més

l'indie càndidament dolorós d'Isabel

Coixet que les narracions distants i

radicalment alentides de Pen-ek Ra-

taruang o Tsai Ming-liang. Tot i els

riscos de la premissa argumental,

Kore-eda aconsegueix evitar el ridí-

cul i sembla assenyalar amb crítica

el rol de submissió que tradicional-

ment es reserva a la dona a Japó. I. F.

DVD

Solituds asiàtiques

Orfeo negro

(Avalon, 1959)

Director: Marcel Camus.

Guionistes: Marcel Camus i Jacques Viot, sobre

una obra teatral de Vinícius de Moraes.

Durada: 96 minuts.

E
l francès Marcel Camus va

signar aquesta versió lliure

del mite òrfic, per la qual va

col·laborar amb dues grans veus de

l'aleshores emergent bossa nova:

Vinícius de Moraes (autor de l'obra

teatral que va inspirar el projecte) i

Antonio Carlos Jobim (autor de la

banda sonora). Eurídice fuig d'una

presència amenaçant en un Brasil

de permanent batucada i troba un

Orfeu a qui té la sensació d'haver

conegut en una altra vida. El realit-

zador va oferir una visió colorista i

tendra de la cultura brasilera que

retorna la festa carnavalesca als

seus orígens pagans. Poètica i ro-

màntica, la pel·lícula dibuixa unes

faveles on no hi ha diners, però sí

que hi ha festa: Camus sembla cer-

car més l'ideal que la realitat, encara

que la tristesa acaba obrint-se camí

en una narració que s'inicia amb

tons solars i optimistes. Destaca la

inclusió de dos bons documentals

–sobre el film i el seu llegat i també

sobre l'obra posterior del seu direc-

tor– com a materials afegits. I. F.

DVD

Festes brasileres de la ploma de Camus

Fragments de la
Polònia comunista
Emon segueix completant la filmografia de Kieslowski amb ‘Azul' o 'Decálogo'
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Una esquerda pels 
cants i els autors
Granollers acull durant tot el mes d’octubre un cicle de concerts especialitzat

en la nova cançó d’autoria, amb Feliu Ventura, Maria Coma o La Iaia

Roger Palà

expressions@setmanaridirecta.info

E
l Cicle de Cants i Autors és una

iniciativa del Casal Popular

l’Esquerda de Granollers que

pretén crear un espai alternatiu per

la música d’autoria a la capital del

Vallès Oriental. La tercera edició del

cicle manté l’essència del projecte:

una programació artística que

combina autors i autores consolida-

des i valors emergents de la cançó

d’arreu dels Països Catalans, priorit-

zant els formats musicals més

íntims i directes i a uns preus

populars.

El Cants i Autors de 2010 es farà

a espais fins ara inèdits pel cicle,

com el Teatre Auditori de Granollers

o l’Equipament Juvenil El Gra, arran

de les obres a la Casa de Cultura Sant

Francesc, espai central de les darre-

res edicions. A més, el cicle també

aposta per l’augment del nombre de

concerts al Casal.

El cicle va començar el 2 d’octu-

bre amb l’actuació de Paula Sendim,

finalista de l’edició del Sona 9 de

l’any 2009. El dissabte següent, 9

d’octubre, actuarà Records de Gel, un

grup format per Guillem Torà i Carla,

que és l’aposta que fa el cicle per la

música de la gent de la ciutat.

Sessió doble: Maria Coma i La Iaia

El divendres 15 d’octubre, hi haurà

sessió doble a l’Equipament Juvenil

el Gra, amb un concert de Maria

Coma i La Iaia. Maria Coma, després

de participar a diferents experièn-

cies musicals com u_mä, treu cap a

l’escena musical del país amb un disc

en solitari, Linòleum. Ben acompan-

yada de Pau Vallvé a la bateria i Jordi

Lanuza al baix, ha esdevingut una de

les revelacions de l’any 2010, amb

una quarantena de concerts a les

espatlles. Coma compartirà escenari

amb La Iaia, el projecte musical del

vigatà Ernest Crusats. Amb només

una demo publicada, El meu vaixell,

La Iaia s’ha plantat a la fase final del

concurs Sona 9 i ha actuat a festivals

com el BAM o l’Invictro de Vic. 

Feliu Ventura a l’auditori

El 23 d’octubre, el Cicle Cants i

Autors arriba al seu punt culminant

amb el concert de Feliu Ventura al

Teatre Auditori de Granollers. La

trajectòria artística del cantautor de

Xàtiva és indestriable del seu com-

promís social i polític. Les seves

cançons d’amor i de lluita l’han

convertit en un referent popular als

Països Catalans i els seus darrers

treballs s’endinsen en camins

musicals més complexos, plens

d’intensitat, que pretenen arribar al

destí del viatge ben ràpid, sense

oblidar mai l’objectiu del trajecte. El

cantautor està preparant un nou disc

pel 2011.

El 30 d’octubre, el cicle es clou

amb una sessió doble al Casal Popu-

lar l’Esquerda, amb dues propostes

de cantautors novells: Oriol Barri i

Jordi Montáñez. Ambdós són compo-

nents del grup de versions Reclam i

han decidit emprendre carreres en

solitari i s’han autoeditat dues

maquetes casolanes.

El Casal l’Esquerda és un col·lec-

tiu que va néixer l’any 2005 amb un

propòsit clar: oferir un espai alterna-

tiu a Granollers on poder trobar-se,

xerrar, debatre, prendre alguna cosa

o simplement passar una bona

estona. Després de la primera expe-

riència de local al carrer Tarafa, el

col·lectiu va inaugurar un nou espai

al carrer Prat de la Riba l’any 2008. A

més del Cants i Autors, també parti-

cipa d’activitats com el festival

Musik’n’viu, el Festival de Jazz de

Granollers o la festa major local i

dinamitza campanyes per l’autode-

terminació, les celebracions de

l’Onze de Setembre o el 8 de Març.

MÚSICA

Festival ‘antifa’ 
a Nou Barris
Oi! The Arrase, Monstruación i Rockaina ence-

nen l’Ateneu com a pròleg del 12 d’octubre

MÚSICA

R. P.

expressions@setmanaridirecta.info

E
l col·lectiu antiracista i

antifeixista Al Enemigo Ni

Agua (AENA) fa més de 22

anys que pica pedra a la ciutat de

Barcelona per denunciar les

actituds i manifestacions de

l’extrema dreta. El festival anti-

feixista és tot un clàssic que, de

forma més o menys intermitent,

la gent d’AENA ha anat organit-

zant durant els últims vint anys

pels volts del 12 d’octubre. El

festival serveix per enfortir

econòmicament el col·lectiu i,

alhora, per fer d’altaveu de difu-

sió de les lluites contra el fei-

xisme en aquesta data tan assen-

yalada per l’extrema dreta espan-

yola. Enguany, el festival antifa

d’AENA se celebra el dissabte 9

d’octubre a l’Ateneu Popular de 9

Barris, amb un concert que reunirà

sobre l’escenari un total de tres

formacions: Oi! The Arrase, Mons-

truación i Rockaina. Molts decibels

i molta veterania per descarregar

totes les ires contra el feixisme i el

racisme. 

Oi! The Arrase, reunificats

l’any 2009 després de gairebé una

dècada d’inactivitat, van ser la

primera banda de punk-oi! de

Mallorca. Fundada l’any 1996 i

fortament vinculada al Kasal

Llibertari, el primer centre social

okupat de l’illa, la banda s’ha

tornat a reunir per recuperar temes

de discos com Anarkoi o Punks y

skins. 

Monstruación són una de les

bandes mítiques del punk barce-

loní dels anys 80 que, juntament

amb grups com Subterranean Kids

o L’Odi Social, han tornat a la

carretera durant els últims temps.

Fundats l’any 1984 a Cornellà de

Llobregat, Monstruación han

deixat per la història temes com

“KNY”, “Eskabetxina” o “Mienten”.

L’any 2010, han decidit tornar a la

carretera perquè, segons diuen,

“l’atur, la marginació, la crisi i la

repressió tornen a estar al nivell

d’aquell 1984”. 

Completaran la nit Rockaina,

un grup de punk-rock de Vitòria

fundat l’any 2003 que, aquest 2010,

han publicat el seu segon disc, *En

el aire.

Festival Antifa

Oi! The Arrase, Monstruación i Rockaina.

9 d’octubre, 22h, 8 euros — Ateneu Popular de 9 Barris.

Organitza: AENA.

El cantautor de Xàtiva Feliu Ventura és una de les apostes d’aquest any del cicle Cants i Autors de Granollers

Granollers

Abonament: 16 euros (socis 10).

9/10 Records de Gel: 3 euros,

socis 1 euro(Casal l’Esquerda).

15/10 Maria Coma i La iaia: 6

euros, socis 4 euros (El Gra).

23/10 Feliu Ventura: 8 euros,

socis 6 euros (Teatre Auditori).

30/10 Barri-Montáñez: 3 euros,

socis 1 euro (Casal l’Esquerda).

CANTS I AUTORS

Concert de Monstruación celebrat a Cornellà l’any 1986

XAVIER MERCADÉ



Fotogrames interiors i exteriors 
de la Palestina ocupada
La Segona Mostra de Cinema Palestí arriba als Països Catalans 

per mostrar unes visions del conflicte des de perspectives diferents

Manel Ros

expressions@setmanaridirecta.info

L
a Filmoteca de Catalunya va

acollir la presentació, els

primers dies d’octubre, de la

Segona Mostra de Cinema Palestí.

Concretament, entre l’1 i el 3 d’octu-

bre, es van poder veure –entre d’al-

tres– els documentals Fix me, del

director Raed Andoni, o Un extraño

en mi casa, de Saheras Dirbas. Però

la segona mostra no s’acaba aquí i,

durant tot el mes d’octubre, es

continuaran projectant els diferents

documentals del festival a diferents

ciutats: a Terrassa (a la seu concer-

tada de la Filmoteca) s’ha pogut

veure entre el 5 i el 6 d’octubre i a

Sant Feliu de Llobregat s’organitza el

dia 16 d’octubre al Cinebaix. Final-

ment, la mostra es tancarà a la

Filmoteca de València, en dates que

encara s’han de concretar.

La Segona Mostra de Cinema

Palestí té un objectiu clar: intentar

trencar amb la visió del poble palestí

que normalment mostren els mitjans

de comunicació. Així, es vol donar a

conèixer una realitat diferent i molts

cops desconeguda a través del treball

cinematogràfic que es du a terme

allà mateix, a la pròpia Palestina. Els

autors i autores incideixen en una

mirada crítica del dia a dia que

imposa l’ocupació sobre la població

palestina. A la vegada, ens sorprenen

amb una gran capacitat creativa que,

en molts casos, es veu forçada a

aparèixer arran de la situació deses-

perada que es viu als territoris

ocupats. La mostra deixa clar que el

cinema fet a Palestina no es pot

destriar de la situació històrica i

política que viu el país. Així doncs,

combina les visions interiors –és a

dir, realitzades des de la pròpia

palestina– i les visions exteriors

–realitzades per autors solidaris i

sensibles a la causa palestina.

Però les mirades que ens ofereix

la aquesta mostra són àmplies i

diverses. El llargmetratge documen-

tal de Raed Andoni, Fix me, per

exemple, ens ofereix una mirada

interior i emocional del que està

passant. El mateix que fa el documen-

tal Un extraño en mi casa, de la

directora Sahera Dirbas. Una altra

mirada és la de les exiliades, que

recull la història i el sentiment

sorgits després d’haver d’abandonar

a la força una terra que és casa teva.

És el que ens mostra Michel Khleifi a

la ficció Zindeek. O també la mirada

del director Jackie Reem Salloum que,

amb el documental titulat Slinshot

hip hop (premiat a diversos festivals),

recull el sentiment de la generació

dels fills i filles d’exiliades, de com

tracten de superar les barreres que

els imposa l’ocupació i la pobresa a

través del hip-hop. Per altra banda, la

visió exterior, la donen cineastes

àrabs com Samir Abdallah i Khéri-

dine Mabrouk al documental GazaS-

trophe; o fins i tot cineastes israe-

lians com el director Eyal Sivan, que,

amb Jaffa the orange’s clockwork,

dóna una mirada crítica amb el

sionisme i tot el que representa.

La Segona Mostra de Cinema

Palestí està organitzada per dife-

rents col·lectius i organitzacions

–Xarxa d’Enllaç amb Palestina,

Palestina Lliure, Zeituna o Al-

Sharara–, les quals compten amb la

col·laboració de moltes altres, com,

per exemple, l’associació Junts o la

Comunitat Palestina.
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El setmanari ‘Directa’ guanya el
Memorial per la Pau Vidal i Llecha

El jurat valora “la dignitat a l’hora d’exercir la professió des

de la independència, el rigor i el compromís amb la justícia”

CAMPANYES

Redacció

cultura@setmanaridirecta.info

E
l setmanari DIRECTA ha estat

guardonat amb el Memorial

per la Pau que cada any

concedeix l’Associació Josep Vidal

Llecha a aquelles persones, grups,

campanyes o investigacions

dedicades a la defensa i el foment

de la pau, el desarmament i l’ecolo-

gia. Aquest reconeixement a la

trajectòria de la publicació, que va

acompanyat d’una dotació econò-

mica de 6.000 euros, no hagués

estat possible sense el suport de

SOS Racisme i l’aval de 22 entitats

dels moviments socials.

Durant l’acte d’entrega del

premi, el divendres 1 d’octubre al

Centre de Lectura de Reus, Martí

Olivella, membre de l’Associació

Josep Vidal Llecha, va assenyalar

que és la primera vegada que

atorguen el premi a un mitjà de

comunicació, fet que posa sobre la

taula que “hi ha molts camins per

defensar la pau i els drets

humans”. Olivella va remarcar que,

en un escenari de concentració i

uniformització dels mitjans de

comunicació, el setmanari DIRECTA

ha aconseguit tirar endavant,

exercint la professió “des de la

independència, el rigor i el compro-

mís amb la justícia”. La DIRECTA va

dedicar el premi a totes les subs-

criptores i a tots aquells mitjans de

comunicació independents que han

fet possible l’Agència Informativa

del 29-S, que va fer un seguiment

de la vaga general durant 24 hores

ininterrompudament.

Vidal Llecha

Fa 25 anys que l’Associació Josep

Vidal Llecha va concedir el primer

Memorial a Arcadi Oliveres.

D’aleshores ençà, col·lectius com

Elkarri –un moviment social per un

procés de pau al País Basc– o el

Col·lectiu d’Insubmisos presos han

merescut aquest guardó en home-

natge al reusenc republicà Josep

Vidal i Llecha (1907-1983), una de

les darreres persones que va

abandonar el Palau de Justícia el

gener de 1939, camí de l’exili a

França. Amb l’ocupació nazi de

França, es va exiliar a Mèxic i va

arribar als EUA, on va desenvolu-

par una intensa tasca docent  i es

va implicar en múltiples iniciatives

pacifistes.

Una persona de la DIRECTA recull el premi

La mostra té un

objectiu clar:

intentar trencar

amb la visió del

poble palestí que

normalment mos-

tren els mitjans 

Mur aixecat per Israel a Palestina

Fa 25 anys que

l’associació va

concedir el premi

a Arcadi Oliveres



BARCELONA

Dijous 7 d’octubre

Concentració en defensa dels maquis

19h. Plaça Urquinaona

Concentració de protesta contra la Genera-

litat de Catalunya per defensar el reconei-

xement de la lluita del maquis en la

resistència antifranquista.

Convoca: Centre d’Estudis Josep Ester

Borràs

Dijous 7 d’octubre

Concentració ‘Aturem lo cementeri

nuclear, ni a Ascó ni enlloc!’

19:30h. Delegació de l’Estat 

espanyol a Barcelona. 

C. Mallorca amb Roger de Llúria.

Convoca: Coordinadora Anticementeri

Nuclear de Catalunya (CANC)

Dijous 7 d’octubre

Cloenda de la campanya 

‘A la universitat en català!’

A partir de les 19h, la Plataforma per la

Llengua organitza a la Planta 4 de

l’Auditori del Museu d’Història de

Catalunya l’acte de cloenda de la cam-

panya A la universitat en català! El

Museu es troba a la plaça de Pau Vila, 3

(Palau de Mar).

Per confirmar assistència: 

info@plataforma-llengua.cat.

Organitza: Plataforma per la Llengua

Dijous 7 octubre

Debat: ‘El moviment indígena 

a l’Amèrica Llatina’

19:30h RAI-Barcelona. 

C. Carders, 12 principal D.

Hi intervindran: Hugo Blanco, Paco

Fernández Buey i Esther Vivas.

Organitza: Revolta Global-Esquerra

Anticapitalista

Dijous 7 d’octubre

Actuació del grup musical Asanf

20:30h. CSO La Gordíssima. 

C. Pons i Gallarza, 10.

Actuació d’Asanf (música tradicional

amaziga) a la kafeta de la revista veïnal de

la Trinitat Vella Barrio. Entrada Lliure.

Divendres 8 d’octubre

Nit de rumba-fusió amb Caracola

21h. Casinet d’Hostafrancs. 

C.Rector Triadó, 53.

Més info: www.divendresfarandula.org

Organitza: Assemblea de Barri de Sants
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BANYOLES, 16 d’octubre

A
mb l’objectiu de donar

resposta a les moltes

preguntes que es pot fer la

gent que fa música a grups novells

i emergents, el Projecte Sonora de

Banyoles, la Casa de la Música i La

Mirona de Salt presenten una any

més la Jornada Musical. Enguany,

la iniciativa tindrà lloc el dissabte

16 d’octubre, a partir de les 10 del

matí a l’Ateneu – Centre municipal

d’Estudis Musicals de Banyoles

(Pl. Major, 40).

Durant el matí, es faran vuit

tallers a partir de les 10h. Cada

taller estarà dedicat a un instru-

ment i anirà adreçat a la gent de cada formació musical per separat. A la tarda, a partir de les

16h., se celebraran cinc xerrades sobre temes que afecten tot el grup.

Finalment, a la nit, el grup barceloní Standstill presentarà el seu nou disc Adelante

Bonaparte, en un concert que començarà a les 22h. a l’ Auditori de l’Ateneu (Pl. Major, 40).

TALLERS:

— Blues, funk, country i rock des de la guitarra elèctrica, amb David Muñoz. Introducció a

aquests estils musicals des de la perspectiva de la guitarra elèctrica.

— Segones veus per a instrumentistes, amb Edu Font. Taller dirigit a totes les instrumentistes

que s’atreveixen amb l’acompanyament vocal.

— Afinació i manteniment de bateria, amb Jimmy Pinyol. Es donarà a conèixer quina és la

millor manera de desar la bateria, ajustar-la i transportar-la.

— Pensar en baix, amb Ramon Teixidó. Taller en què s’oferirà una visió general sobre tot allò

relacionat amb l’instrument de les quatre cordes.

— El repte de fer cançons, amb Carles Sanjosé. S’analitzarà la psicologia de les autores, la

dinàmica de fer cançons i la connexió amb el públic.

— Base rítmica per baix i bateria, amb Jimmy Pinyol i Ramon Teixidó. Tots dos músics ens

revelaran els aspectes claus per fer que els dos instruments sonin com un de sol tenint en

compte tot tipus d’estils.

— Demostració de pianos digitals, amb Jorge Varela. Una aproximació als pianos digitals

durant la qual s’analitzaran els aspectes tecnològics.

XERRADES

— Autoenregistrament, amb Lluís Ferrer. Sobre el món de l’estudi musical domèstic.

— Com llançar-se al públic i no prendre mal en l’intent, amb Albert Olivas. Tècniques teatrals i

elements per afrontar el repte d’encarar-se a un directe.

— Piano digital: interpretació amb estils d’acompanyament, amb Jorge Varela. Es parlarà

sobre les seves aplicacions en l’ensenyament musical.

— Comunicació cultural, amb Marc Tapias. Repàs de les bones pràctiques per comunicar

eficaçment propostes culturals a l’actual entorn canviant dels mitjans de comunicació.

La inscripció a la jornada està oberta. Més informació: www.sonoramusica.com 

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Batucada: Som el grup de

percussió afro-brasileira

Bloco Alagbé i ens oferim

per animar esdeveniments

i actes festius. Contacte: 

Camilo, 627 23 01 78, 

blocoalagbe@gmail.com

Busco persones viatgeres

amb ganes de recórrer Eu-

ropa amb bicicleta. Contac-

te: Daniel, 678945819, 

baltaga1954@yahoo.es

Busco persones voluntàries

per repartir entrepans a

persones sense sostre als

carrers de Barcelona.

Contacte: Samuel,

687564611,

samueljimenez2@yahoo.es

Web del troc: lloc 

d’intercanvi de productes 

i serveis on els diners 

no hi tenen lloc. Coneix-la 

i participa-hi: www.webdel-

trueque.com

Can Masdeu: si et ve de

gust ajudar-nos al nostre

hort, passa pel CSO els di-

jous a partir de les 17h.

Contacte: www.canmas-

deu.net 

Busco persones interessa-

des en teràpies alternati-

ves. Contacte: 

Albert, at_carulla@yahoo.es

Cerco gent per fer un som-

ni, anar a viure al camp.

Projecte obert per viure en

un poble comunitari, un

kibbutz. Contacte: David, 

davidmarsar@yahoo.es   

Busquem gent que pugui

ajudar a crear horts de cul-

tiu ecològic al Vallès. Con-

tacte: Jordi,

jop75@gmail.com

Jornada de formació musical

Segona Festa Major 

Reivindicativa de les Corts

Divendres 8 d’octubre

17h. Pregó reivindicatiu i cercavila pel

barri (Plaça Comas)

21:30h. Concert amb: Les Absentes + La

Málaga + PD Lo Curcó (Plaça de les Corts)

Dissabte 9 d’octubre

Plaça de les Corts: 17h. Xerrada Història de

la Colònia Castells. 19h Gimcana per la

Colònia Castells. 20:30h. Mauro I, rap des

de Palamós. 21:30h. Pds

Diumenge 10 d’octubre

18h. Tarda d’humor. 21h. Sopar Popular al

Casal Popular de les Corts. C. Entença, 237.

Dilluns 11 d’octubre

18h. Xerrada: La impunitat del Feixisme

als nostres carrers, amb la Plataforma

Antifeixista de Barcelona (PAB). 21h.

Concurs de titius, pinxos i cafeta antifei-

xista!

Al Casal Popular de les Corts. 

C. Entença, 237. 

Dissabte 9 d’octubre

Tourbolet Show

20:30h. Begood Club, 

C. Sancho de Avila, 78.

Cinquè aniversari del festival Tourbolet

amb un xou que comptarà amb els grups

Gàtaca, El corredor Polonès i Croma. El

Tourbolet Show es el primer festival

itinerant de rock creat per grups del País

Valencià per donar a conèixer les seues

postures artístiques. 

Més info: www.tourbolet.com

Dissabte 9 d’octubre

X Festival antifeixista i antiracista

22h.Ateneu Popular de Nou Barris. 

C. Portlligat, 11-15.

Concert ambo Oi! The Arrase + Monstrua-

ción + Rockaina

Organitza: Al Enemigo Ni Agua (AENA)

Dilluns 11 d’octubre

Quarta Festa Antihispanitat

20:30h. Sala KGB. 

Carrer Ca n’Alegre de Dalt, 55.

Concert amb l’actuació de 

Cesk Freixas i Revolta 21.

Organitza: Capicua Produccions i Racó

Català

Més informació: www.racocatala.cat/anti-

hispanitat

Dimecres 13 d’octubre

Xerrada: ‘Un altre dret penal és possible’

19:30h. Casa Elizalde. C. València, 302

Xerrada a càrrec de Gemma Ubasart dins

del cicle Presons: càstig o reinserció…

Organitza: Acció dels Cristians per l’Aboli-

ció de la Tortura (ACAT)

Dimecres 13 d’octubre

Concert de José ‘El Cahatarra’

00:00h. Sala Apolo 2. 

C. Nou de la Rambla, 113.

Presentació del disc DeChatarra…Corazón.

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 7
Vent del sud

i sud-oest i

augment

dels núvols a

les comar-

ques del sud. Temperatures

en lleuger augment. Calitja

i boirina matinal. 

DIUMENGE 10
Continuaran

les pluges

fortes o

moltes fortes

a Girona i

Barcelona especialment.

Vents de llevant i xaloc forts

i temperatures més baixes. 

DISSABTE 9
Un front de

tempestes

molt fortes

arribarà pel

sud i s’estan-

carà sobre Catalunya. Hi

haurà aiguats torrencials i

creixement de rius i rieres. 

DIMARTS 12
Sembla que

la pluja es

desplaçarà

cap a Tarra-

gona, amb

clarianes a Girona i Barce-

lona, però la situació

s’haurà de seguir dia a dia.

DIVENDRES 8
La nuvolosi-

tat es farà

més present

a les comar-

ques litorals

del País Valencià i Catalunya.

A mitjanit, primers ruixats a

Castelló i Tarragona. 

DILLUNS 11
Les pluges

continuaran

afectant

totes les

comarques,

especialment les costane-

res. Acumulacions d’aigua

importants a Girona. 
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BARCELONA

Dijous 14 d’octubre

Assemblea general 
de Barcelona
Assemblea per valorar la vaga del 29-S, analitzar

la situació actual i prendre decisions per ontinuar

la lluita. 

19h a la plaça Osca del barri de Sants

Convoca: Assemblea de Barcelona

Més informació: assembleadebarcelona.wordpress.com

25 anys de
Trobades d’Escoles
en Valencià
VALÈNCIA, 9 d’octubre

E
l dissabte 9 d’octubre se celebrarà la

Festa pel Valencià, que aquest any

tindrà com a eix central la comme-

moració dels 25 anys de les trobades de les

escoles en valencià. De 10 a 16h tindrà lloc

la trobada de les comarques amb les

següents activitats: dipòsit dels llibres de

les claus a la nova escultura de Manuel

Boix, actuacions escolars i tallers infan-

tils. Hi haurà una fira d’entitats culturals i

socials. Tots els actes se celebraran al

passeig Marítim de València. L’entrada és

lliure i gratuïta.

Més info: www.escolavalenciana.org

Després de l’actuació, festa amb DJ OGT.

Dijous 14 d’octubre

Xerrada-debat: ‘La vaga 

de gasolineres de 1977’

A les 18h. Projecció de vídeo. 18:30h.

Xerrada a càrrec de Rodrigo Márquez i

Gabriel Villanueva. 

A continuació, piscolabis.

Local  de CGT , Via Laietana 18, 9è.

Organitza: Federació Local CGT Barcelona

BERGA

Divendres 8 d’octubre 

Xerrada: ‘Els maquis 

i la memòria històrica’

19h. Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. 

Pl. Europa, 1.

Xerrada a càrrec de Joan Busquets, El

Senzill. Després de la xerrada, a les 21h,

sopar-tertúlia a l’Ateneu Terra i Llibertat.

Carrer del Balç, 4.

CASTELLÓ

Dijous 7 d’octubre 

Xerrada sobre l’evolució històrica 

del conflicte a Irlanda

18h. Sala Arcadi Sanz (Facultat de Jurídi-

ques) de la Universitat Jaume I

Xerrada a càrrec de Kevin O’Hara

Organitza: Sindicat d’Estudiants dels

Països Catalans - Universitat Jaume I

GRAMENET DE BESÒS

Dissabte 9 d’octubre

II Marxa contra l’atur

6a Etapa: de Gramenet de Besòs a Barcelona

Sortida. 08:45h. Plaça de la Vila de

Gramenet de Besòs. Arribada a les 12h. a

la plaça Urquinaona de Barcelona.

Recorregut: Gramenet de Besòs, Nou

Barris, Sant Martí, plaça Urquinaona i

plaça de Sant Jaume. Concentració final.

GRANOLLERS

Divendres 8 d’octubre

II Marxa contra l’atur

5a Etapa: de Granollers 

a Gramenet de Besòs

Sortida. 9h. Estació de Granollers

Centre. Arribada, 18:50h. a la plaça de la

Vila de Gramenet de Besòs. 

Recorregut: Granollers, Montcada, 

Sant Adrià del Besòs, Badalona 

i Gramenet de Besòs

Festival pel
Contra-
Infos
BARCELONA, 

10 D’OCTUBRE

D
esprés de dotze anys de

contrainformació

ininterrompuda, el

col·lectiu editor del butlletí

setmanal Contra-Infos s’aco-

miada amb una jornada popular

que servirà per recollir fons per

cobrir les despeses del local.

La jornada serà el diumenge

10 d’octubre al CSO Can Masdeu

i, durant tot el dia, se celebraran

les activitats següents:

11h. Animació infantil; 13h.

Vermut-concert amb el grup El

Pèsol Feréstec. 14:30h. Dinar

popular. 16h. Mini cabaret

piromusikalpunk amb l’espectacle de Juana la Lloka 2015 Muerte de la humanidad. A les 17h,

concert amb Els Amics del Bosc i El Pèsol Feréstec.

Per conèixer la trajectòria del setmanari Contra-Infos podeu visitar la seva web www.sindomi-

nio.net/zitzania i, per saber com arribar al CSO Can Masdeu, podeu consultar la web: www.can-

masdeu.net. Animeu-vos a participar de la festa i a acomiadar el Contra-Infos com es mereix!

MANLLEU

Dilluns 11 d’octubre

Jornada Antifeixista

18:30h. Xerrada-debat sobre les deten-

cions que hi va haver a Vilafranca del

Penedès durant la manifestació contra el

racisme que va tenir lloc el 25 d’abril,

amb motiu de la protesta contra un acte

organitzat per PXC.

Casal Popular Boira Baixa. C. Rossell,16.

20h. Manifestació Antifeixista, que

sortirà de la plaça de Dalt Vila i recorrerà

els carrers de la vila fins a acabar al

Pavelló Municipal. 22h Concert amb els

grups Ostia puta + Banda Armada + Els

Brot+  The Demencials + En pura berraca

+ Insershow

Organitza: Col·lectius antifeixistes de la

comarca d’Osona

Dilluns 11 d’Octubre

Cinema: ‘Hotel Rwanda’

21:30h. Casal Popular Boira Baixa. 

C. Rossell,16. Entrada lliure.

Drama històric filmat per Terry George el

2004. Narra la verdadera història de Paul

Rusesabagina, un empresari hoteler que

va acollir més d’un miler de refugiades

tutsis durant la massacre dels Hutu a

Rwanda.

MONTCADA I REIXAC

Dijous 7 d’octubre

II Marxa contra l’atur

4a Etapa: de Montcada a Granollers

Sortida a les 9h. de l’ajuntament de Mont-

cada. Av. Unitat, 6. Arribada a l’ajuntament

de Granollers (Pl. Porxada) a les 17:30h.

Recorregut: Montcada, La Llagosta, Mollet

del Vallès i Granollers.

RUBÍ

Divendres 8 d’octubre

Festa de Tardor

A partir de les 23h fins les 4:30h, el CSO

Fabri-k dóna la benvinguda a la tardor

amb la festa Welcome to Tardor Party,

amb unes sessions de Dj’s. Punxaran: DJ

Mikele, DJ Diegolas, DJ Miki Remen Vs.

Abuelo. Entrada Lliure.

CSO Fabri-K. Av. Can Roses, 3-11. 

Entrada Lliure.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Del 8 a l’11 d’octubre

Festes Majors Alternatives

Arriba La Petita 2010, la cinquena edició

de les festes alternatives de tardor de

Sant Feliu de Llobregat organitzades

pels col·lectius i entitats del poble. Del

divendres 8 al dilluns 11 d’octubre, el

Parc Nadal serà l’escenari de nombroses

activitats culturals i festives. Entre els

actes organitzats, destaca el concert del

diumenge dia 10 a partir de les 17:30h,

amb els grups: Les Cecilias + Menú

infantil + Daño irreparable + Al bote

pronto + Rinkonete en tu retrete. La

trajectòria d’aquestes festes i el progra-

ma complet d’aquest any es pot consul-

tar al bloc:

lapetitasantfeliu.blogspot.com

TARRAGONA

Dijous 7 d’octubre

Xerrada: ‘Experiències 

d’autogestió a l’Argentina’

19:30h. Ateneu Llibertari Alomà. 

C. Misser Sitges, 9.

Xerrada a càrrec de Fabian Pierucci.

Organitza: CGT i Ateneu Llibertari Alomà

TEIÀ

Diumenge 10 d’octubre

Segona Fira Verda

De 10 a 14h. a la plaça de la Cooperativa de

Teià, al costat del mercat municipal.

Mercat on trobareu productes de proximi-

tat, ecològics i artesans. La fira se celebra

el segon diumenge de cada mes.

Organitza: Grup de Consum Responsable

Cistella Verda

VALÈNCIA

Fins el 28 d’octubre

Exposició: ‘Cartelleria subversiva i

memòria gràfica’

Dies i horaris de visita: dijous a partir de

les 20:15h i dimarts de 18 a 21h.

Ateneu Llibertari Al Margen. C. Palma, 3.



Oriol Andrés

entrevista@setmanaridirecta.info

S
eguiu els diners...

Les inversions dels bancs co-

mercials són de trilions de dò-

lars i hi ha molt poca gent que es fixi

realment en què passa amb aquests

diners: quin és el seu impacte ambien-

tal, social, sobre els drets humans o les

comunitats indígenes. Intentem se-

guir aquestes inversions però, per su-

posat, és una feina molt difícil, gaire-

bé impossible.

Més encara quan el sistema financer

ha creat mecanismes forts de sofisti-

cació perquè resulti inintel·ligible i

fora de tot control per part de la ma-

joria...

Exacte. I aquesta és una de les raons

per les quals nosaltres investiguem.

Perquè molta gent ja no  ho entén: els

consumidors, els governs i fins i tot

els reguladors. I el pitjor, els mateixos

directius de bancs sovint no entenen

els seus propis negocis. Aquesta és

una de les raons per les quals la crisi

va irrompre d’aquesta manera. Però,

fins i tot d’una situació molt com-

plexa, se’n poden extreure elements i

intentar comprendre’ls. A BanckTrack

destriem les parts sobre les quals

volem treballar;  fins ara, han estat

–sobretot– els préstecs i els crèdits,

que és el negoci central dels bancs. Als

bancs, els interessa que sembli que no

es pot entendre el seu funcionament

perquè, així, ningú no es molesta a

intentar-ho...

Llavors, com feu els vostres segui-

ments?

Tenim quatre línies d’actuació. Pri-

mer, abans de poder canviar res, ne-

cessitem saber què passa. Per això

fem un seguiment específic dels

bancs. Mirem els seus compromisos i

polítiques en matèria de sostenibilitat

o les seves inversions responsables,

ho comparem amb les que haurien de

ser segons el nostre criteri i els donem

una puntuació, normalment molt ba-

ixa. Llavors, parlem amb aquests

bancs i els enviem la puntuació i les

propostes de canvis a les seves políti-

ques. A vegades, les coses canvien. Pe-

rò el que nosaltres volem és veure can-

vis sobre el terreny. Dediquem molt

temps al seguiment d’inversions con-

cretes de grans companyies que ope-

ren a Indonèsia, les Filipines, Malawi

o el Brasil en projectes de gran im-

pacte pel medi ambient o les comuni-

tats. Cada cop més  gent ens coneix i

ONG d’aquest països ens demanen

ajudes... Nosaltres mirem qui finança

les grans operacions i les companyies.

És difícil, cal fer recerca, analitzar ba-

ses de dades... Quan trobem els finan-

çadors, els escrivim i recomanem can-

vis. Si no ho fan, els fem més pressió

publicant-ho a la web o a través del

mitjans de comunicació, ens assegu-

rem que es crei un escàndol. I una cosa

que no agrada gens als bancs són els

escàndols. De vegades, això fa que els

bancs deixin de finançar el projecte o

que hi hagi canvis sobre el terreny.

Molts cops, no; però pensem que pot

servir per aconseguir canvis futurs.

La tercera i quarta cosa que fem són

activitats dels membres de la xarxa

sobre bancs dels propis països i cam-

panyes conjuntes sobre temes especí-

fics, com el rol dels bancs en el finan-

çament del canvi climàtic o en accions

amb impacte sobre els drets humans.

Ens pots donar un exemple d’èxit

d’alguna de les vostres campanyes?

Vam aturar una campanya que bus-

cava finançament als bancs francesos

per la construcció d’una planta nu-

clear a Bulgària... Però, a vegades, és

difícil dir si vam guanyar o només vam

aconseguir posposar un projecte... Hi

ha molts exemples d’això. Un de bo és

una gran planta de paper que la com-

panyia Gunns planejava fer a Tanzà-

nia usant com a matèria la massa

forestal. Hi havia una gran resistència

per part de la població local, que va

descobrir que buscaven finançament

de bancs noruecs, australians, ale-

manys i francesos. Nosaltres vam

pressionar aquests bancs perquè en

quedessin al marge. Ara, després de

molts anys de retardar el projecte, la

companyia es troba amb dificultats.

Han fet fora el director i la nova per-

sona que se n’encarrega ha entès que

cal fer les coses de manera diferent.

Així, no podem dir que ho haguem atu-

rat, però, en canvi, hem aconseguit

que la companyia vagi en una direcció

diferent, amb l’ús d’alta tecnologia, de

plantacions d’arbres barats –en lloc

dels autòctons i antics– i negociant

amb les comunitats per preservar els

aqüífers... Per tant... podem dir que

hem guanyat...

Creus que és realment possible “arri-

bar a un sistema financer que ser-

veixi al bé comú”, com demaneu a la

web?

Sí, però de la mateixa manera que po-

dem dir que un dia hi haurà pau a la

terra o que el medi ambient serà pro-

tegit arreu. És quelcom que, proba-

blement, no veurem en vida, però,

com a objectiu, hi hem de lluitar...

Nosaltres creiem que els bancs són

necessaris per portar un capital que

no s’utilitza correctament a un lloc i

recol·locar-lo a un altre amb bons

objectius. I aquesta és la qüestió...

Hem de fer una comprensió ètica de

l’economia, d’allò que demanda la

societat, amb límits, normes... El pro-

blema actual és que els bancs estan

fent milions d’altres coses que no van

en interès de la societat, sinó que són

destructives i desastroses. I això és el

que s’ha d’acabar, tot i que sigui difí-

cil. Necessitem una banca al servei

de la societat. L’exemple és la banca

ètica, que proveeix serveis bancaris

necessaris, sostenibles i respectuo-

sos amb els drets humans.

Però la cerca del benefici individual

per sobre del col·lectiu no forma part

de la mateixa la naturalesa del sis-

tema bancari i financer capitalista?

No necessàriament... Primer, crec que

això no és tan diferent d’altres sectors,

on, potser, companyies petites que

només busquen el seu profit, poden

ser beneficioses; per exemple, un forn.

Només fa pa per fer diners, però està

bé perquè, al final, fa pa. Crec que el

que passa amb el sistema bancari és

que atrau un cert tipus de gent que

està obsessionada per fer diners i, a

més, se li ha deixat fer la seva lliure-

ment.

On guardes els teus diners?

A Holanda, som afortunats perquè

tenim dos bancs ètics, Triodos i ASN.

Ara, a molts països hi ha opcions que

fa deu anys eren impossibles. És cru-

cial que cada vegada més països tin-

guin alternatives reals als grans

bancs. Però és el mateix que passa

amb el cafè. Existeix el de comerç just

i és crucial que es desenvolupi, però, si

el cafè normal es continua produint en

grans quantitats, no n’hi ha prou. Amb

la banca, el mateix: calen alternatives,

però sense deixar de controlar els

grans bancs...

Johan Frijns (Holanda, 1965) és
coordinador de BankTrack, una
xarxa formada per 32 organitza-
cions d’arreu del món (com
Greenpeace o, a l’Estat espan-
yol, Setem), creada el 2003 i
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S’
acaba d’aprovar la reforma

laboral, la pitjor de les

regressions socials dels

darrers 30 anys, i la que aconsegueix

una precarització i desregulació

laboral mai vista. Si fem una lectura

ràpida ens trobem amb mesures com

el cobrament de prestacions per

desocupació parcial que estableix

que, en el cas de desocupació parcial,

l’atur cobrat es calculi per hores i no

per dies, de manera que el percentat-

ge de la prestació consumit sigui

equivalent al de reducció de jornada.

I, majoritàriament, qui treballa a

temps parcial o amb reduccions de

jornada som les dones.

Seguim. El text definitiu facilita

l’acomiadament per absentisme

laboral i rebaixa l’índex d’absentisme

total que pot tenir una empresa i que

marca l’acomiadament per causes

objectives davant de faltes reiterades

a la feina. Sigui o no cert, les prime-

res que viuran a la seva pell aquest

tipus d’acomiadament serem les

dones, ja que se’ns adjudica directa-

ment tot el pes de la conciliació de la

vida laboral i familiar (que no perso-

nal) i, si ja d’entrada l’empresariat

prefereix contractar homes a jornada

plena per la seva menor implicació en

temes familiars, a partir d’ara,

veurem que a qui acomiaden per

temes d’absentisme és a les dones.

No podem oblidar el paper de les

empreses de treball temporal, a qui

la reforma modifica el seu paper i

considera intermediació laboral la

que tingui consideració de “servei de

caràcter públic” amb independència

de l’agent que la realitzi, amb el qual

desapareix el paper garantista per a

les condicions d’igualtat en la

contractació que exerceixen els

serveis públics d’ocupació. I encara

que la reforma no diu una paraula del

tema, els plans d’igualtat que algu-

nes empreses estan obligades per llei

a negociar amb la representació legal

de les treballadores i treballadors

s’estan quedant sense elaborar com a

conseqüència de la crisi: la bretxa de

la desigualtat entre homes i dones en

l’àmbit laboral es continua obrint.

El futur de moltes dones treballa-

dores, aturades, estudiants o futures

pensionistes pinta bastant negre

després d’aquesta reforma i no crec

que ens haguem de quedar amb els

braços creuats, ja que aquesta

reforma afecta el futur més que el

present i no podem ni hem de perme-

tre que ens arrabassin el benestar

d’aquell futur.
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