
Fanàtics dels toros agredeixen quatre abolicionistes
>> Així està el pati //   Pàgina 10

La Fundació
Orfeó Català
impulsa un
controvertit
pla urbanístic  

>> Així està el pati //   Pàgina 11

Crida a
desobeir 
la Directiva
de Retorn

La nova directiva de retorn aprova-
da per la Unió Europea permetrà

la reclusió dels immigrants sense
papers durant divuit mesos. Això es
podrà fer sense supervisió judicial.
Les entitats que vetllen pels drets
humans ja han fet una crida per
desobeir la nova legislació. 

El jutjat de Terrassa vol tornar
a empresonar en Franki >> Així està el pati // Pàgina 16
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LI RECLAMEN EL PAGAMENT DE LA MULTA PER L’ULTRATGE A ESPANYA

Els joves es van penjar amb cordes a la façana de la plaça Monumental mentre es feia una cursa de braus
Jose Valle
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A casa nostra, el foc es va convertir en
l’eix central de molts ritus pagans. L’Es-
glésia catòlica va adaptar totes aques-
tes tradicions a l’imaginari cristià, però
el seu esperit encara sobreviu.

El col·lectiu Derivart impulsa el projec-
te Cases Tristes, que denuncia la quan-
titat de cases buides que hi ha a l’Estat
espanyol a través de la creació d’una
base de dades pública.

Ángel Strapazzon és membre del Movi-
miento de Campesinos de Santiago del
Estero (MOCASE), a l’Argentina, i ha re-
presentat els 200 milions de pagesos de
56 països agrupats a Vía Campesina.

Mollerusa dóna el tret de
sortida a l’onzena Marxa
d’Homenatge als Maquis

>> Qué es cou //   Pàgina 22

>> Així està el pati //   Pàgina 12

El 13 i 14 de juny han tingut lloc les
primeres activitats de la marxa

d’enguany, que s’allargarà fins el 2009.

La idea de la Marxa va sorgir l’any 1998
a Sallent durant un acte del vintè ani-
versari de l’assassinat d’Agustín Rueda.

“Si el petroli no baixa ens
haurem d’enfrontar a una
situació nova fins ara”
La vaga de transportistes ha posat

sobre la taula la greu crisi del preu
dels carburants. L’especialista en canvi

climàtic, Cristina Rois, ens dóna la seva
visió sobre aquest conflicte i les previ-
sions de futur de la tendència actual . 



Discurs crític i transportistes

Milers de transportistes han sortit a les carreteres, han fet mar-
xes lentes, han bloquejat polígons industrials i centres d’abas-
tament. Una de les estratègies emprades pel govern per desa-

creditar-los davant l’opinió pública ha estat dir que es tractava d’un
tancament patronal. A les tertúlies de bar i de passadís aquest discurs
ha calat. Fins i tot s’han fet símils amb alguns processos de mobilitza-
cions de transportistes a Xile o l’Argentina, on aquests van facilitar l’a-
rribada al poder de règims militars. La vaga d’aquí, però, ha estat molt
diferent. De fet, ha estat el govern que ha pactat amb la patronal, els
grans propietaris de flotes de camions s’han posicionat al costat de
Zapatero i al costat dels interessos de les transnacionals de mercade-
ries. Els que s’han aturat i han fet marxes lentes han estat principalment
treballadors explotats i mal pagats. Gent desesperada que, amb la
hipoteca fins al coll i processos d’embargament dels seus habitatges i
vehicles, no tenien ni tenen res a perdre. Homes i dones que passen 70
hores setmanals al volant i que tenen molt clar qui els explota i qui treu
profit de l’augment del preu dels carburants. Amb un discurs certament
simplista al voltant de la crisi del petroli, amb la recerca d’una sortida
individual per la seva situació desesperada, sí. Però és fals que siguin
empresaris, que tinguin cultura d’empresari. És un repte pels movi-
ments socials crítics, cultes i ben parlats, aconseguir fer arribar els dis-
cursos sobre el decreixement i la crisi energètica en moments com
aquest. Quan la punta de l’iceberg del final d’una etapa ecònomica i
evolutiva marcada per l’explotació sense miraments dels recursos
comença a emergir, sabrem donar respostes davant la pregunta de, “I
ara què faig jo amb el meu futur, la meva hipoteca i la meva vida?

El racó il·lustrat

✑ Roger Costa
/directa@setmanaridirecta.info/

Com un bandoler de sucursal,
com un Puig Antich a desho-
ra, el mestre de les disfres-

ses, Jaime Giménez Arbe, escriu
una carta des de la presó de Zuera.
Em sorprèn descobrir l’alter ego de
‘El Solitario’. Una nova versió que,
sigui certa o no, resulta molt més
instructiva. El que més sorprèn és la
lucidesa del suposat psicòpata.
Resulta que no atracava bancs per
hobby sinó per una convicció pro-
fundament raonada: “Los Bancos
privados existen, en teoría, como
meros apéndices de un Banco esta-
tal, en España es el Banco de Espa-
ña (...) El Banco de España es dirigi-
do por un funcionario del Estado,
dependiente de un ministerio dirigi-
do en sus decisiones estratégicas
por un político profesional (...) Los
políticos profesionales, para llegar
al poder de decisión estratégica,

deben concurrir integrados en unos
partidos políticos (...) Estos partidos
necesitan de financiación para
alcanzar sus objetivos (...) (los ban-
cos) Imponen para conceder su
ayuda a los partidos políticos que
estos adopten, cuando alcancen el
poder, políticas tendentes a su pro-
pio beneficio. Para asegurarse este
objetivo, imponen a sus propios
agentes en las listas electorales de
los partidos políticos, y se aseguran
que estén bien situados en esas lis-
tas. Y para asegurarse que tendrán
éxito en su objetivo, posicionan a
sus agentes en cualquiera de los
partidos políticos con posibilidad
de éxito electoral para que, de esta
manera y con independencia de
qué partido político sea el vence-
dor en las elecciones, ellos se asegu-
ren la victoria (...) De esta manera
los Bancos privados consiguen la
supremacía política y además el
derecho de pernada de explotar a
la sociedad civil con total impuni-

dad (...) Bancos éstos, además, que
coordinados con compañías multi-
nacionales y grupos políticos y mili-
tares pretenden el advenimiento de
“un nuevo orden mundial”. Estos
grupos como el Carlyle Group o la
Trilateral, son auténticos poderes
fácticos mundiales y a ellos perte-
necen grandes accionistas del Ban-
co Santander y B.B.V.A.”. I també té
clar per què el van demonitzar: “Si
yo no me conociese bien, estaría
aterrado por la imagen que los
medios de comunicación han dado
acerca de mi (...) Han realizado a
conciencia su labor (...) Natural-
mente, soy un muy mal ejemplo,
debo de ser desactivado y difama-
do para que no surjan imitadores,
porque de lo que realmente tienen
miedo es de que mi modesto ejem-
plo pudiera ser una modestísima y
grave amenaza (...) De ahí la impor-
tancia del castigo ejemplar”. La
carta la podeu llegir al diari Antisis-
tema i a carteleralibertaria.org.

Jaime Giménez Arbe versus ‘El Solitario’

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana no hem tingut problemes informàtics
(toquem fusta) i això que no hem arreglat els ordinadors...
Simplement, la tecnologia ens ha donat un descans. La setma-

na que ve, ja veurem. Aprofitem aquest espai per demanar si hi ha
alguna persona que entengui d’informàtica i que tingui ganes de
col·laborar voluntàriament amb la DIRECTA en el manteniment dels
ordinadors. Us estarem molt agraïdes.

D’altra banda, estem preparant una edició especial amb motiu
del número 100 de la DIRECTA, que sortirà el proper 2 de juliol. Es trac-
tarà d’un dossier que recollirà 100 lluites de les moltes que han sor-
tit al setmanari al llarg dels seus dos anys de publicació. Queden
dues setmanes... I hi havia qui pensava que no duraríem ni sis mesos!

Editorial

d
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ARRIBA LA CALOR D’ESTIU

Ara sí, s’acaba la pluja. Un cop els
pantans han arribat a una mitja-

na del 65%, l’habitual per l’època
segons les estadístiques dels últims
deu anys, i el govern s’ha vist forçat
a suspendre els plans de transvasa-
ment del riu Ebre, arriba l’estiu. El
proper cap de setmana la canícula
es farà sentir amb força. La xafogor,
fins ara desconeguda, els mosquits i
les radiacions solars intenses es fa-
ran presents a tota la Mediterrània. 

La situació més fresca amb vents atlàntics s’acaba aviat. La bombolla càlida puja des del nord d’Àfrica el cap de setmana.
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A l’aturada no només s’hi han
sumat els propietaris de camions 
i les petites empreses, sinó també
els conductors contractats per 
les grans flotes que se senten
explotats per la patronal del sector

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 12 de juny, la vaga de trans-
portistes estava en marxa,
però ningú no ho hagués dit.

Els diaris, les ràdios i les televi-
sions la van liquidar oficialment
després de rebre una nota de
premsa del Ministeri espanyol de
Foment on s’assegurava que el 88
per cent del sector donava per
bons els acords signats amb Mag-
dalena Álvarez. L’anàlisi de les
dades objectives no ratificava
aquesta informació. Les organit-
zacions que havien convocat la
vaga, Fenadismer, Confedetrans i
Antid van acordar el manteni-
ment indefinit de les mobi-
litzacions després de l’assemblea
general celebrada a Madrid el 12
de juny. La desmobilització, però,
els ha portat ara a la suspensió
temporal de l’aturada.

Al marge d’aquestes entitats
representatives de les petites i
mitjanes empreses del sector i de
milers d’autònoms, altres organit-
zacions més petites com Astac-
Condal o Plataforma van decidir
continuar amb les aturades. La
suma de totes aquestes associa-
cions sectorials –només Fenadis-
mer ja compta amb la representa-
tivitat de més de 60.000 vehicles–
representa una majoria aclapara-
dora dels i les transportistes. 

Fenadismer va nèixer l’any
1977 arrel de la iniciativa d’al-
guns petits transportistes, té
seus i delegacions a totes les
provincies de l’Estat espanyol i
sempre se l’havia considerat
pròxima al PSOE. Ara, però,
Zapatero ha marcat distàncies i
ha tancat acords amb la cúpula
empresarial del transport. El 88
per cent del sector amb qui va
negociar el govern espanyol no
representava els col·lectiu de
conductores de vehicles, sinó els
propietaris de les flotes de
camions.

Zapatero tanca en fals l’aturada
indefinida de transportistes 

Els Mossos al límit operatiu
Per primer cop des del desplega-
ment dels Mossos d’Esquadra a
Catalunya, la policia autonòmica
va haver de posar tota la seva
capacitat operativa al límit de les
seves possibilitats logístiques: la
Brigada Mòbil (antidisturbis amb
seu central a Sabadell que es
mouen per tot el territori), les
ARRO (subunitats antidisturbis
amb seus distribuïdes pel territo-
ri) i les ABP (àrees bàsiques amb
policia de cotxe patrulla). Els prop
de 5.000 agents operatius en
cadascun dels torns van rebre
ordres de dedicació exclusiva a la
persecució de transportistes i a
l’escorta de convois de benzina i
altres productes imprescindibles
a les fàbriques químiques i auto-
mobilístiques. L’objectiu era
impedir el desabastament a les
grans empreses i les benzineres.
Les prioritats per als Mossos van
ser els polígons industrials del
Vallès Occidental i el Baix Llobre-
gat, el Centre Internacional de
Mercaderies (CIM) del Vallès
Oriental, Mercabarna, el Centre
Logístic d’Hidrocarburs del Port
de Barcelona, les reserves de car-
burants als aeroports de Girona,
Tarragona i El Prat, i les refineries

de la petroquímica de Tarragona i
les grans empreses d’automoció
(Seat, Nissan, Mercedes). 

Els convois de 20 o 30 camions
cisterna escortats per la policia van
proveir les àrees de servei per evi-

tar la imatge de manca de combus-
tible. El president de l’Agrupació
Catalana d’Estacions de Servei
(AGRUCAES), Albert Campabadal,
va arribar a exigir que sortís l’exèrcit
espanyol  a les carreteres i les auto-
pistes en cas que fos necessari.
Mentrestant, els Telenotícies repe-
tien una vegada i una altra que la
vaga ja només la seguia una mino-
ria. Les emissores de ràdio dels
transportistes i els fòrums de les
seves pàgines web no donaven crè-
dit al que veien publicat. 

L’endemà, 13 de juny, els polí-

La patronal de
les gasolineres

va arribar a
exigir que sortís

l’exèrcit a les
carreteres

Els mitjans han
reproduït les
consignes del

Govern espanyol
contra els

conductors  

Algunes organitzacions convocants la suspenen temporalment. Fenadismer, Antid,
Confedetrans, Astac i Plataforma representen la majoria dels conductors. 

gons industrials continuaven atu-
rats, mentre la frontera de la Jon-
quera ja havia estat oberta als
camions europeus amb destí a
Almeria. Els camioners es van reor-
ganitzar i van sortir de nou a la
carretera. Dues grans columnes de
camions van protagonitzar marxes
lentes: una a l’AP-7, des de Sant
Cugat en direcció a Girona, que va
provocar retencions d’onze quilò-
metres, i una altra des del Papiol en
direcció a Barcelona, que va generar
una cua de nou quilòmetres. Els
Mossos van fer acte de presència
amb una amenaça ben explícita:
“Atureu la marxa lenta o us sancio-
nem i uns emmanillem”. L’amenaça
va aconseguir que desistissin. 

128 transportistes detinguts
Encara eren molt recents les imat-
ges dels 128 transportistes detin-
guts arreu de l’Estat espanyol que
van passar la nit als calabossos.
Desenes d’ells, segons han denun-
ciat, van rebre pallisses per part
dels agents que havien rebut l’or-
dre d’actuar amb contundència.
Les policies municipals i la Guàr-
dia Civil van sancionar 865
camions amb la retirada de punts
del carnet i la conseqüent multa
administrativa. La desmoralitza-

ció es va generalitzar i, finalment,
hi ha hagut una suspensió tempo-
ral de la protesta. 

Totes les fonts del sector
asseguren que el govern espanyol
ha tancat la crisi en fals i que en
qualsevol moment es pot tornar a
la mobilització.

VAGA DEL TRANSPORT // 128 DETINGUTS I 865 SANCIONATS ARREU DE L’ESTAT ESPANYOL
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Tan sols hi ha 200 empreses que 
disposin de més de 60 vehicles. 
La resta del sector està fragmentat 
en milers d’autònoms que tenen
menys de cinc vehicles i, la gran 
majoria, només el que condueixen

Als consells de redacció la
consigna també va ser

clara. Paral·lelament a l’actua-
ció policial, les televisions van
potenciar les imatges dels inci-
dents en què intervenien els
piquets. Les cremades al 25 per
cent del cos d’un camioner d’A-
lacant per una suposada acció
contra els esquirols van tenir
més pes que la de l’enterrament
d’un vaguista atropellat a Gra-
nada. Ho resumia, segons fonts
periodístiques consultades per
aquest setmanari, un cap d’in-
formatius de TV3 a la reunió
d’edició: “Quan expliquem a
què es dediquen, els piquets
aquesta vaga s’acabarà”.

“Quan comencem 
a dir el que fan els
piquets això s’acaba”

d
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✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Magdalena Álvarez va afir-
mar que el 88 per cent
del sector va rubricar l’a-

cord de mesures proposades per
l’executiu. Els transportistes autò-
noms i les petites i mitjanes em-
preses presents a la taula de
negociació no el van signar i els
que no hi són representats tam-
poc. Aleshores, amb qui va seure
la ministra i amb qui va pactar el
govern de Zapatero? 

Un repàs a les signatures del
document pot clarificar quins van
ser els artífexs d’aquest acord que,
a la pràctica, ha deixat la crisi en
situació de by-pass: les empreses
que contracten els transportistes,
o algunes de les 200 empreses
que tenen més de 60 vehicles a la
seva flota.

El mateix Ministeri de Foment,
però, manté que el 90 per cent
dels transportistes treballen a
petites i mitjanes empreses amb
menys de cinc camions i que en
total sumen 117.000 vehicles. Per
tant, la negociació no es va dur a
terme amb les transportistes. Els
grans lobbies duaners i de merca-
deries sí que van supervisar les
decisions signades el 12 de juny. 

Aquestes són doncs les deu
plataformes que van acceptar la
proposta del govern: 

ACTE: Assoc. de Centres de
Transport de l’Estat espanyol
Es tracta de l’organisme que agru-
pa tots els centres logístics del
transport, que a Madrid s’anome-
nen ciutats del transport i a Cata-
lunya centres internacionals de
mercaderies (CIM). Curiosament,
el president d’honor és el director
general de transports del govern i
els membres de la junta són tots
els consellers del ram de les
comunitats autònomes. Evident-

Foment exclou de les negociacions
les principals afectades del sector

ment, van signar l’acord que ells
mateixos havien proposat. 

AECAF: Assoc. Empr. Espanyola 
de Càrrega Fraccionada
El president és Fernando Rodrí-
guez Sousa, màxim directiu de
SEUR. També hi són representa-
des les empreses TDN, CBL, DHL
Express, TNT Espress, Fedex,
Buytrago, UPS, Boyaca, Azkar,
Geodis i Chronoexpres. La majo-
ria són grans empreses de mis-
satgeria. És el que dins el sector
es coneix com a carregadors,
aquelles empreses que contrac-
ten els transportistes i a qui no
afecta la pujada del preu dels
carburants. Fins dijous passat,
mai no havien estat a la taula de
negociació amb el govern, ja que
no es consideraven sector del
transport, només un dels seus
principals clients. 

AEM: Associació Espanyola 
de Missatgeria
SEUR, Tipsa, MRW, Mundiexpress,
Nacex, Halcourier, Enviàlia, Boo-
merang, Mensapacket i Iberlink
també es dediquen principalment
a la missatgeria i són tan poc

representatius dels transportistes
com l’anterior. 

ANATRANS: Federació Nacional
d’Agències de Transport
Són els intermediaris entre els
carregadors (des de missatgeries
fins a centres comercials) i els
transportistes. No són conduc-
tors. Fan les trucades i les gestions
per encarregar les feines. Es que-
den comissions importants. No
els afecten els preus dels carbu-
rants.

ASTIC: Assoc. del Transport
Internacional per Carretera
Suma de 350 empreses que contro-
len les grans rutes de transport
internacional. Grans empreses com
Grimaldi, Siemens i Tip Trailer hi
estan associades. Tenen una de les
majors flotes de camions, però no
representen els seus conductors ni
als autònoms. 

CETM: Confederació de 
Transports de Mercaderies
Associació transversal del sector.
Té algunes empreses de transport
associades, però també carrega-
dors i centres de transport. Entre

El 90 per cent dels
transportistes

treballen a
petites i mitjanes

empreses 
amb menys de
cinc camions

Entre els que han ratificar les mesures proposades pel Govern espanyol hi trobem grans 
multinacionals, ‘lobbies’ duaners i carregadors, però cap organització de transportistes

d’altres, hi podem trobar: ACTE,
FEDAT, ANP, CEFTRAL, FEDEM,
CETM-Cisternas, ASELOG, CONE-
TRANS i GLP. Defensen els inte-
ressos dels transportistes, però
sempre sota la pressió de la gran
patronal d’empreses carregadores
(El Corte Inglés, Nestlé, etc.). En
una nota de premsa van exigir
més mà dura del govern en contra
dels vaguistes.

FEDAT: Federació Espanyola
d’Auxiliars del Transport
Organització empresarial consti-
tuïda l’any 1986 com a òrgan de
coordinació, representació, ges-
tió, foment i defensa dels interes-
sos generals de els empreses que
desenvolupen l’activitat d’agència
de tranport. Per tant, es tracta
d’intermediaris entre transportis-
tes i carregadors. 

FENEAC: Federació Nacional
d’Empreses d’Auxili 
Entitat des d’on es defensen els
interessos de les empreses que es
dediquen a l’assistència tècnica,
mecànica i logística: les grues i els
serveis de reparació de vehicles.
Tampoc són transportistes.

FETEIA: Federació Espanyola 
de Transitaris
Associació que es dedica a l’expe-
dició del trànsit de duanes. A Bar-
celona i Madrid podem trobar: 
Blue Water Shipping España SA,
Cargojet SA, Hellmann Worldwi-
de Logistics SA,  Hitachi Transport
System,  Kuhne + Nagel SA (un
dels carregadors alemanys més
grans), Maersk Logistics España-
SA, (la multinacional més gran del
transport marítim, amb una factu-
ració que multiplica diversos cops
el conjunt del transport a l’Estat
espanyol), Nippon Express España
SA, Schenker-BTL, S.A, Acciona
Forwarding SA, Airtransa, DHL
Global Forwarding Spain i Panalpi-
na Transportes Mundiales. 

LOGICA: Organització Empresa-
rial d’Operadors Logístics
Com indica el nom, es tracta
d’una associació que agrupa em-
preses de logística i emmagatze-
matge i els seus membres més sig-
nificatius segons la seva pàgina
web són: Azkar, Carreras, DHL,
Kün & Nage, OFSA, Picking Farma,
SEUR Integración Logística i Ac-
ciona Logística.

ANÀLISI DELS ACORDS //  ELS PETITS TRANSPORTISTES AUTÒNOMS NO SIGNEN EL PACTE
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El Ministeri de Foment té inscrits
117.000 carnets de transportistes que
treballen per empreses amb cinc o
menys vehicles a la seva flota. Es tracta
del 90 per cent del sector i no han
acceptat la proposta del govern_

Magdalena Álvarez va desqualificar la
vaga de transportistes amb l’argu-
ment que es tractava d’un tancament
patronal. Tot seguit, va negociar amb
la gran patronal la ‘finalització’ del
conflicte_
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La vaga de transports dels últims
dies a causa de la pujada del
preu de la gasolina ha estat
present a tots els mitjans de
comunicació. Del que no han
parlat gaire ha estat de les
causes i les possibles conseqüèn-
cies d’aquest model de consum i
energètic basat en una economia
fortament lligada al petroli i que
ens ha portat a aquesta vaga i a
una situació cada cop més insos-
tenible a causa de l’augment dels
preus del carburant. La DIRECTA

ha parlat amb Cristina Rois, acti-
vista ecologista i experta en
canvi climàtic, sobre la relació
entre la vaga i la crisi energètica,
les seves possibles conseqüèn-
cies i els canvis que s’haurien de
dur a terme per pal·liar-la.

✑ Manel Ros
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Quina relació creus que hi
ha entre la vaga de
transportistes i la crisi

energètica  mundial?
La relació és directa. Des de la
invasió de l’Iraq de 2003 el preu del
petroli ha pujat a uns nivells que se
situen molt per sobre dels que
havia arribat anteriorment. Tot
això està repercutint d’una manera
directa en els combustibles que
utilitzem. Aquesta pujada del preu
del petroli que estem patint és
molt superior a les pujades de la
crisi del petroli de 1973 o de la pri-
mera Guerra del Golf de 1991, ja
que el preus s’han doblat fins i tot
respecte al valor del diner.
Quines causes hi ha darrere d’a-
questa pujada?
Les causes són variades i comple-
xes. Per una part, tenim la guerra
de l’Iraq. A causa de l’ocupació i la
guerra que està patint l’Iraq, un
dels productors més importants,
no es pot extreure petroli a ple
rendiment. Però, sobretot, la pu-
jada es deu al fet que s’està consu-
mint molt més petroli del que es
consumia abans, alhora que l’ex-
tracció augmenta a un ritme infe-
rior. Aquesta disminució del ritme
d’extracció no és ni molt menys

“Una vaga com la d’aquí pot
arribar a passar a tot Europa”

voluntària, sinó que es deu al fet
que realment no es pot extreure
petroli més ràpid del que es fa
avui dia. Ens estem acostant al
peak del petroli, és a dir al zenit
de la producció.
Com ens pot arribar a afectar
aquesta situació a nivell pràctic?
No sé com pot arribar a ser de
dramàtica aquesta crisi, però l’Es-
tat espanyol hi està totalment
immers, com la resta d’Europa.
Aquesta mateixa setmana ha co-
mençat una vaga de transports a
França i això pot arribar a passar a
tot Europa, sobretot als països que
tenen una economia basada en el
camió. Hem de pensar que el 80
per cent de la mercaderia es mou a
través de carreretes. Per exemple,
a França, el sector del transport és
molt important. Europa, per la
seva grandària i la seva forta de-
pendència del transport per carre-
tera, és de les zones més sensibles
a aquesta mena de crisis. Per tant,
l’impacte que pot tenir una crisi
d’aquest tipus a l’Estat espanyol
pot arribar a ser molt gran.

Fins on creus que pot arribar
aquesta crisi?
La veritat és que depèn de molts
factors i pot anar oscil·lant. El que
està clar és que no desapareixerà.
El preu del petroli anirà pujant i
baixant. El problema és que aquest
cop, a diferència de les altres ve-
gades, sempre es mantindrà per

sobre dels 100 dòlars el barril. El
problema és l’extracció, però en
qüestions puntuals com el seu
preu màxim hi influeix molt el que
diguin països como l’Iran o Vene-
çuela i l’acumulació de petroli que
facin altres països.

Però la qüestió de l’extracció,
que és el vertader problema de
fons, és permanent i irresoluble.
S’estan intentant buscar noves
reserves, però no sembla que n’hi
hagi més i les que han trobat
tenen un petroli molt car d’ex-
treure o de molt poca qualitat,
com el petroli que hi ha al mar.
S’estan plantejant fer extraccions
a grans profunditats, cosa que
abans era impensable perquè no
eren rendibles, i fins i tot coses
més extremes com el petroli no

convencional –el que s’obté de
les àrees bituminoses o àrees de
quitrà– tal com s’està fent al
Canadà. Si el preu del petroli no
baixa, ens haurem d’enfrontar a
una situació nova i diferent que
provocarà canvis tant en la situa-
ció econòmica en què vivim com
en la situació social.
Quins poden ser aquest canvis?
Per exemple, el preu dels produc-
tes que depenguin del transport
–que, a causa de la globalització
econòmica, són molts– pujarà
molt, ja que el cost del transport
serà una part important del seu
preu final. Les conseqüències pels
consumidors d’aquests productes
i pels llocs de treball dels que
depenen d’aquests sectors poden
arribar a ser força importants. La

profunditat de la crisi dependrà
de la nostra habilitat per adaptar-
nos a la nova situació i, també, de
les polítiques que es facin des del
govern i les diferents administra-
cions per reaccionar i fer-hi front.

En aquest cas, l’eficiència ener-
gètica ha de ser una prioritat. L’Es-
tat espanyol depèn un 80 per cent
de l’energia importada, sobretot
del petroli i del gas. La prioritat és
reduir el consum energètic, tant
per millorar la seva eficiència com
per practicar una major austeritat
en el consum. D’una banda, han de
ser les polítiques de l’Estat sobre
energia les que han de canviar, fins
que aquestes influeixin en les altres
parts de l’administració de l’Estat.
Per l’altra banda, hi ha d’haver una
conscienciació ciutadana a través
de campanyes d’informació. Un e-
xemple podrien ser els programes
de finançament de l’estalvi energè-
tic per la compra d’electrodomès-
tics que consumeixin molt menys o
finançar obres d’aïllament per re-
duir el consum energètic.

A una altra escala, això tam-
bé es pot fer amb les petites i
mitjanes empreses. Al mateix
temps que se’ls han d’exigir com-
portaments raonables, també
se’ls ha d’ajudar a fer la transició.
Un exemple de malbaratament
d’energia són les cadenes de bars
on ara s’ha posat de moda no
tenir porta. A l’hivern posen la
calefacció a tota potència, men-
tre a l’estiu engeguen l’aire con-
dicionat al màxim. Aquestes són
les actituds i maneres de fer que
hem d’aconseguir canviar.

ENTREVISTA // CRISTINA ROIS, ACTIVISTA ECOLOGISTA I EXPERTA EN CANVI CLIMÀTIC

Diagonal

18 de juny de 2008 / directa núm. 98

>> Entre 3.000 i 5.000 vehicles convocats per la Federació Nacional de Transports per Carretera de França (FNTR) estan
citats a una vaga per protestar per l’augment dels preus dels carburants. UNOSTRA, una altra organització de transportis-
tes francesa que anteriorment s’havia unit a les protestes que es van dur a terme a la frontera catalana la setmana passada,
s’ha unit a la crida de la FNTR. Exigeixen una reducció de les càrregues fiscals i la congelació dels peatges_
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“Europa, per la
seva grandària 
i la seva forta

dependència del
transport per

carretera, és de
les zones més

sensibles a
aquesta mena

de crisis”

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

“S’està
consumint molt
més petroli que
abans, alhora

que l’extracció
augmenta a un
ritme inferior”
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Aquest estiu no només la calor
serà asfixiant. Sobretot el juliol,
que ve carregat. Enguany hi haurà
un bombardeig d’esdeveniments
políticament correctes, que ja se
sap que allò gai és guai. Sí, les
hostes del capitalisme marica,
generosament, ens respectaran el
28 de juny, diada internacional per
l’alliberament gai, lesbià i transse-
xual, però ja estan preparades per
fer-nos la guitza. Comencen el 29,
l’endemà, amb una festa d’Acegal,
l’associació d’empresaris roses; la
setmana següent, el Gaylespol
(Gais i Lesbianes Policies) i, tot
seguit, el Gay Circus (això no fa
cap gràcia) i els Eurogames, un
esdeveniment que dignifica
–diuen– les olimpíades gais i
lesbianes.

Les ganes et poden. Primer,
entre les mariquites acèrrimes,

Ferran Pereda. Col·lectiu Gai de Barcelona

Les 
olimpíades

maribollotrans
volen palesar 

la discriminació
de gènere a
l’esport, la

competitivitat i
la situació de les
lesbianes, trans i

gais a la Xina

/opinio@setmanaridirecta.info/

El dilluns 26 de maig, a les onze
i deu del matí, un sistema autotre-
pant d’encofrar, provat i usat sense
cap problema en obres de caracte-
rístiques i nivell de risc enorme-
ment elevat arreu del món, fallava,
emportant-se per davant la vida
de quatre companys, mentre
treballaven muntant sistemes de
seguretat pel posterior formigonat
d’eixe tram de torre.

En eixe instant, queia pel terra
la “joia de la corona” de les institu-
cions públiques valencianes: una
obra que segons les estadístiques
oficials, se situava catorze punts
per sota de la mitjana de sinistrali-
tat de la construcció al País
Valencià. Totes les mesures de
seguretat “d’ultimíssima genera-
ció” i la inversió “milionària”
quedaven en no res.

Tal i com ens va explicar un
company de la COS que treballa

al mateix lloc on va ocórrer l’ac-
cident, les causes no han estat
provocades directament per
manca de seguretat. Tot se n’anà
en orris per la falla d’un caragol
de subjecció d’una de les
mènsules del sistema autotre-
pant, que en trencar-se, va fer
que tot anés per terra. I segons
fonts a les que hem tingut accés,
més enllà dels mitjans periodís-
tics oficials, tot apunta a dues
causes de l’accident.

La principal, els altíssims
ritmes de treball marcats per la
constructora, i forçats des de la
propietat de l’obra (el València CF)
que el mateix dia de l’accident, i
abans fins i tot de mostrar el seu
condol a les famílies de les vícti-
mes, s’afanyava a deixar ben clar
que aquest “incident”, no havia de
retardar l’entrega del projecte.
Aquests ritmes de treball es

reflectien en jornades de fins a
catorze hores seguides i un ritme
de producció que ha fet que en
menys d’un any ja estigui aixecada
la part principal de l’estructura del
camp (que en altres circumstànci-
es hauria trigat prop de dos anys).

La secundària, i derivada direc-
tament de la primera (malgrat no
estar confirmada al 100%, doncs la
investigació està sota secret de
sumari), és que tot indica que la
falla del caragol va ser causada per
un deficient control i seguiment
de l’estat dels elements estructu-
rals dels sistemes d’encofrat auto-
trepants. És a dir, la pressió i les
presses van fer, amb tota segure-
tat, que no es revisessin adequada-
ment aquests elements, així com
el seu muntatge i instal·lació.

El que tenim molt clar és que
en cap moment pot acusar-se els
tècnics de prevenció de negligèn-

cia o de cap responsabilitat, doncs
amb els mitjans amb els que
comptaven, van fer tot el possible.
I tenim la convicció que amb
aquest accident passarà el mateix
que amb d’altres amb característi-
ques més o menys semblants (i
amb la implicació de grans empre-
ses i administracions públiques),
com amb el del metro de València
de fa dos anys, els de les obres de
la Fira de València, a les obres del
TGV al Principat, etc. Simplement,
tot romandrà a casa, es responsa-
bilitzarà algun boc expiatori i es
posarà tota la sorra possible al
damunt perquè ningú se’n recordi
de tot plegat.

Aquesta és la nostra principal
tasca, evitar aquest oblit i,
d’aquesta forma, augmentar la
conscienciació del major nombre
possible de companyes i
companys.

Roc Moltó. Coordinadora Obrera Sindical /opinio@setmanaridirecta.info/

Amb aquest
accident 

passarà el
mateix que 
amb altres
similars: es

posarà tota la
sorra possible 

al damunt
perquè ningú
se’n recordi

militants esforçades del Col·lectiu
Gai de Barcelona, va sorgir la idea
de fer una trobada gailesdel (gais i
lesbianes delinqüents) i muntar un
pollastre a aquesta penya com, per
exemple, una declaració solemna i
jurada amb el cul sobre la Bíblia
dient que mai cardaríem amb
aquests repressors de l’hòstia. Però
una nit de marxa, a mesura que els
porros es multiplicaven i les cerve-
ses corrien a dojo, vam caure en
l’efecte corrosiu de la ironia més
mordaç i va ressorgir una vella idea
nascuda la primavera del NO’92.

És el que té que en una asso-
ciació hi convisquin diverses
generacions. Que, juntament
amb les jovenetes, hi ha les
juràssiques i, així, en un moment
donat, una salta i explica com va
ser aquell fatídic estiu del 92,
quan Barcelona va ser a l’ull de
l’huracà mundial i la ciutat va ser
presa per desenes de milers de
policies i assetjada per milers de
militars. Quan van destruir tot
un barri per fer una Vila
Olímpica; quan en Garzón va
segrestar –legalment diuen–
més d’una cinquantena d’inde-
pendentistes per evitar les xiula-
des als Borbons el dia de la
inauguració; quan cada vint
metres et demanaven la docu-
mentació; quan els drets consti-
tucionals van ser, un cop més,
trepitjats.

Un dia vaig sortir al balcó a
estendre la roba i què em vaig
trobar? Doncs vaig comptar fins a
set helicòpters alhora sobrevolant
la ciutat. Set que veia des del
balcó de casa... Imagineu-vos que
el total devien ser 15, 30 o vés a
saber quants.

La militant prejubilada va
estar-se una estona més recor-
dant batalletes. Quan va explicar
aquella idea frustrada del NO’92
de fer unes olimpíades mariques
alternatives, una marieta adoles-
cent va agafar el guant. Així,
entre cerveses, porros i llàgrimes

de tan riure vam recuperar la
iniciativa.

Per tant, us volem anunciar
solemnement que, com a contra-
proposta a les roses reaccionàries,
el proper 26 de juliol, davant la
nostra seu i coincidint amb l’ofi-
cial, nosaltres celebrarem la nostra

peculiar olimpíada, a la qual esteu
totes convidades. Hi haurà diver-
ses competicions com una cursa
de 100 metres talons, llançament
de ventalls, natació sincronitzada
–versió Esther Willians o Gemma
Mengual–, tir a l’heteropatriarcat,
cursa d’obstacles homòfobs, aixe-
cament de chubbies i moltes
altres. Tantes com se’ns puguin
passar pel cap a cada una de
nosaltres.

I què pretenem amb les olim-
píades maribolllotrans? Doncs
fer palesa la discriminació de
gènere a l’esport, la competitivi-
tat, la situació de les lesbianes,
trans i gais a la Xina, el silenci
hipòcrita dels governs occiden-
tals i dels Eurogames, la manca
de llibertat al Tibet i d’altres
pobles sotmesos –com el
català–, l’ocupació de la nostra
ciutat per part de l’Ajuntament i
de la Generalitat amb aquest
tipus d’esdeveniments per vendre
Barcelona com una capital de
turisme gai... Però no denunciem
només l’absurd de fer unes olim-
píades gailestrans (i això de trans
és un dir), sinó que volem
desmuntar l’estratègia desactiva-
dora del moviment GLT de base
d’aquest juliol, com diuen els
mari-g-ossos:  la “importància
estratègica d’establir relacions
fluides amb la comunitat” (sic)
amb l’únic objectiu de controlar-
nos encara més
(www.gaylespol.org), o la inten-
ció de donar al poble pa, circ i
sexe i mantenir-nos encantats
sense capacitat d’analitzar críti-
cament la realitat o sotmetre’ns
als escurabutxaques que són
l’empresariat de l’euro rosa o
tantes i tantes altres repressions.

Xavier Blasco Piñol

Olimpíades maribollotrans

Negoci construït amb sang
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Aquest 2008 en farà 120 del
naixement, el 18 de febrer de 1887,
de Joan Peiró i Belis. La biografia
d’aquest personatge és un exem-
ple de lluita i superació, als 8 anys
comença a treballar i no fou fins
als 22 que aprengué a llegir i
escriure; va ser director del diari
Solidaritat Obrera i de l’únic
periòdic escrit en català editat
per la CNT, el Catalunya. Va ser
també destacat dirigent de la
Confederació on ocupà diversos
càrrecs com la secretaria general
el 1922 i fou un dels quatre minis-
tres anarquistes conjuntament
amb Federica Montseny, al govern
republicà de Largo Caballero.

Després de la desfeta en la
Guerra Civil fugí a França on fou

capturat per la Gestapo, extra-
dit a l’Espanya feixista i traslla-
dat a la Dirección General de
Seguridad de Madrid on fou
interrogat i sotmès a mals trac-
tes (va perdre vàries dents).
Iniciat el procés i ajornat excep-
cionalment, se’l va traslladar a
València l’abril de 1941, però la
seva reiterada negativa a la
proposta del govern de dirigir
els sindicats franquistes deter-
minaria la seva condemna,
essent afusellat el 24 de juliol
del 1942 a Paterna, València.

La lluita, la integritat i el
coratge del seu pare l’ha heretat,
sense cap mena de dubte, la seva
filla Guillermina Peiró. Ella hagué
de marxar exiliada amb el seu pare

a Narbona on va treballar a la
verema i a causa de la primera
vaga de la seva vida va ser despat-
xada. Posteriorment va retornar el
1945 a la seva vila natal, Mataró, i
va continuar la lluita afiliada
primer a la CNT i després a la CGT.

Un cop arribats a aquest
extrem em pregunto què podem
llegir d’aquestes persones i quin
reconeixement han obtingut de
les diferents institucions i orga-
nismes que es dediquen a l’ano-
menada recuperació de la
memòria històrica. Puc assegurar
que escàs, fins i tot quelcom tan
bàsic com la revisió del judici que
condemnà a mort a Joan Peiró,
impulsada i duta a terme per l’ad-
vocat i historiador Pep Cruanyes,

ha estat desestimat pel jutge sota
el pretext que el procés és va dur
a terme “segons la legalitat
vigent”, que és tant com dir, per
exemple,  que els camps d’exter-
mini nazi no són condemnables
perquè s’havien fet també d’acord
amb la llei d’aquell moment.

Aquesta amnèsia respecte de
Joan Peiró i d’altres personatges
que han conformat la Catalunya
més rebel i insubmisa, aquesta
desmemòria de tot el que van
significar de lluita obrera i volun-
tat de transformació social, no és
accidental. Al principat, la recu-
peració de la memòria s’ha fet en
bona part per construir la justifi-
cació històrica del catalanisme de
dretes i conservador. Ara, les

suposades esquerres, que han fet
bandera d’aquesta recuperació,
han aprovat una llei que permet
la reivindicació parcial d’alguns
dels protagonistes de la lluita
contra el feixisme, però els hi
nega l’anul·lació dels judicis que
els condemnaren; la mateixa llei
que permet l’exhumació selectiva
d’algunes foses i l’existència de
carrers amb els noms de qui les
van propiciar.

Haurem d’esperar, en primer
lloc que la Guillermina mori i, en
segon lloc, que s’hagi pogut buidar
prou la memòria de Joan Peiró de
la seva càrrega revolucionària per
poder veure’ls en els llibres d’histò-
ria. Això, o bé ens en ocupem
nosaltres de recuperar-la..

/opinio@setmanaridirecta.info/

/opinio@setmanaridirecta.info/Raimundo Viejo Viñas. Professor de Teoria Política a la UPF

Saviesa, ciència i tecnologia:
tres conceptes relacionats amb el
coneixement, tot i que de manera
diferent i canviant al llarg del
temps. La saviesa, grau més elevat
del coneixement, ha estat consi-
derada també font de prudència,
intel·ligència aplicada. La ciència,
més modesta, comprèn el
conjunt de coneixements obtin-
guts mitjançant l’observació i el
raonament, estructurats de
manera sistemàtica, permetent
l’enunciat de principis i lleis gene-
rals. La tecnologia, en fi, tot just
un conjunt de teories i de tècni-
ques que permeten l’aprofita-
ment pràctic del coneixement
científic.

Al llarg de la Història hi ha
hagut temps que la institució
universitària va arribar a organitzar
institucionalment aquests concep-
tes amb cert èxit. Amb els seus
pros i contres, no sense la media-
ció del conflicte entre estaments,
es va assolir una certa harmonia
en el funcionament dels espais de
producció del coneixement, en la
composició social de qui conei-
xen, en l’ocupació i l’aplicació
social dels seus sabers.

En els nostres dies, però, costa
creure que qui vulgui cercar la
saviesa arribi a ella estudiant o
treballant en les universitats. La
ciència, certament, es troba asso-
ciada a la universitat de manera
més clara, si bé és conegut que la
producció científica més avançada
en no poques branques del saber
escapa a la institució. I això és
encara més evident si pensem en
el cas del desenvolupament
tecnològic.

El problema universitari, no
obstant això, no és en les seves
línies fonamentals un problema
de fugida de la producció del
coneixement (efecte abans que
causa de la crisi de la universitat),
sinó de l’organització institucio-
nal d’aquesta. Durant els últims
anys, de fet, la universitat s’ha
inclinat per una de les configura-
cions més extremes i adverses
que hagin conegut la saviesa, la
ciència i la tecnologia. A saber:
aquella que inverteix el flux
semàntic de l’ordre conceptual
que genera la tríade saviesa,
ciència i tecnologia fins a l’ex-
trem de subsumir pràcticament
les dues primeres en l’última.

En efecte, si observem l’evo-
lució o, pitjor encara, la tendèn-
cia que es dissenya en el
desenvolupament universitari,
veurem que cada vegada més la
universitat s’està convertint en
un centre de producció i repro-
ducció d’aplicacions tecnològi-
ques, subsidiària del progrés
científic aliè i d’escassa o nul·la
saviesa. La raó per a això és tan
evident i denunciada com tabú
en el discurs acadèmic: la
mercantilització del coneixe-
ment. No és de sorprendre que
un tremend sentiment de frus-
tració condeixi entre un cognita-
riat, en formació o contractat,
cada dia més precaritzat.

Les alternatives, però, existei-
xen i proliferen en el cor mateix
del semiocapitalisme. Amb cada
curs progressen per onsevulla
alternatives d’autoformació. No
són pocs els hackers que es riuen
dels coneixements d’informàtica
que es poden impartir en un aula
universitària. Tampoc és casual
que en el terreny de les idees, els
principals desafiaments a la teoria
política hagin procedit de la
urgència de donar resposta als
moviments socials: des del femi-
nisme fins a l’ecologia política,
passant per l’indigenisme, la justí-
cia global, etc.

Significativament, la reivindi-
cació de la universitat es

presenta en la semàntica que
acompanya aquest procés de
producció d’espais de coneixe-
ment: noves universitats que es
diuen lliures, nòmades, tangents,
pirates, invisibles, etc. La seva
organització ve a donar resposta
avui a una crisi de la institució
universitària introduïda des de
dalt i que intenta jerarquitzar,
disciplinar i expulsar un cognita-
riat incapaç de donar-se per
satisfet amb el marc institucional
(de classe, gènere, cultura, etc.)
que se li ofereix.

El conegut Pla Bolonya no
sembla que vingui precisament a
facilitar les coses, si bé tampoc
s’hauria d’ignorar el potencial
antagonista d’aquesta temptativa
per recompondre un ordre social
fundat en el control del coneixe-
ment. Així, la institució requereix
una implicació proactiva de qui
produeix el coneixement: l’estu-
diant-massa que va produir la
LRU no té futur en l’elitista marc
universitari postfordista de la
LOU. El cognitari-precaritzat,
però, hauria de ser col·laborador
i proactiu en la producció d’un
coneixement bàsicament
tecnològic.

Els processos de subjectivació
en curs necessaris al naixement de
la universitat semiocapitalista
comporten algunes resistències i
contradiccions de difícil solució
en del model bolonyès. El futur de
la universitat, però, resultarà de la
manera en què es resolgui el
conflicte implícit. A nosaltres,
universitaris, de comprendre a
temps l’exigència política de la
nostra època.

Pau Juvillà. CGT

Pere Ginard

Saviesa, ciència, tecnologia: la universitat que vindrà

Els Peiró i la memòria selectiva

LLOC: SCI Catalunya. Carme 95. Barcelona 
HORARI: Divendres no festius de 19 a 20.30h
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Air Berlin 
i el català
Jordi Soler
Barcelona

Vistes les darreres polèmi-
ques cada cop tinc més clar

que els catalans haurem de
convertir la nostra llengua en
un valor de mercat. En una
variable de màrqueting que les
empreses tinguin en compte
quan dissenyin les seves
campanyes de venda de
productes. Que retolar, etique-
tar, anunciar, utilitzar el català
els faci augmentar les vendes
als nostres mercats. Dis-
criminació comercial positiva
per les empreses que la facin
servir i el contrari per les altres.
I d’aquesta manera comença-
rem a resoldre la manca de
respecte vers el català.

Així, si heu de viatjar en
avió us recomano que trieu
qualsevol companyia menys
Air Berlin. En aquest cas la que
trieu segurament tampoc us
parlarà en català, però almenys
no es fotrà de nosaltres i de la
nostra llengua.

Guerra, les
seves coses i
les ‘miembras’
Tere Mollá
Ontinyent

Per favor… ni que la ministra
Bibiana hagués insultat

alguna personalitat de l’Estat!
Senzillament va feminitzar una
expressió i ja està. Que ni
s’acaba el món ni passa res de
res. Em sembla tan insensat
donar tanta importància a la
feminització d’una expressió
quan les dones portem segles
essent incloses en el mal
anomenat genèric masculí
–que sempre és masculí– que
fins i tot crec que és una
provocació d’alguns sectors
davant els avanços que s’estan
duent a terme en matèria
d’igualtat d’oportunitats.

I el súmmum dels
súmmums és que un dels dipu-
tats amb més experiència
parlamentària, Alfonso Guerra,
hagi intervingut en el debat,
per fotre canya a la seva
companya de partit, la minis-
tra d’Igualtat. Això em sembla
senzillament una traïció.

Guerra, que al llarg dels
anys ha anat per la vida de
culte, de progressista, de
graciós, a qui se li han perdo-
nat tots els excessos verbals
per la seva condició d’andalús
i pel seu currículum polític, no
ha dubtat ni un instant a carre-
gar contra la seva companya,
sense practicar la més mínima
solidaritat de partit o la
complicitat que brinda el
progressisme.

Quin riure que em fa
observar els assenyats
membres de la Real Academia
dir que aquesta paraula no es

troba al diccionari i muntar la
revolada que han muntat i,
després, no dir ni una paraula
quan algunes expressions
anglosaxones o inventades per
la gent envaeixen el nostre
llenguatge…

En fi… que les dones segui-
rem essent un poc més trans-
gressores que ells per fer-nos
visibles fins i tot en el llen-
guatge… a pesar dels acadè-
mics i de certs polítics amb tuf
de mascles passats.

Jo també vull
ser ‘miembra’
Eulàlia Reguant
Sabadell

Sap greu trencar una llança
a favor d’una ministra

espanyola i d’una llengua
aliena, però hi ha actituds

que insulten el sentit comú.
Hi ha dones que no se senten
a gust quan les titllen de
miembros i per això usen la
forma –inventada, i què?–
miembras. En català ja ho
vam resoldre, ja que membre
és una forma epicena que
només denota gènere en l’ús
dels articles (un punt més a
favor nostre). A l’Amèrica del
Sud, miembras és una forma
cada vegada més i més
emprada i els masclistes
d’aquelles contrades no
semblen més ofesos de l’ha-
bitual.

La llengua –mal els pesi
als carrinclons de la RAE–
està viva i en constant trans-
formació, encara que els costi
tant de recollir, acceptar i
normativitzar el que es parla
al carrer, fruit de les necessi-
tats immediates i reals de les
persones que usen la llengua
(la terra per qui la treballa i la
llengua per qui la utilitza).

Fa anys, quan les minis-
tres franceses van negar-se a
firmar les actes amb la
fórmula Madame le ministre,
la Reial Acadèmia Francesa va
parlar amb el llavors presi-
dent de la República perquè
les cridés a l’ordre. Les minis-
tres encara riuen d’aquest
gest infantil. I avui, evident-
ment, firmen com el que són:
Madame la ministre.

La paraula miembra exis-
teix des del moment que la
podem pronunciar i arribarà
el dia (potser no tan llunyà)
que, qui ho vulgui, també serà
miembra.

El problema no és la llen-
gua, el problema continua
essent el masclisme de qui
l’utilitza i el masclisme de qui
fa les normes. Potser seria
millor preguntar-se per què
necessiten un ministeri
d’Igualtat.

cartes

Envieu les vostres cartes per correu electrònic a
cartes@setmanaridirecta.info

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters

(amb espais) i han de portar:
signatura, localitat i contacte

La clàusula vírica

✑ Roger Palà. Periodista

L’any 1968, el grup alemany Can
va enregistrar les manifestacions
del maig de París i les va emprar

al primer dels seus concerts. Avui, molts
d’aquests eslògans apareixen intercalats
en centenars de vinils que viatgen de
plat en plat per totes les discoteques
del món. Aquesta és una de les múlti-
ples referències del llibre Techno
rebelde, escrit pel periodista francès
Ariel Kyrou i publicat a l’Estat espanyol
per Traficantes de Sueños. Sovint, quan
es parla de música –i per extensió de
qualsevol altra expressió cultural– el
seu procés de producció queda en un
segon terme: importa el què i no el
com. Kyrou aborda la matèria des del
punt de vista contrari: la música és
coneixement i, de la mateixa manera
que dels processos de producció de la
informació se’n derivarà en gran mesura
el caràcter més o menys reaccionari o
alliberador d’aquesta, passa el mateix
amb allò que coneixem com a expres-
sions artístiques.

Les societats occidentals tenen assu-
mit el concepte de l’autor propietari, del
creador que genera quelcom únic i espe-
cial a partir de no se sap quina inspiració.
Aquesta idea romàntica de l’autor va
començar a ser qüestionada a nivell
teòric a finals de la dècada dels 60 per
Roland Barthes, que entenia la creació
com un conjunt de cites de diferents
tradicions culturals anteriors. Avui dia,
els moviments que qüestionen l’autoria
clàssica han pres força i tenen entre les
seves principals victòries la consolidació
del concepte copyleft i de les llicències
Creative Commons (CC). Bill Gates les ha
definit com “una mena de comunisme
modern” i en això té raó. Una de les clàu-
sules més interessants que inclouen les
CC és l’anomenada clàusula vírica: l’autor
llicencia una obra perquè es pugui modi-
ficar, versionar, remesclar i samplejar
amb una única condició: que l’obra resul-
tant també tingui una llicència CC. 

Aquest punt és especialment inte-
ressant, perquè porta implícit el reco-
neixement del caràcter víric de la
cultura. En una societat de masses
mediatizada com l’actual, la música té
un paper protagonista en la vertebració
de l’imaginari col·lectiu, sobretot dels
joves. Ho recorden els Eina, aixoplu-
gant-se en Gramsci: “La música és la
nostra eina per incidir en la superes-
tructura del sistema, en tot el que està
per sobre de l’Estat i el capital i que té
a veure amb la cosmovisió del món,
amb la ideologia, amb la moral i l’ètica”.
La cultura, tants cops vista des dels
moviments socials com quelcom acces-
sori –fins i tot sovint com una simple
eina de finançament– ha de ser un punt
clau de les futures lluites contra el
poder polític i econòmic. És l’hora,
doncs, que des de l’escena alternativa
es comenci a plantejar seriosament la
necessitat d’apostar amb força per
processos creatius que passin per sobre
de les estructures bàsiques de la indús-
tria cultural capitalista, ja sigui a nivell
de drets d’autor mitjançant l’estratègia
copyleft, o a nivell productiu
mitjançant l’autoedició o el suport als
col·lectius editors independents i alter-
natius. En altres paraules:  predicar amb
l’exemple.
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Infectació No als vaixells de luxe 
al port de Tarragona
Pau Gomis
Tarragona

El dia 7 de maig, com que estic a l’atur,
vaig anar a fer un volt en bicicleta pel
port. Quina va ser la meva sorpresa quan

vaig veure la gran quantitat d’automòbils que
hi havia aparcats per tot arreu, hostesses
somrients, autoritats diverses i una relació
directament proporcional entre la profusió de
corbates i la presència policial.

S’inaugurava la fira World Royal. La nova
Marina Port Tarraco acollia una mostra de iots
de luxe (el preu d’alguns d’ells oscil·lava entre
quatre i els vint milions d’euros). La fira incloïa
expositors de joieria i altres articles, desfila-
des de moda nàutica i festes VIP a les nits.
L’accés, com no, era restringit. Sols podies
entrar amb invitació, però des del moll de
costa es podia veure com es movien els rics
en el seu glamurós ambient i com s’ho passa-
ven d’allò més bé. Els pobres, un altre cop,
amb la cara enganxada al vidre del restaurant i
els budells fent soroll, mentre miren com d’al-
tres mengen exquisides viandes.

L’Autoritat Portuària s’equivoca de nou
donant una utilitat exclusivista al port de la
ciutat, o sigui, d’esquena a la ciutadania. Això
fa preveure que no vindran grans vaixells de
mort a Tarragona, ja que als capitalistes no els 

agrada tenir prop aquells que més aferrissada-
ment els defensen, els exèrcits. Però els
vaixells que hi ha atracats no són vaixells de
vida. Les fortunes capaces d’adquirir i mante-
nir aquestos iots, tret d’alguna excepció, ja
sabem com s’amassen dins del sistema capita-
lista, i precisament no van de la mà de l’ètica.

La majoria de vaixells exposats són un
símbol del poder econòmic, una representa-
ció emblemàtica del món capitalista, una
ostentació que fa mal a totes les persones
compromeses en la lluita contra la pobresa i
a tothom que creu que un altre món és
possible.

Només a l’Estat espanyol hi ha nou milions
de pobres, si sumem els que viuen al llindar de
la pobresa representa prop d’un 20% de la
població. Per això, i molt més, és immoral i
obscena aquesta exhibició de riquesa. El capi-
talisme aparta els pobres amb l’escombra o la
porra, li és indiferent. Té moltes modalitats de
mort, no només les guerres.  

Aquí a Tarragona, en una nova demostra-
ció de servilisme com vam fer amb la visita
del portaavions JFK, els hi preparem els espais
i els hi facilitem tot perquè es distreguin de la
seva bruta i miserable existència.
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El CIRE es nega a difondre la llista
de les empreses on treballen presos
✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D es del moment de la seva
creació l’any 1989, el Cen-
tre d’Iniciatives per a la

Reinserció (CIRE), una empresa
pública que depèn del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat
i que gestiona el treball dels
interns de les presons catalanes,
ha estat acusada moltes vegades
d’explotar les persones que treba-
llen als tallers dels centres. El mes
d’abril passat, aprofitant la visita a
Quatre Camins de la consellera de
Justícia Montserrat Tura, el diari
ADN va publicar una notícia on es
parlava de la feina que fan alguns
presos que treballen als tallers
gestionats pel CIRE i el sou que
reben a canvi. Al text, l’Ismael –un
pres de Quatre Camins que treba-
lla fabricant peces de cotxe– va
dir que “munta 1.000 peces per
guanyar sis euros”.

L’Ismael és una de les 1.568
persones que treballen a les pre-
sons del Principat, persones que
s’han convertit en la mà d’obra
de les empreses i les multinacio-
nals externes que signen con-
tractes de producció amb el
CIRE. Segons el cap de produc-
ció de l’empresa, Xavier Losada,
“400 empreses de diferents sec-
tors productius (electricitat,
automoció, papereres o electro-
domèstics) ens fan encàrrecs”. El
mateix CIRE es nega rotundament
a facilitar el directori d’empreses
amb les quals treballen: “no
podem facilitar cap dada”, assen-
yala Losada. “Hi ha empreses que
no volen donar el seu nom i fer
públic que fabriquen productes a
les presons”, explica el cap del
departament de producció. 

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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La Plataforma pel Dret de
Decidir constata el final de
la via estatutària i emplaça 
la societat civil a treballar
per l’autodeterminacio.

> Pàgina 16
El jujtat de Terrassa vol
tornar a empresonar el jove
Francesc Argemí ‘Franki’ amb
l’argument que no ha pagat la
multa per ultratge a Espanya.

CATALUNYA //  L’ENS PÚBLIC GESTIONA EL TREBALL ALS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS

Línia de producció pròpia
Al mateix temps, el CIRE compta
amb una línia de producció prò-
pia de productes que es fona-
menta, per exemple, en la fabri-
cació de pa o de les caixes que
serveixen per emmagatzemar els
fulls de DINA 4 que es fan servir
a les oficines o als jutjats que
depenen de Justícia. Els únics
productes fets per persones pri-
vades de llibertat que s’etiqueten
especificant qui els ha fabricat
són els que promociona el mateix
CIRE en la seva línia de producció
pròpia.

L’afany per impedir que se
sàpiga quines empreses treballen
amb el CIRE xoca amb el Reial
Decret 1468/1988 referent a l’eti-
quetatge dels productes indus-
trials. L’article 6.2 d’aquest reial

decret diu que l’etiquetatge “no
dejará lugar a dudas respecto de
la verdadera naturaleza del pro-
ducto”, l’article 7.7 especifica que
“se indicará el nombre o la razón
social o la denominación del
fabricante o del envasador o
transformador o de un vendedor”
i l’article 8.4 remarca que “los pro-
ductos industriales que se suminis-
tren no envasados al consumidor
deberán incorporar la informa-
ción obligatoria”.

En relació a aquest tema, des
del CIRE es diu que els produc-
tes que fabriquen els presos no
s’etiqueten perquè “no són pro-
ductes acabats”. En tot cas, però,
són articles pels consumidors i
que estan fets per persones que,
tot i estar privades de “llibertat”,
també treballen.

“Es valora la rendibilitat”
Segons el departament de produc-
ció del CIRE, els treballadors de les
presons “cobren el sou mínim si
arriben a fer durant un mes un
determinat nombre de peces”. Des
del CIRE també s’indica que, en el
treball a les presons, el que “es
valora és la rendibilitat i la produc-
ció” i que “el sou no és fix”.

El 2004, un article publicat a
la revista  Ardi Beltza va denunciar

que “les fonts oficials justifiquen
els salaris baixos -que normal-
ment només arriben al 75 per cent
del sou mínim- amb l’argument de
la ‘baixa productivitat’ dels presos
i la ‘concepció resocialitzadora de
les feines que promou el CIRE”. 

La realitat és que, l’any 1999,
2.600 presos treballaven per 300
pessetes (1,8 euros) als 32 tallers
de les presons catalanes, amb un
sou mitjà mensual de 21.500 pes-
setes –a Wad Ras és de 12.153 i a la
Trinitat de 7.468. El 1999 l’empresa
pública va facturar un total de
413.980 jornades de treball, va
ingressar 1.239 milions de pesse-
tes i en va abonar als presos 497.

En declaracions a aquest set-
manari i davant la pregunta de si
l’explotació dels presos és un fet,
el departament de producció del
CIRE respon que “moltes empre-
ses signen contractes amb el CIRE
perquè ho veuen com una manera
de no deslocalitzar-se i de no

haver de traslladar la seva produc-
ció a la Xina o a Romania”.

A començaments dels anys 90,
139 presos de Quatre Camins van
signar una demanda dirigida a la
Direcció General de Serveis Peni-
tenciaris i Rehabilitació que va
derivar en una denúncia judicial de
50 treballadors que reivindicaven
l’equiparació real dels seus salaris
als convenis col·lectius respectius i
exigien l’alta a la Seguretat Social.

La sentència va negar l’equi-
paració salarial per conveni,
però va condemnar la Direcció
General penitenciària a apuntar
40 interns de Quatre Camins a la
Seguretat Social i a pagar les
cotitzacions pels treballs oferts
pels treballadors durant la seva
manca de llibertat.

L’any 2002 es va saber que 50
persones de la presó de Ponent de
Lleida treballaven pel CIRE a la
finca Raimat, propietat de Codor-
niu. Aquestes persones rebien 300
pessetes l’hora per cultivar raïm i
fer caixes de fruita que, després,
l’empresa Mat Fruit SL distribuïa
entre els agricultors de les comar-
ques de Lleida. Davant del cas de
Raimat, la Unió de Pagesos va
indicar que el conveni del sector
del raïm establia un sou de 729
pessetes per hora treballada. d

Plafó publicitari dels productes elaborats per presos i preses dins dels projectes del CIRE
Berta Alarcó

Alguns grups han volgut denun-
ciar amb accions directes les

condicions de treball dels presos
que treballen pel CIRE. El gener de
2005, la seu de l’organisme va
rebre dos atacs fets amb bombes
casolanes. Un dels artefactes va
explotar i va afectar la persiana
del local i les portes d’accés, que

eren de vidre. En el moment dels
fets, el CIRE estava projectant una
botiga on volien vendre els pro-
ductes elaborats pels presos. El
març de 2006, Las Brigadas de la
Cólera van enviar un paquet
bomba al CIRE i un altre a la subdi-
recció dels Mossos. La càrrega era
de 50 grams d’explosiu.

Accions directes contra l’explotació

El que “es valora
és la rendibilitat
i la producció” i
“el sou no és fix”

1.568 persones
treballen a 
les presons 

del Principat
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La PDD afirma que la via 
dels estatuts “està esgotada”
✑ Gabriel Villanueva
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L a Plataforma pel Dret de
Decidir (PDD) ha mostrat de
nou la seva disconformitat

amb el procés de “retallades con-
tínues” que està patint l’Estatut
del Principat de Catalunya. A tra-
vés d’un comunicat aparegut el 2
de juny, la PDD considera que la
via estatutària “ha quedat esgota-
da”, ja que “no dóna respostes a
les necessitats de Catalunya com
a nació ni a les dels catalans i
catalanes com a ciutadans”. 

La Plataforma afegeix que “el
sistema autonòmic ha donat prou
proves de ser un sistema de
dependència política i d’espolia-
ció econòmica dels catalans”.

CATALUNYA // DIVISIÓ INTERNA A LA PLATAFORMA PEL DRET DE DECIDIR

Des de la PDD creuen que el
temps ha anat reforçant els seus
posicionaments. Destaquen que
el projecte sorgit del Parlament
de Catalunya ha estat rebaixat,
primer per l’executiu de l’Estat en
unes negociacions bilaterals amb
representants polítics del Princi-
pat i ara, possiblement, pel Tribu-
nal Constitucional espanyol, on el
text ha estat recorregut tot i que
ja va ser votat mitjançant un
referèndum a Catalunya fa gaire-
bé dos anys. 

Des de la plataforma empla-
cen “tot el teixit social i institucio-
nal català a assumir aquest plante-
jament i a defensar clarament els
interessos nacionals i socials del
nostre poble”. També es mostren
en desacord amb aquells que estan
cridant a la defensa de l’Estatut
davant les possibles retallades del
constitucional. La PDD va optar
per demanar el “no” al referèndum
perquè considera que el text ja ha
estat aigualit abans d’arribar a la
consulta popular i als tribunals.
Segons el comunicat, només dona-
ran suport a aquells que es mostrin
favorables a l’inici d’un procés d’au-
todeterminació i a acabar amb els
estatuts d’autonomia.

La Plataforma també aprofita
per mostrar les seves crítiques a la
negociació del finançament au-
tonòmic que estan duent a treme
les administracions i que qualifica

“El sistema
autonòmic

només genera
dependència

política i 
explotació
econòmica 

als catalans”

de “befa”. El comunicat continua
afirmant que “són constants les
ingerències de l’Estat contràries
als interessos dels catalans en
infraestructures sanitàries, educa-
tives i productives, en els drets
socials i civils i en la defensa del
territori”.

Divisió interna
D’altra banda, el 15 de juny la PDD
va celebrar una assemblea extra-
ordinària a Girona, on es van reno-
var els estatuts i es va escollir una
nova junta. Segons informen els
diaris electrònics Vilaweb i Tribu-
na Catalana, algunes entitats fun-
dacionals van mostrar una actitud
crítica amb la nova junta, a la qual
van acusar de voler dirigir la PDD
a la subordinació dels interessos
de determinats partits polítics.
Aquests fets van ser negats per la
portaveu de la plataforma Mòni-
ca Sabata, que va remarcar la
voluntat de la nova junta de man-
tenir “la independència i la trans-
versalitat”.

La PDD es va crear a finals de
l’any 2005 amb l’objectiu de pro-
moure l’exercici d’autodetermina-
ció del poble català. Des d’alesho-
res, s’hi van unir prop de 700
entitats, 58 ajuntaments i alguns
milers de persones a títol indivi-
dual. Des d’aleshores ha promo-
gut nombroses campanyes i actes
reivindicatius.Albert Garcia d

Pallisa contra quatre activistes 
en una protesta a la Monumental

BARCELONA // VAN ATURAR UNA CURSA DE BRAUS EN UNA ACCIÓ SENSE PRECEDENTS

✑ Francesc Richart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E l 15 de juny es va produir una
acció de protesta contra les
curses de braus com no s’ha-

via vist mai a la plaça Monumental
de Barcelona. Diversos membres de
l’organització Igualdad Animal van
dur a terme dues accions simultà-
nies que van consistir a aturar la
cursa de braus saltant a la sorra i a
despenjar-se amb una pancarta. La
mateixa tarda, a la plaça de Las
Ventas de Madrid dos joves van
descendir amb una altra pancarta
que reclamava l’abolició de les
corregudes.

A Barcelona, quatre activistes
van esperar que el segon brau esti-
gués a punt de morir agonitzant
per saltar a l’anell de la plaça amb
pancartes reclamant l’abolició de
les curses de braus. Al mateix
temps, a la façana de l’edifici, es
van despenjar dos activistes més
amb una pancarta de tres metres
que deia: “Tauromaquia abolició.
Drets per a tots els animals”.

La protesta, que es va dur a
terme de forma pacífica, no va

rebre el mateix tracte per part
dels aficionats taurins. Els quatre
activistes que van saltar a la sorra
van haver de ser atesos a l’Hospital
del Mar a causa de les agressions
amb pals i punys dels aficionats i
el personal de la Monumental. Un
d’ells va haver de ser ingressat
sense gravetat. 

Els antituarins han declarat
que els Mossos d’Esquadra “van
participar de l’agressió” expul-
sant-los “amb una violència con-
tundent i amb amenaces”: “No et
queixis que encara rebràs més”,
afirmen que va dir un agent men-
tre practicava la detenció. 

Per altra banda, els joves que
estaven despenjats van romandre
una hora allà fins que van donar
per acabada l’acció i després van
ser detinguts. En acabat, els van
conduir a la comissaria de Les
Corts on una vintena d’antitaurins
van esperar que sortissin, a les 4:30
de la matinada.

Tot i que els activistes han
estat acusats de desordres públics
i resistència a l’autoritat, Igualdad
Animal ha declarat que diposa de
filmacions i fotografies de com-
panys infiltrats per denunciar els
aficionats i el personal de la plaça
que arengava i agredia els activis-
tes a la Monumental.

A Madrid, durant la tradicio-
nal cursa de Sant Isidre, l’acció va
ser molt similar, tot i que es van
viure moments de tensió quan uns
aficionats taurins va voler treure la
corda del mosquetó d’un dels acti-
vistes penjats a més de vint metres
amb una panacarta. “Hi han riscos
que hem d’assumir, és inevitable”,
declara a la DIRECTA el membre que
va participar en aquesta acció.

La portaveu d’Igualdad Ani-
mal, Sharon Nuñas, va declarar als

mitjans que “les enquestes confir-
men que un 70 per cent de la
població de l’Estat espanyol està
en contra de les curses de braus”.
“Ja seria hora d’obrir un debat
seriós sobre si hem continuar tor-
turant i assassinant animals per
diversió”.

L’organització Igualdad Ani-
mal, nascuda el 2006, té com a
objectiu “l’abolició de l’esclavitud
animal” en tots els seus aspectes:

“vestimenta, alimentació, experi-
mentació o vivisecció” Té nuclis
en països com Perú o Venezuela i,
a l’Estat espanyol té forta implan-
tació a Sevilla i Madrid, les dues
grans capitals de les curses de
braus. Fa poc més d’un any han
establert un grup a Barcelona, que
ja ha organitzat diverses manifes-
tacions i la ja tradicional concen-
tració davant la Monumental el
dia que hi ha cursa. d

Les antitaurines
van ser

agredides a cops
de puny pels

aficionats 
i el personal 
de la Plaça

Jose Valle
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Mobilització per aturar les obres
d’un hotel al Palau de la Música
✑ Neus Ràfols
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L a construcció d’un hotel de
cinc plantes i un aparcament
de 97 places al costat del

Palau de la Música –als edificis
13bis, 15 i 17 del carrer Sant Pere Més
Alt i 2 i 4 d’Amadeu Vives– ha mobi-
litzat els veïns i veïnes del Casc
Antic, que veuen en aquesta opera-
ció urbanística impulsada per la
Fundació de l’Orfeó Català la conti-
nuació d’un model de ciutat “de

parc temàtic” pel turisme. “Pensem
que la pressió turística que hi ha en
aquest barri és insostenible. Estem
convertint Ciutat Vella en un Llo-
ret”, manifesta la presidenta de l’As-
sociació de Veïns del Casc Antic,
Maria Mas. Juntament amb l’orga-
nització Veïns en Defensa de la Bar-
celona Vella, l’entitat ha presentat
un plec d’al·legacions a la regidoria
d’Urbanisme per aturar la modifi-
cació del Pla General Metropolità
que comporta aquest projecte i

BARCELONA // L’OPERACIÓ URBANÍSTICA L’IMPULSA LA FUNDACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÀ

que suposa l’enderrocament de dos
edificis protegits i un del segle
XVIII. Al tancament d’aquesta edi-
ció –dimarts 17 de juny– els veïns i
les veïnes estan convocades a una
assemblea per decidir actuacions
futures. “Pensem que no és un pro-
blema de barri, sinó de ciutat i, per
tant, les mobilitzacions aniran
enfocades partint d’aquesta visió
global “, apunta Mas.

El projecte suposa
l’enderroc de 
dos immobles

protegits i 
d’un edifici del

segle XVIII

El projecte justifica aquesta
actuació urbanística argumentant
que “donarà més rellevància i es
ressaltaran les qualitats de l’edifi-
ci modernista”, a més de “disposar
prop del Palau un equipament
hoteler que pugui donar-li servei”.
Actualment ja hi ha vint hotels a
un radi de 250 metres del Palau de
la Música, sense comptar amb els
que estan projectats.

Una de les possibles vies que
apunta la dirigent veïnal per atu-
rar les obres és a través de la pre-
sentació d’alternatives al “procés
participatiu vinculant” que impli-
ca tota modificació urbanística a
Ciutat Vella i que, “casualment,
l’Ajuntament ha obert a ple estiu
–quan tothom està de vacances–
i s’ha d’acabar aquest mateix
setembre”, apunta Mas.

Els edificis amenaçats del
carrer Sant Pere Més Alt pertan-
yien a l’Institut dels Germans de
les Escoles Cristianes i van ser
cedits gratuïtament a l’Orfeó
Català a canvi que, paral·lelament
a l’edificació de l’hotel, s’hi cons-
truïssin noves aules i un polies-
portiu soterrat. D’aquesta manera,
la institució religiosa remodelaria
el complex escolar de La Salle
Comtal, format per una escola
bressol, un centre concertat i
habitatges privats.

El projecte suposa un canvi de
qualificació de l’illa de finques
–que passaria a ser d’equipament a
residencial– i obre la possibilitat
que l’hotel que està previst cons-
truir-hi –dotze anys després de la
seva aprovació– esdevingui un edi-
fici d’habitatges de renda lliure.

La pèrdua de sòl destinat a
equipaments pel barri ja estava
prevista en la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament, la
Generalitat i l’Orfeó Català
–l’octubre de 2006– que possi-
bilitava aquesta “transferència
de qualificació”, amb la conver-
sió d’ús d’equipament d’un edifi-
ci situat al carrer Comtal que la
Generalitat va comprar a la Ca-
ixa de Pensions. “Estem davant
d’un cas flagrant d’especulació
urbanística privada amb el con-
sentiment de les institucions
públiques”, conclou el comuni-
cat de les entitats veïnals.

L’edifici envolcallat és un dels afectats pel projecte hoteler Neus Ràfols

Milers de persones usen la N-II com
a passeig de vianants durant un dia

MARESME // PRESENTEN LA COORDINADORA DE PLATAFORMES PER LA SUPRESSIÓ D’AQUEST EIX VIARI

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

Milers de persones, ciuta-
dans i càrrecs polítics,
van recórrer el tram de

carretera comprès entre el Mas-
nou i Cabrera de Mar el 15 de juny
al matí. L’objectiu era el de sem-
pre: demanar la supressió de la N-
II, la seva conversió en una via cívi-
ca i la supressió del peatge de
l’autopista C-32 pels habitants del
Baix Maresme.

La marxa, convocada per la
Coordinadora de plataformes per
la supressió de la N-II, va sortir a
les 9 del matí del municipi del
Masnou i es va anar aturant a
cadascun dels pobles costaners
–en sentit Girona– per llegir el
manifest de la diada. Es va orga-
nitzar un relleu amb el manifest,
protagonitzat per les colles de
gegants de cada poble. Quan s’a-
rribava al llindar d’un municipi
s’efectuava el relleu del text, que
s’entregava a la següent colla
gegantera. Aquesta l’apropava al
consistori per entregar-lo a l’al-

calde i, després, l’actor mares-
menc Àlex Casanovas el llegia.
L’acte va acabar, després de 8,8
quilòmetres de marxa, amb un
dinar popular a la platja de Ca-
brera de Mar.

El secretari de comunicació
de la Coordinadora i President
de la Plataforma No a la N-II de
Vilassar de Mar, Antonio Este-
ban, explica en unes declara-
cions a la DIRECTA que l’acte pas-

sarà a la posterioritat “com una
acció ciutadana liderada pel
moviment popular de la comar-
ca del Baix Maresme i recolzada
per la gran majoria de consisto-
ris”. Esteban, però, destaca el fet
que l’alcalde de Teià, Andreu
Bosch (ERC), no hi col·laborés,
tot i que també va voler aclarir
que aquest fet no exclou la par-
ticipació del poble de Teià en la
protesta.

La Coordinadora s’estrena
La plataforma ciutadana Camí Ral
de Premià de Mar, Masnou 21 del
Masnou i la Plataforma No a la N-II
de Vilassar de Mar conformen la
Coordinadora de plataformes que
treballen per la supressió de la N-II
al Maresme. Després de llargues
protestes i diverses mobilitzacions,
la Coordinadora s’ha presentat pú-
blicament amb aquest acte unitari.

Els objectius d’aquest movi-
ment són diversos, però tots giren
al voltant de l’eliminació de la
carretera Nacional II al pas pel Baix
Maresme. El motiu de la reivindica-
ció cal buscar-lo en l’alt índex de
mortalitat que registra (es tracta
d’un dels punts negres de la xarxa
de carreteres catalana) i la gran
pol·lució que genera el trànsit con-
tinu de vehicles a motor durant les
24 hores del dia en una via que es
troba a només uns vuit metres de la
casa més propera.

En substitució de l’activitat
actual que sustenta aquesta carre-
tera, la Coordinadora sempre ha
demanat la conversió del tram en
una via cívica. Volen un passeig que

permeti que el veïnat pugi accedir
directament al passeig marítim
sense posar en perill la seva vida.
Asseguren que la situació actual
no té sentit, ja que existeixen alter-
natives de circulació molt més
segures com l’autopista C-32. Per
això demanen la supressió del
peatge d’aquesta via pel habitants
del Baix Maresme. Un altre aspec-
te –i no menys important– és el de
la gestió de la Nacional II, que
actualment depèn de la Generali-
tat, després d’haver guanyat una
primera petita batalla amb el
traspàs de competències que es va
fer des del Ministeri de Foment el
24 d’abril. Un traspàs que el govern
va haver d’efectuar després de
grans mobilitzacions arrel de la
mort de l’alcalde de Premià de
Mar, Jaume Batlle, en un accident
de trànsit a la mateixa N-II. Segons
afirma Antonio Esteban, secretari
de comunicació de la Coordinado-
ra, aquesta és una de les victòries
aconseguides, però només parcial-
ment, ja que l’objectiu és que la
gestió depengui dels consistoris
del Baix Maresme. d

d

Caminada popular a l’alçada de Vilassar de Mar Kiko Montoro
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La campanya contra la ‘Directiva de
la Vergonya’ continuarà protestant
✑ Sergi Picazo
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L a Directiva de Retorns de la
Unió Europea, anomenada Di-
rectiva de la Vergonya pels

moviments de suport als immi-
grants, ja és pràcticament un fet
consumat. El nou reglament, si no hi
ha cap cataclisme polític, ja haurà
estat aprovat pel Parlament Euro-
peu quan aquest setmanari arribi als
quioscos. Associacions d’immigrats,
ONG i partits polítics d’esquerra fa
setmanes que mostren la seva dis-
conformitat amb la normativa i,
encara que sigui aprovada, no atura-
ran les seves protestes. El 21 de juny
la Xarxa Estatal pels Drets dels
Immigrants ha convocat actes per
demanar l’incompliment de la llei.
Als Països Catalans es realitzaran
concentracions a Barcelona i Valèn-
cia. També hi haurà protestes a
Madrid, Màlaga, Iruña i Bilbo. 

SOS Racisme considera que la
normativa representa “un retrocés
en el respecte als drets humans
perquè legitima la reclusió de les
persones immigrants en situació
irregular als Centres d’Interna-
ment fins a divuit mesos”. Això és,
segons l’últim manifest fet públic
per aquesta organització, el fet
que fa “especialment greu” aques-
ta nova normativa, ja que “legitima
la privació de llibertat de perso-
nes que no han comès cap delicte”. 

Ara, la Unió Europea proposa
augmentar el temps de tancament
dels immigrats en uns centres que
han estat denunciats repetida-
ment per l’incompliment de les
seves condicions de salubritat, pel
maltractament a les persones
internes i per la falta de trans-
parència d’uns criteris clars de
funcionament i d’informació.

Les normes pel retorn dels
“nacionals de tercers països que
es trobin il·legalment al territori
de la UE” tenen l’únic objectiu de
convertir-se en un nou instru-
ment comú i unitari per impulsar
una política d’expulsió de ciuta-
dans “a l’europea”. Tot i les críti-
ques fetes al tractament d’Estats
Units contra els refugiats llatinoa-
mericans o dels Emirats Àrabs
contra els treballadors asiàtics,

SOS Racisme creu que la Directiva
de la Vergonya trenca amb la ca-
racterística defensa europea dels
drets humans i “estandarditza” les
garanties processals dels estran-
gers “a la baixa”.

La campanya contra la Directi-
va ha aplegat una cinquantena d’or-
ganitzacions de tot l’Estat. A Barce-
lona, per exemple, el 5 de juny es
va fer una protesta davant la seu
del Parlament Europeu al passeig
de Gràcia. Aquesta campanya, tot i
que no ha complert els seus objec-
tius finals, com a mínim ha servit
per posar sobre la taula el debat

sobre l’existència i el funciona-
ment dels Centres d’Internament
per a Estrangers (CIE). Com bé re-
corda una membre de l’Espai Deso-
beint les Fronteres, aquest Sant
Joan farà dos anys de l’acció de
“desmuntatge” i “ocupació mo-
mentània” de l’aleshores recent
estrenat CIE de la Zona Franca. 

Actualment, l’Estat espanyol
compta amb 3.500 places d’inter-
nament per estrangers. Als Països
Catalans hi ha dos CIE, a Barcelona
i a València. També n’hi ha a Madrid,
Màlaga, Algesires, Múrcia, Las Pal-
mas, Tenerife i Fuerteventura. Des-
prés de visitar cinc dels nou cen-
tres, un informe de la Comissió de
Llibertats Civils, Justícia i Interior
del Parlament Europeu del mes de
març va concloure que patien “les
condicions més deplorables de
tota la Unió Europea”. A més, va dei-
xar clar que aquests centres tenen
un “caràcter penitenciari” i funcio-
nen “sense cap control extern”.

L’Europa de Sarkozy
El projecte de directiva, que po-
dria ser la primera gran norma
legal de compliment obligat en
l’àmbit de la UE sobre immigració,
ha trobat molts problemes durant
la seva tramitació al Parlament Eu-
ropeu. Però no per l’enduriment
dels càstigs, sinó per tot el contra-
ri, per ser massa tova. Deu governs
de la UE, liderats per l’Estat
francès que encapçala Nicolas
Sarkozy, han demanat mesures
encara més dures contra la immi-
gració, mentre que el Parlament
Europeu (que té poder de codeci-
sió) està dividit entre els que con-
sideren que ofereix poques garan-
ties en alguns aspectes i els que
aprecien més les millores en altres
elements. Per exemple, malgrat el
rebuig de diverses ONG i associa-
cions d’immigrats, el fet que els
estrangers puguin ser retinguts
entre sis i divuit mesos posa límits
a les legislacions de nou països
europeus que fins ara aplicaven
períodes indefinits.

L’Estat espanyol, per contra,
podria aprofitar la normativa per
endurir i augmentar un període
que ara no pot sobrepassar els 40
dies. Tanmateix, el gens sospitós
Consell General de l’Advocacia
també creu que la Directiva de
Retorns lesiona en aquest aspecte
els drets de les persones. “L’inter-
nament dels estrangers és una
mesura cautelar segons la doctri-
na del Tribunal Constitucional i
sempre ha de ser presa com a tal
pel temps mínim imprescindible i
proporcional a la gravetat dels
fets”, va afirmar recentment.

Els ‘durs’ de Zapatero
El govern espanyol en general està
d’acord amb la Directiva de Retorns.
Tot i que es mostra contrari al “con-
tracte per immigrants” de Sarkozy o
del líder del PP Mariano Rajoy, el
president José Luís Rodríguez Zapa-
tero ha mostrat reiteradament la
seva voluntat d’expulsar el màxim

nombre d’estrangers indocumen-
tats, de construir nous centres d’in-
ternament i de no facilitar la regula-
rització ordinària. Durant l’última
setmana, Zapatero ha llançat dos
missatges clars i concrets a través
de dos dels seus ministres més durs.
Primer, el ministre de l’Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, va anun-
ciar que el govern ampliarà el termi-
ni d’internament dels estrangers als
CIE per facilitar les repatriacions i va
expressar la seva defensa de la di-
rectiva europea amb contundència:
“Si som laxes amb la immigració
il·legal, l’allau, no hi haurà qui el
pari”. I uns dies després, el ministre
espanyol de Treball i Immigració,
Celestino Corbacho, va arrodonir
l’argument del seu company de par-
tit amb un advertiment cap a la
població immigrada que viu a l’Es-
tat: “Els immigrants en situació irre-
gular no haurien de tenir cap mena
d’esperança que la seva situació es
regularitzi”.

ESTAT ESPANYOL // LA DIRECTIVA DE RETORNS DE LA UE S’APROVARÀ AQUESTA SETMANA

La Xarxa Estatal
pels Drets dels

Immigrants, 
que aplega 50
organtizacions,

ha convocat
actes per

demanar la
insubmisió a la
nova normativa

el 21 de juny

Protesta davant la seu barcelonina del Parlament Europeu, el passat 5 de juny al passeig de Gràcia Eloy de Mateo

Aspectes més destacats de 
la ‘Directiva de la Vergonya’

FONT: SOS RACISME

1. L’ampliació fins un període màxim de divuit mesos d’internament
de les persones immigrades per haver comès una infracció adminis-
trativa d’estada irregular en territori europeu.

2. Certifica que, davant la manca de centres d’internament, puguin
ser ingressades en presons encara que es trobin en mòduls separats.

3. Preveu l’internament de menors d’edat.

4. La prohibició dels expulsats de tornar a la UE durant un període de
cinc anys… (mesura que ja s’aplica a l’Estat espanyol).

Als Països
Catalans hi 
ha centres

d’internament
per a estrangers
(CIE) a Barcelona

i València. 
A l’Estat espanyol

hi ha un total 
de nou centres

d
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✑ Redacció
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts ha aug-
mentat un 360 per cent

l'impost de la recollida municipal
d'escombraries. Això ha provocat
la indignació de part de la pobla-
ció, que s'està mobilitzant per
denunciar el que consideren una
injustícia. El 2003 cada família
d'aquest municipi del Baix Llo-
bregat pagava divuit euros anuals,
el 2005 la pujada va ser del 38 per
cent i la contribució va arribar als
25 euros. Aquest any, les quanti-
tats de les taxes seran de 90, 115 o
130 euros segons la tipologia de
l'habitatge. El veïnat exigeix que
cap augment es faci per sobre de
l'IPC –que a Catalunya és del 4,3

per cent– sense que la pujada
d'aquesta taxa vagi acompanyada
d'una inversió i una millora evi-
dent del servei. 

Cal recordar que també es
paga un vuit per cent més de mit-

jana en el rebut de l'Impost de
Béns Immobles (IBI).

Arrel d'aquesta problemàtica,
s'està generant un moviment
assembleari i sense la intervenció
dels partits polítics en el qual, de
les 300 o 400 persones que parti-
cipaven a les assemblees obertes
al carrer, s'ha passat a assemblees
de gairebé un miler de persones,
que discuteixen sobre les mobilit-
zacions i les possibles solucions.
Les diferents assemblees al carrer,
concentracions i manifestacions
han acabat amb les bosses d'es-
combraries de les persones parti-
cipants a la porta de l'ajuntament.

Prop de 200 persones es van
concentrar davant la seu del PSC
el 28 de maig aprofitant un acte

intern del partit i, des de llavors,
cada dimarts hi ha una concentra-
ció davant l'ajuntament on tot-
hom porta la bossa d'escombra-
ries i la deixa allà mateix. El 5 de
juny es va fer una manifestació
que els convocants van valorar
positivament per la quantitat de
persones que hi van concórrer
–més de 3.000 persones– i a la
concentració del 10 de juny hi van
participar centenars de persones.
En aquesta darrera convocatòria
es va tornar a fer una assemblea al
carrer i es va convocar una altra
manifestació pel 26 de juny. L'al-
caldessa s'ha volgut reunir amb el
veïnat, però limitant el nombre
d'assistents que proposava l'as-
semblea. Aquesta s'hi ha negat.

Altres mancances municipals
La protesta també aireja altres

mancances del funcionament
municipal. Es parla de l'elevat
sou de l'equip de govern del
PSC-PP –els regidors d’ambdós
partits s'han apujat el sou un 50
per cent, amb l'alcaldessa
Amparo Piqueras al capdavant,
que cobra 54.000 euros anuals–,
de la manca d'informació a la
població, de l'opacitat en la
comptabilitat, de la desídia en
l'esclariment de presumptes
casos de corrupció d'alguns
membres de l'alcaldia i del fet
de dificultar l'accés als plens
municipals. 

El darrer ple, on ERC, ICV, CIU i Par-
tit Independent del Poble Vicentí
(PIPV) van presentar una moció
per establir una taxa de residus
més equitativa, es va convocar a
les deu del matí per evitar l’as-
sistència de públic.

SANT VICENÇ DELS HORTS // MOVIMENT MASSIU CONTRA LA TAXA

El veïnat exigeix
que no es faci
cap increment

per sobre 
de l'IPC

✑ Redacció
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L es treballadores de l'Escola
Bressol municipal Món Petit
d'Abrera (Baix Llobregat)

feien vaga cada dijous des del 8 de
maig. La seva reivindicació, com-
partida per una part important de
les mares i els pares, és una millora
salarial i un ensenyament de quali-
tat a l'escola. El dia 11 de juny havien
convocat la segona manifestació
pels carrers del poble, però la
marxa es va desconvocar a última
hora perquè l'assemblea de treba-
lladores va ratificar l'acord al qual
havien arribat les representants sin-
dicals. Així, els punts acordats que
posen fi a aquest conflicte són la
revisió de l'IPC, el reconeixement
de la titulació de magisteri amb una
paga anual de 300 euros, una paga
extra per dedicació per a totes les
categories i un canvi de categoria
de les treballadores auxiliars.

El sindicat CGT ha acompanyat
la lluita de l'escola bressol per unes
condiciones dignes i a les eleccions
sindicals que van tenir lloc el 10 de
juny va aconseguir totes les repre-
sentants que s'escollien. Aquest sin-
dicat entenia que l'empresa con-
cessionària havia "d'assumir la seva
responsabilitat social i comprome-
tre's a buscar un acord que pagui a
les seves treballadores el que guan-
yen dignament amb el seu treball
diari". D'altra banda, exigia que l'A-
juntament, governat pel PSC, adop-
tés les mesures necessàries per arri-
bar a un acord entre les parts
"adoptant una posició més propera
al professorat, que està essent
menyspreat per la seva justa pre-
tensió de buscar una educació de
qualitat que, sens dubte, passa per
exigir un salari digne per aquell que
fa un treball més que digne".

Iniciatives i Programes
L'empresa que gestiona l'escola
bressol, Iniciatives i Programes, ja
havia tingut problemes de con-
tractació a d'altres municipis del
Baix Llobregat. L'any 1996 a Sant
Boi de Llobregat va rebre l'encà-
rrec d'un estudi sociològic sobre
la immigració marroquina al
poble. La quantia de l'estudi es va
dividir en quatre parts per no
superar el límit de contractació
sense concurs públic. L'adjudica-
ció de diferents serveis a Iniciati-
ves i Programes també va ser
investigat a Viladecans i, a L'Hos-
pitalet, un contracte amb aquesta
empresa va acabar amb la dimis-
sió d'una regidora del PSC.

Acord en el
conflicte de
l'escola bressol
Món Petit

Mares i pares
comparteixen la

reivindicació
d'una millora
salarial i un

ensenyament 
de qualitat

ABRERA // LABORAL

✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Sota aquest lema Unitat ja!
Igualtat i convivència, el 14
de juny a les sis de la tarda

es va convocar una concentració
davant de la subdelegació del
govern a Lleida que va reunir
prop de 50 persones, entre les
quals hi havia immigrants i gent
solidària amb la causa. 

Durant la convocatòria, que
es va desenvolupar amb tran-
quil·litat, es va llegir un manifest
firmat per una vintena de col·lec-
tius d'immigrants i dels movi-

ments socials i els sindicats llei-
datans.

El text denunciava la situa-
ció que viuen els immigrants a
l’Estat espanyol i a la resta de la
Unió Europea, la caiguda de la
producció, l'augment dels
preus, la reactivació del feixis-
me (en referència a la Itàlia de
Berlusconi, “cada cop més xenò-
foba”) i el fracàs de la política
d'integració.

Davant d'aquests dèficits,
els immigrants van plantejar les
seves reivindicacions en quatre

punts. D'una banda, el reconei-
xement de la “ciutadania univer-
sal”, és a dir, la igualtat de drets i
deures. En segon lloc, el rebuig
de l'explotació i la misèria; a
igual treball igual salari. El ter-
cer punt posava de relleu la seva
oposició a la política d'expul-
sions promogudes per la UE. Els
governs comunitaris, “cada cop
més conservadors”, promouen
polítiques d'expulsió massiva
dels immigrants a causa de la
poca demanda de mà d'obra
barata. En aquest sentit, denun-

cien que la UE ha acordat la
construcció d'uns “centres d'in-
ternament secrets” per estran-
gers amb els governs del Níger i
Mali. El col·lectiu d'immigrants
exigeix el seu tancament. Final-
ment, reclamen una nova políti-
ca de serveis socials que aposti
per un habitatge digne i legal,
una educació pública i de quali-
tat i la potenciació de la llengua
catalana entre els immigrants i
que rebutgi la caritat i el clien-
telisme polític derivat de les
ajudes socials. Segons els con-
vocants, una política per la dig-
nitat de les persones.

Al final del comunicat, van
afegir la denúncia popular davant
la qualificació d'il·legals de les
immigrants que busquen una vida
digna i sense sofriment. També
van criticar el fet que els immi-
grants sud-americans siguin con-
siderats il·legals, quan aquests
van sofrir una colonització per
part de l'imperi espanyol, que
encara no ha tingut “la dignitat
de disculpar-se”.

Per acabr l'acte, la premsa va
entrevistar diverses immigrants
que havien sofert agressions i hu-
miliacions per part de les forces
de seguretat.

LLEIDA // REBUIG A L’EXPLOTACIÓ LABORAL I A LES EXPULSIONS
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Assemblea el 10 de juny a Sant Vicenç dels Horts Oscar Cordón

d

L'Ajuntament augmenta un 360 %
l'impost de la recollida d'escombraries

Concentració solidària amb la
lluita pels drets dels immigrants

Volen polítiques
socials que
apostin per
l’habitatge

digne, l’educació
pública i la
potenciació 
del català

Ariadna NietoMarxa celebrada a Lleida el mes de febrer

L’equip de
govern (PSC-PP)

s’ha apujat el
sou un 50% i
l’alcaldessa

cobra 54.000
euros anuals
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Després de tres dies viatjant per asfalt,
terra i aigua des de l’altiplà fins a
l’Amazònia, i desplaçant-me en 

autobusos, camions i canoes, he descendit
de 3.500 metres d’altura a 400 metres. He
passat del fred de les terres altes a la calor
humida de les terres baixes i, tot això, acom-
panyat dels companys del Moviment de
Treballadors Sense Terra de Bolívia (MST-B).

En un lloc inhòspit de la selva boliviana,
submergit en un núvol de mosquits, la lluita
comença aquí, a les bases de la societat, 
i no als parlaments ni als despatxos. Amb els
camperols i les seves armes. Els matxets, les
pales i les estaques s’alcen cridant en nom
de la pachamama (mare terra), de la identi-
tat indígena originària. Els ramaders capita-
listes no aconseguiran els seus propòsits de
continuar robant terres, d’usurpar a aquesta
petita comunitat el que els van deixar els
seus avantpassats. Ells van lluitar per aques-
tes terres i pels seus orígens i això no es ven,

es defensa amb tots els mètodes disponibles.
Les paraules se les endú el vent, els fets són
accions i avui, després de reunir-nos en
comunitat, hem decidit tallar de soca-rel 
el problema, anar a buscar els projectes 
que els oligarques de la zona volen fer en
terres alienes a cop de talonari i maquinària
pesada. Es pensen que per disposar de
diners poden instal·lar-se on els plagui,
sense respectar les persones originàries
propietàries d’aquesta terra i sense cap tipus
de permís per part d’aquesta gent. Avui és
un dia especial, un dia en què la comunitat
ha dit No passaran! No hi haurà més usurpa-
cions de terres. Allò que van defensar

durant anys els ascendents d’aquesta gent
humil, treballadora, respectuosa, afectuosa 
i lluitadora no es regala ni es ven i, molt
menys, es roba. Aquí es treballa per un
present i un futur millors.

Bolívia és un país que es troba al cor de
l’Amèrica del Sud, un dels països per on més
sagna aquest continent gran i ric. Des de la
colonització dels espanyols, la pachamama
no ha deixat de plorar i sofrir. Perquè ens 
en fem una idea, es continuen extraient
recursos naturals de les mines de Potosí, una
ciutat ubicada a l’occident del país, a 4.200
metres d’altura. Avui dia, l’any 2008, encara
s’exploten els seus turons i els roben mine-
rals –com la plata, el zinc, el coure i d’al-
tres– per continuar enriquint els comptes
corrents de les grans empreses transnacio-
nals. També podem parlar de les multinacio-
nals xineses o brasileres, per esmentar algun
país, que continuen usurpant fusta de
Pando, un estat amazònic de Bolívia. A Beni,
una bonica terra en poder dels ramaders, el
senyor Marinkovich -d’origen croat- disposa
de dos milions dues-centes mil hectàrees de
terreny. El pastís se’l mengen tota aquesta
gentalla, els latifundistes de Santa Cruz i -
evidentment- els caradures de Repsol YPF,
que continuen explotant les terres del
Chaco bolivià i emportant-se tot el gas de la
zona de Tarija sense que la gent originària
del lloc tingui cap tipus de benefici o poder
sobre aquests recursos naturals o terres que,
per llei i història, els pertanyen. Així doncs,
podem observar com la colonització que un
dia va començar Cristòfor Colom i els seus
súbdits amb la creu a la mà i les armes taca-
des de sang de milers de germanes indígenes
assassinades pel camí –arrencades de la
seva terra natal en nom de l’Església 
catòlica i del poder– avui dia es continua
perpetrant amb diferents mètodes, però
amb la mateixa finalitat: enriquir-se a costa
dels altres, sense donar gens d’importància
al valor humà ni al respecte. Però, clar, al
món on vivim parlar d’aquests valors sona
com una utopia, per bé que a molta gent
ens dolgui i ens ompli de ràbia. Nosaltres,
però, continuarem lluitant per un món
millor i més just.

Bolívia es divideix en nou departaments
o províncies. A l’orient trobem Tarija, Santa
Cruz, Beni i Pando i a occident, Potosí, Sucre,
Oruro, La Paz i Cochabamba. El país està
poblat per prop de deu milions de persones
i fa 109 milions d’hectàrees. La part occidental
es massifica en minifundis i, per tant, milers
de persones es troben sense terres o amb
terres insuficients, mentre l’orient es 
massifica el latifundi, milers i milers de
terres ocioses que no compleixen cap 
funció econòmica ni social. Davant d’aquesta
problemàtica, neix el Moviment Sense Terra
de Bolívia, per recuperar aquestes terres. 
La idea del MST-B és el desenvolupament
col·lectiu dels pobles per aconseguir una
producció agroecològica i contribuir a
aportar millores en les condicions de vida
i pel futur social.

El MST-B demana una distribució justa i
equitativa de les terres com a resposta a la
lluita històrica dels indígenes i els camperols
que han viscut lluitant per la terra, el territori
i la protecció dels recursos naturals. Amb
l’arribada dels espanyols i la consegüent
apropiació de les terres, es va espoliar el
sentit que tenien en la vida de la gent
originària de la zona. Avui dia encara és 
un tema no resolt. Estrangers del Brasil,
Alemanya, l’Estat espanyol i d’altres són
concessionaris d’aquestes terres. És una
proposta que s’ha de considerar a la nova
Assemblea Constituent que impulsa el
govern d’Evo Morales. La recuperació de 
la terra i el territori és un dels motius pels
qualsla dreta del país i les multinacionals
que tenen finalitats lucratives a Bolívia

rebutgen aquesta assemblea.Terra i territori
comprenen la totalitat del terra, subsòl i
espai. En Aymara (la llengua originària dels
indigenes bolivians) això seria: l’Acapacha:
(on vivim, el terra), l’Alajpacha (aire que
respirem) i la Mancapacha (el subsòl,
comprèn els recursos naturals, renovables i
no renovables).

El MST-B està integrat per aimares, 
quítxues, guaranís i altres nacionalitats legí-
times i mil·lenàries –els amos de la terra–,
que no poden viure com a llogaters al seu
propi territori. Davant d’això, demanen una
nova Reforma Agrària, ja que l’actual data de
l’any 52. També s’ha de promulgar una llei
per fer una nova distribució de la terra que
beneficiï el MST-B. Las terres dels latifundis
han de ser cedides a l’Estat a favor dels
pobles indígenes originaris. Aquests s’han
d’organitzar per recuperar els latifundis del
territori bolivià i crear-hi els nous assenta-
ments humans amb terra per a tothom, una
vida digna i en bones condicions humanes.

Com que no tenien terres o no en tenien
prou per viure dignament, les persones 
indígenes i camperoles s’han vist obligades 
a migrar a les ciutats a la recerca d’altres 
alternatives de supervivència. Però, a causa
de la crisi econòmica, política i social i de 
la manca d’oportunitats de feina, totes elles
giren la mirada a la terra, novament, per
mantenir i subsistir amb la seva família. A les
ciutats, generalment dominades i manipula-
des per la dreta del país –com Sucre, que és
una de les ciutats on més vaig conviure–,
vaig poder veure la marginació que sofreix
aquesta gent vinguda del camp. Els insulten,
els tracten amb inferioritat i fins i tot els
maltracten. D’aquí neix el Moviment Sense
Sostre de Bolívia o, en aquest cas, de la
província de Chuquisaca-Sucre. No poden
suportar la situació i se’n van als afores de la
ciutat a viure sense res. I quan dic res vull dir
que no tenen cap recurs de supervivència.
Al seu lloc d’origen no tenen terres i a la
ciutat són marginats.

Vaig tenir l’oportunitat i la sort de 
conèixer aquesta gent humana i meravellosa.
Em vaig desplaçar a uns deu quilòmetres de
Sucre amb una camioneta, envoltat de prop
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ta persones. Ara, mentre escric,
 i no sé com vam arribar a entrar
cle. Transcorreguts quaranta cinc
g alçar la vista i vaig poder obser-

oc i uns plàstics a l’horitzó. Era la
de Lomagrande AltaB, on vivien
entes persones, entre mainada,
nes de totes les edats. El que 
durant aquests dies convivnt 
ta gent plena d’humanitat no es
ar amb paraules, és una mica més
a seva dieta es basa en el pa, 
t de moro i yají. Dormen a la
a 3.000 metres d’alçàda i la

lles no saben llegir ni escriure.
cceeix gràcies als governs 

als quals mai no van interessar
munitats indígenes i camperoles.
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or, humanitat, afecte i respecte.
n els valors de tot ésser humà,
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mer món, o trama de societat,
meva opinió– ja fa temps que

ors resten amagats per uns i 
aregut completament per d’altres.
·laboració de totes és possible
n món més just.

ritori per a totes!

oviment dels Treballadors Sense

iako Lurgabe Mugimendua!

Bolívia, sense terra 
i sense sostre

dreta del país 
s multinacionals
sen a l’Assemblea

onstituent que
pulsa el govern
’Evo Morales

TEXT I FOTOGRAFIA: 
Josu Trueba
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✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Tarragona va acollir el 14 de
juny la celebració de la Fes-
ta del Comerç Just i la Banca

Ètica. Diverses entitats de l’àmbit
del comerç just, la cooperació i el
desenvolupament i la pau han
muntat les seves carpes a la Ram-
bla Nova, mentre augmenta la
polèmica per la reducció de l’a-
portació municipal pel 0,7% desti-
nat a la cooperació.

La celebració de la Festa ha
posat sobre la taula el conflicte per
l’actuació de l’Ajuntament en rela-
ció al 0,7% del pressupost destinat a
la solidaritat. La Coordinadora
d’ONG de Tarragona ja va mostrar la
seva disconformitat davant el fet
que, enguany, el consistori hagi
decidit contractar una persona com
a tècnica de cooperació i endegar
una campanya de “sensibilització”
tot carregant les despeses a la par-
tida que recull l’aportació munici-
pal per projectes de cooperació. 

La Coordinadora d’ONG argu-
menta que, d’aquesta manera, la
quantitat prevista pel finançament
de projectes ha quedat reduïda. A
més, també s’ha sabut que l’Ajunta-
ment ha mostrat la intenció que el
suport logístic invertit en els actes
d’aquest tipus també es carregui a
aquesta partida.

La Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica és una activitat lúdica
i educativa que es fa un cop l’any i
que pretén potenciar el coneixe-
ment dels valors i les propostes
del Comerç Just i les finances èti-
ques entre la població catalana,
mitjançant accions de caràcter

festiu i divulgador. A la festa hi
podem trobar exposicions, espais
de degustació de productes, ac-
tuacions infantils i musicals, narra-
ció de contes, jocs, etc.

Enguany la Festa del Comerç
Just s’ha celebrat a 85 poblacions

de Catalunya. A Tarragona, la fes-
ta s’havia de fer durant el mes de
maig i es va haver d’ajornar a
causa de la pluja.

La festa parteix del planteja-
ment següent, expressat a través
del pregó: “La producció d’aliments

al món ha augmentat, però la seva
distribució és desigual. Els països
del Sud s’han empobrit i han vist
com els productors del Nord
envaïen els seus mercats amb pro-
ductes a un preu moltes vegades
més baix del que costa produir-los.

A més, estan perdent la seva sobira-
nia alimentària, perquè ja només
depenen dels mercats externs i els
preus els decideixen les grans
empreses, amb les quals ells no
poden competir”. Aquestes grans
empreses “provoquen més desi-
gualtats pel seu afany d’abaratir
costos i la conseqüent utilització
de sistemes poc respectuosos amb
el medi ambient i amb la qualitat
de vida de les persones treballado-
res”. Aquestes són algunes de les
conseqüències “d’un sistema que té
el consum com a motor de desen-
volupament i el creixement conti-
nuat i sense límits com a paradig-
ma”. Aquest model “escanya dia
rere dia el nostre planeta i engreixa
l’escletxa entre rics i pobres. Si tots
els habitants del planeta adoptes-
sin uns hàbits de consum semblats
als dels països rics, necessitaríem
tres planetes per poder viure”.

La Coordinadora Tarragona
Patrimoni de la Pau, que també va
muntar parada, va fer una perfor-
mance sobre la campanya d’ob-
jecció fiscal a la despesa militar.
Després del dinar popular, a la
tarda, hi va haver un espectacle
infantil i castells.

TARRAGONA // CREIX LA POLÈMICA DAVANT LES RETALLADES DE COOPERACIÓ DEL CONSISTORI

✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El jutjat penal número 2 de
Terrassa que encapçala la
magistrada Maria del Prado

García ha interposat una interlo-
cutòria en què sol·licita de nou
l’ingrés a presó de Francesc Arge-
mí, ‘Franki’, el jove de Terrassa
condemnat a dos anys i vuit
mesos de presó per atemptat,
desordres públics i ultratge a
Espanya per, suposadament, ha-
ver intentat arrencar la bandera
espanyola de l’ajuntament de
Terrassa.

Franki, que sempre ha negat
totes les acusacions, actualment
està complint la pena en tercer
grau, és a dir, ha de dormir a la
presó de diumenge a dijous. Però
el jutjat de Terrassa que va senten-
ciar-lo el vol tornar a empresonar
amb l’argument que el tercer grau
se li ha concedit pels delictes d’a-

temptat i desordres públics i no
pel d’ultratge a Espanya.

La condemna d’Argemí per
ultratge a Espanya suposa una pe-
na-multa de vuit mesos. Això vol
dir que el jove ha de fer efectiu el
pagament d’una multa de 1.260
euros o, en cas que no satisfaci
aquesta quantitat, ingressar a la
presó durant quatre mesos, la mei-
tat de la pena-multa. En Franki ja
ha manifestat en diverses ocasions
que no pensa fer efectiu el paga-
ment perquè considera que el seu
és “un cas de repressió política en
què no s’ha demostrat la meva cul-
pabilitat”. La defensa d’Argemí
argumenta que el tercer grau que
se li ha concedit fa referència als
tres delictes pels quals se l’ha con-
demnat, inclòs l’ultratge a Espanya.
La documentació del centre assen-
yala que la mesura es concedeix
per una pena que dura del 28 d’a-
bril de 2008 (data de la detenció i
inici de l’empresonament) fins el

23 de novembre de 2010 (data en
què en Franki compliria els dos
anys i vuit mesos empresonat).

El col·lectiu Solidaritat Antire-
pressiva de Terrassa considera que
la nova acció judicial contra en
Franki és “un nou intent de perse-
cució política i setge judicial”.

Judici a dues solidàries
El fiscal demana un any de presó als
dos solidaris amb en Franki que el
26 de maig es van penjar del pont
de la Rambla Ibèria de Sabadell per
denunciar l’empresonament del
jove de Terrassa. Els dos joves soli-
daris sabadellencs, que van ser de-
tinguts pels Mossos d’Esquadra ar-
ran d’aquesta acció, estan acusats
de desordres, desobediència i re-
sistència a l’autoritat. El judici se
celebrarà als jutjats de Sabadell el
18 de juny. Els moviments socials de
Sabadell han denunciat el procés
contra els dos joves i reclamen la
retirada de tots els càrrecs.

REPRESSIÓ // LI RECLAMA UNA MULTA PER ULTRATGE
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Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a la Rambla Nova el 14 de juny Josep Maria Yago

El jutjat de Terrassa vol tornar
a empresonar en Franki

Franki davant de la presó Model el 9 de juny Albert Garcia

L’ajuntament vol incloure despeses
d’actes socials en el 0,7% solidari 

El 16 de juny un grup d’activistes
de la Coordinadora Tarragona

Patrimoni de la Pau van lliurar al
registre de la delegació d’Hisenda
els escrits on es declaraven objec-
tores fiscals a la despesa militar.

En el marc de la campanya
d’objecció fiscal a la despesa mi-
litar, les activistes de la Coordi-

nadora han lliurat els escrits i,
seguidament, s’han col·locat ar-
milles amb els cartells de la cam-
panya i han desplegat una pan-
carta amb el lema Cap exèrcit
defensa la pau.

Mentre altres activistes dis-
tribuïen postals informatives
entre les persones que atapeïen

les oficines de la delegació d’Hi-
senda, un membre de la campan-
ya, proveït d’un megàfon, ha
explicat el motiu del lliurament
i de la campanya: la negativa de
contribuir amb els seus impos-
tos al finançament de les gue-
rres i de l’exèrcit, que a l’Estat
espanyol –amb una despesa de

més de 51 milions d’euros dia-
ris–s’ha convertit en una verita-
ble xacra social pel que suposa
de malversació de fons desti-
nats a la mort i el patiment i de
desviació d’uns recursos indis-
pensables per cobrir necessitats
més urgents relacionades amb
les necessitats bàsiques.

Lliurament de les objeccions fiscals a la despesa militar a la delegació d’Hisenda

d
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✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

Millorar les instal·lacions de la
platja de llevant, instal·lar-

hi dutxes i garantir la seguretat
dels banyistes que triïn l’opció del
nudisme, aquesta ha estat la ini-
ciativa presentada per la CUP al
darrer ple municipal de la capital
del Maresme. La proposta arriba
un any després d’un incident que
va transcendir als mitjans de co-
municació, durant el qual un ban-
yista que practicava el nudisme a
la platja del Barador de Mataró va
resultar ferit lleu a causa de l’a-
gressió que va patir per part de
diversos banyistes que no van to-
lerar la seva nuesa.

El grup municipal de la CUP,
encapçalat per Xavier Safont-Tria,
argumenta que el gruix de gent que
actualment vol gaudir de la platja
amb nuesa s’ha de desplaçar a al-
tres platges d’arreu de la comarca
on sí que es reconeixen zones nu-
distes –com els municipis d’Arenys
de Mar, Caldes d’Estrac i Sant Pol
de Mar– i estan socialment accep-
tades. La moció, que va resultar
favorable amb les abstencions de
CiU i el PP, feia referència a la total
legalitat de la pràctica del nudisme
d’ençà que el codi penal va modifi-
car els delictes d’escàndol públic i
es van suprimir les conductes d’”a-
temptat contra la moral” de la tipi-
ficació de falta.

La CUP exigeix
“seguretat” 
pels nudistes

MATARÓ // LLIBERTATS

Esbroncada al president de Mèxic mentre creuava a peu la plaça de Sant Jaume CSRZ

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L a Fiscalia ha demanat una pe-
na de vuit anys de presó i

3.000 euros de pena-multa per
Jonatan Ivorra, un jove del barri de
la Sagrada Família detingut una
setmana després de la manifesta-
ció contra l’especulació urbanísti-
ca al Forat de la Vergonya, el 5
d’octubre de 2006. Unes altres
dues persones també van ser
detingudes per aquells fets. L’acu-
sen d’haver participat en una
“manifestació il·legal, de causar
danys i de desordres públics amb
agreujants de disfressa i grup
organitzat”. L’Assemblea de Joves
de l’Eixample Nord ha emès un
comunicat on consideren que “se
l’està jutjant per haver exercit el
seu dret legítim de manifestar-se”.
Els joves fan palesa la seva incom-
prensió davant la pretensió de
voler ingressar a la presó un jove
“que treballa dia a dia per trans-
formar el seu entorn, defensant
els sectors més desfavorits de la
nostra societat, tant a nivell per-
sonal com social i laboral”. Exigei-
xen l’absolució del noi, més cone-
gut al barri com a Jona, i alerten
que ben aviat es coneixerà la data
de celebració del judici. 

Vuit anys de
presó per la
manifestació
del Forat de 
la Vergonya

BARCELONA // REPRESSIÓ

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Hereu i Montilla van rebre amb
un gran sopar el president

mexicà Felipe Calderón durant la
seva visita amb una delegació
d’empresaris el 14 de juny. Una
setantena de persones van desple-
gar tapissos i pancartes a la plaça
de Sant Jaume dues hores abans
de l’arribada del mandatari. per
denunciar la vulneració dels drets
humans a Oaxaca, Atenco i Chia-
pas. Van ser arraconats perquè
Calderón creués la plaça a peu.
Poca estona després, es va presen-
tar al Pati Llimona l’informe de la
Comissió Civil Internacional sobre
els drets humans a Mèxic.  

Esbroncada a
Felipe Calderón

BARCELONA // DRETS HUMANS

Entrega de les apostasies recollides fins ara a la seu de l’arquebisbat de Barcelona Eloy de Mateo

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’arquebisbat de Barcelona va
segellar i registrar la documen-

tació de 379 persones que han deci-
dit abandonar l’Església. L’entrega
de la documentació es va fer el 12
de juny després de dues hores de
tràmits. El secretari episcopal va
advertir que el ritme de les respos-
tes seria lent, ja que habitualment
només reben una vintena d’aposta-
sies al mes. Nosaltres Marxem con-
tactarà amb tots els apòstates per
donar-los una còpia del document
segellat. El 28 de juny el Col·lectiu
Gai de Barcelona farà una nova
recollida de 16h. a 18h a la plaça
Universitat. També es poden enviar
al correu info@ateus.org. 

379 apostasies
CATALUNYA // LLIBERTATS

✑ Jesús Rodríguez 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E l sindicat Comisions de Base
(co.bas), conjuntament amb

ELA, ESK i LAB a Euskadi, el sindi-
cat galleg CIG, AST –majoritari a
Madrid– i EC amb el suport de la
CGT a Catalunya, han convocat
aturades de tres hores i mitja els
dijous 5, 12 i 19 de juny. Aquesta
vaga ha estat invisibilitzada pels
mitjans, ja que –com denuncien
els convocants– l’amenaça de

retirar els anuncis ha intimidat
els responsables informatius de
les diferents redaccions. 

Telefónica finança amb pàgi-
nes senceres de publicitat gran
part de la premsa escrita. La di-
recció s’ha negat, a més, a escol-
tar cap de les reivindicacions
laborals: 35 hores, jornada parti-
da només fins les 18h, conciliació
entre vida familiar i laboral, mil-
lora del poder adquisitiu (IPC+2),
frenar la subcontractació i nor-
malització lingüística. 

Treballadors durant l’aturada de dijous 
Eloy de Mateo

Aturada a Telefónica
per millores laborals

BARCELONA //  6.000 TREBALLADORS HO SECUNDEN

✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una vintena de persones es
van concentrar davant l’a-

juntament de Molins de Rei en
defensa del CSO El Eskondite el
14 de juny. La casa, okupada l’any
2006 i situada al passeig del Ter-
raplè 33 està amenaçada de de-
sallotjament. El febrer van patir
un judici on, segons denuncien
les okupants, es va negar el seu
dret a la defensa. Tres persones

van ser condemnades per un de-
licte d’usurpació. L’advocat de-
fensor va presentar un recurs a
l’Audiència Provincial que en-
cara no ha estat resolt. A l’espai
s’hi fan activitats socials, un
taller d’autodefensa per a dones,
l’assemblea antisexista que ha
coordinat la presentació d’au-
toinculpacions pel dret a l’avor-
tament, una kafeta cada diven-
dres, tot plegat coordinat a
través de les reunions obertes
que s’hi fan els dilluns al vespre. 

Façana de la casa okupada al passeig del Terraplè
Xavi Martí

Concentració en
defensa d’El Eskondite

MOLINS DE REI // AMENAÇA A UN CENTRE SOCIAL
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Ángel Strapazzon és membre de
la secretaria de comunicació del
Movimento de Campesinos de
Santiago del Estero (MOCASE),
a l’Argentina, i ha representat
els més de 200 milions de page-
sos de 56 països agrupats a Vía
Campesina durant la darrera
cimera de la FAO a Roma. Abans
de tornar al seu país ha passat
per Barcelona, convidat per
Enginyeria sense Fronteres, per
explicar com veuen els petits
camperols indígenes la crisi
alimentària i les seves possibles
solucions.

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Sembla que no us ha agradat
gens el resultat de la Cime-
ra de Roma, que ja heu tit-

llat de “fracàs”. Què esperàveu
de la FAO?
De la FAO esperem que faci la
seva feina, que és ocupar-se del
dret a l’alimentació. Al seu logo-
tip hi trobem escrit fiat panis, un
concepte llatí que vol dir “que es
faci el pa”. És una organització
que no hauria d’estar regida per la
caritat o l’assistencialisme, sinó
pel lema del seu logotip. O sigui,
que cada poble es faci el seu pa,
no que se li doni.

Però des que es va fundar, als
anys 50, fins ara ha plogut molt i
ens trobem amb una institució
que genera molta preocupació,
fins i tot entre molts dels seus
funcionaris. Cada cop més és una
estructura manipulada per qui no
hauria de poder-ho fer, que no
són ni tan sols els governs, sinó les
vuit o deu grans corporacions de
l’agronegoci del món.

Aquest és el sistema que
patim: una minoria que controla
fins i tot un organisme que hauria
de ser controlat pels governs. I
aquest poder els serveix per uti-
litzar la crisi alimentària per reflo-
tar l’OMC, una organització que ja
teníem quasi derrotada. Des de
Seattle, passant per Gènova i Can-
cun, teníem l’OMC contra les cor-

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
ENTREVISTA // ÁNGEL STRAPAZZON, MILITANT DEL MOCASE I VIA CAMPESINA

“Les multinacionals han utilitzat la
crisi alimentària per reflotar l’OMC”

des. La Ronda de Doha està enca-
llada! I llavors vénen a Roma amb
el mateix discurs: liberalitzem els
mercats d’aliments perquè pu-
guin anar amunt i avall pel món
lliurement. El que estan fent és
llençar benzina al foc. Aquest sis-
tema és precisament el que ha
generat la crisi!
I no n’ha sortit res de positiu d’a-
questa cimera?
Al text final s’ha plasmat un posi-
cionament dels governs que diu
que els aliments no poden ser
font de condicionament polític.
Això és el més fort que n’ha sortit.
Després hi ha alguna altra menció
interessant a favor de l’agricultura
familiar.

Això s’ha escrit i és una base
positiva, però també molt àmplia,
ja que l’agricultura familiar no és
el mateix que l’agricultura campe-
rola indígena.

Finalment, la declaració pre-
veu implementar un mecanisme
de seguiment i control de la segu-
retat alimentària en el qual parti-
cipin les organitzacions de la so-
cietat civil. Són les molles que ens
han llençat a nosaltres.

Però la línia general és revifar
l’OMC, que és altament negativa.
Els aliments no poden ser objecte
de negocis, guanys ni –encara
menys– d’especulació financera,
però ho són. I no s’ha aconseguit
torçar aquest rumb, tot i les
rebel·lions de Veneçuela, Cuba,
Bolívia, Nicaragua, l’Equador i, per
sorpresa meva, l’Argentina. Però el
que s’ha aconseguit de positiu ha
estat gràcies a elles.

I ara què és el que ha de fer Vía
Campesina?
Ens haurem de reunir i decidir què
fem. No és fàcil saber-ho. Ara, la
meva opinió és que la batalla s’ha
de lliurar en molts fronts, no n’hi
ha prou amb un de sol.

Hi ha una cosa important que
cal tenir en compte. En molts
llocs no es podrà evitar l’alça-
ment dels pobles i nosaltres no
farem de bombers, que ningú
esperi que fem aquest paper. No
farem d’agitadors, però tampoc
de bombers. De moment ens
mantindrem dins aquesta comis-
sió de seguiment del desenvolu-
pament rural i la reforma agrària
que s’ha previst per tal que no ens
puguin acusar de res i perquè
tenim un compromís amb el Co-
mitè Internacional de Planifica-
ció de la Sobirania Alimentària
(CIP), una plataforma on partici-
pem conjuntament amb 800
organitzacions d’arreu del món.

A part d’això, a l’octubre cele-
brarem la nostra cinquena con-
ferència mundial a Moçambic,
que és on decidirem quines es-
tratègies de lluita utilitzem da-
vant d’aquesta situació.

Des de Vía Campesina s’opta
per impulsar un model agrícola
totalment diferent. Això està
definit?
Sí, ens han obligat a crear una
alternativa alimentària global, una
alternativa que ha de tenir la
màxima definició i seriositat.

Aquesta opció ens obliga a ser
més estrictes amb els mètodes a
través dels quals produïm ali-
ments. Hem de potenciar l’agroe-
cologia com a única alternativa
global viable.

A Vía Campesina ja quasi no
podem admetre l’ús d’agroquí-
mics que fan el joc a les gran
cadenes d’agroaliment i funcio-
nen amb la seva lògica. Davant
d’això, nosaltres diem que serem
més estrictes en l’àmbit de l’agri-
cultura ecològica. Reinventarem
aquesta agricultura, mourem la
fitxa dels milions de camperols
que organitzem i fins i tot ens
plantegem sancionar les nostres
bases que no avancin poc a poc
cap a l’agroecologia.

El segon punt d’aquesta al-
ternativa és la recerca d’aliances.
Algunes amb sectors propers,
com els pescadors artesanals,
però d’altres amb els beneficia-
ris d’aquest model, que bàsica-
ment són els consumidors ur-
bans. S’ha de saber que tothom,
del més ric al més pobre, prefe-
reix el menjar del petit campe-
rol. Nosaltres fins i tot assumim
la feina d’impedir que els nos-
tres xais mengin soja transgèni-
ca. En qüestions de qualitat, no
hi ha color!

Finalment ens hem convençut
–i aquest és el darrer pas que hem
fet– que l’agricultura ha de tenir
un mercat local. Hem d’acabar
amb això de voler exportar ali-
ments. Amb excepcions, és clar,
però hem d’ocupar els mercats
locals, ja que el canvi climàtic té
molta relació amb una agricultura
que escalfa el planeta: grans
transports, monocultiu, pèrdua
de la biodiversitat, etc. Tot això
són conseqüències del model
agrícola que escollim.
Fent una mica d’advocat del dia-
ble, molts dels països de l’ano-
menat tercer món tenen una
economia basada en l’exporta-
ció de productes agrícoles. A-
quest model no posaria en risc
les seves economies?
Clar, nosaltres som proveïdors de
matèria primera barata al primer
món i potser comença a ser hora
que deixem de ser-ho. I es pot fer
amb els números a la mà. Per
exemple, a l’Argentina –que és una
gran potència agroexportadora–
aquest sector només representa
el 15 per cent del PIB. La soja
genera molts ingressos, però no
significa tant pel conjunt de l’e-
conomia nacional. Si exportem
un 85 per cent d’altres coses, pot-
ser hem de començar a posar en
dubte que depenem tant de l’a-
groexportació.

De totes maneres, aquesta és
una transició a llarg termini.
Tampoc pretenem acabar amb el
mercat mundial del cafè demà
mateix. Es tracta d’endegar uns
processos que generin una
massa crítica que permeti can-
viar aquestes dependències. I
canviar els hàbits, tant del con-
sumidor com del productor, que
ja està passant. A Itàlia hi ha un
20 per cent de la població que
vol menjar productes del pagès
agroecològic. Ja s’està construint
aquesta alternativa! Però s’ha de
construir un subjecte històric
per aconseguir el canvi i aquesta
construcció és a llarg termini. El
que ja no sé és si el planeta té
tant de temps.

“Som proveïdors
de matèria

primera barata
al primer món i
potser comença

a ser hora 
que deixem 
de ser-ho”
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Helena Olcina Amigó

“La FAO és una
estructura

manipulada 
per les vuit 
o deu grans

corporacions 
de l’agronegoci

del món”

“Del més ric al
més pobre, la

gent prefereix el
menjar del petit

camperol”



✑ Patricia García Amado
Escola de Cultura de Pau
/Barcelona/

Pràcticament un any després
de ser nomenat primer
ministre, Lansana Kouyaté va

ser expulsat del govern el 20 de
maig per un decret del president
Lansana Conté. Kouyaté, que va
ser triat entre un llistat de candi-
dats presentat pels principals sin-
dicats després d’una vaga general
durant la qual van morir 137 perso-
nes entre el gener i el febrer de
2007, va deixar el seu càrrec sense
haver tingut l’oportunitat de solu-
cionar els greus problemes que
assoten el país. És més, el seu
govern es va caracteritzar per l’im-
mobilisme a causa de les pressions
i els jocs de poder de Conté i el
país va veure com el preu dels ali-
ments i els combustibles augmen-
tava vertiginosament al ritme dels
mercats internacionals. L’únic èxit
que se li pot reconèixer és haver

aconseguit que les principals insti-
tucions financeres internacionals i
diversos països restablissin les vies
de finançament i inversió per al
desenvolupament de Guinea.

Encara que, a simple vista,
semblava que la ruptura del pacte
de governabilitat assolit amb els
sindicats desembocaria en una
nova escalada de violència i pro-
testes massives de la societat
civil, tal com va succeir el 2007,
els únics que van sortir al carrer
de forma significativa van ser, una

vegada més, els militars, que
mesos abans havien aconseguit un
acord amb el govern per cobrar
els sous endarrerits i unes primes
més altes. La destitució de Kouya-
té els va fer témer pel manteni-
ment dels compromisos. Així
doncs, els soldats de les tres prin-
cipals casernes de Conakry van
mantenir la ciutat en alerta
durant sis dies. Es van manifestar
de forma violenta, van matar dos
civils, en van ferir més d’un cente-
nar i es van enfrontar amb la guàr-
dia presidencial. El nou primer
ministre, Ahmed Tidiane Souare,
va accedir amb celeritat a les pri-
meres demandes de pagament de
salaris, però els amotinats van exi-
gir peticions noves, com la desti-
tució del ministre de Defensa i
d’alts comandaments militars
qualificats com a corruptes. La
disputa es va saldar amb el paga-
ment immediat dels salaris i l’aug-
ment de la quantitat d’arròs rebu-
da pel fet de ser militars.

Els sindicats, decebuts
La qüestió que queda pendent és
saber per què els sindicats no han
pres part per Kouyaté. Més enllà
de les crítiques que es poden
presentar a la seva gestió de l’úl-
tim any, l’antic primer ministre va
intentar mantenir la independèn-
cia del seu govern i va triar perso-
nes alienes a l’entorn de Conté
per als càrrecs ministerials. Prè-
viament al seu acomiadament, un
decret presidencial de desembre
de 2007 ja li havia reduït els
poders i a penes es van produir
moviments entre les files sindi-
cals. En aquest sentit, diversos
analistes assenyalen que actual-
ment els sindicats es troben divi-
dits i polititzats, a més de conta-
minats per la seva relació amb
determinades figures polítiques.
Per altra banda, per entendre la
inacció de la població s’ha de
tenir en compte que la investiga-
ció de la violència dels cossos de
seguretat contra la població civil

durant la vaga general de 2007 no
ha dut cap dels responsables
davant la justícia. Una vegada
més, l’exèrcit –etern aliat del
president Conté– ha gaudit d’una
impunitat total. Per aquesta raó,
cap sindicat no gosarà demanar
al poble que s’aixequi de nou
contra un president al qual no li
tremolarà la mà per ordenar la
seva aniquilació quan es produei-
xin les primeres manifestacions.
A tot això, s’hi afegeix la percep-
ció que no ha canviat res des que
Kouyaté va arribar al poder i la
constatació que continua faltant
menjar sobre la taula de les llars
guineanes.

El futur del país, amb un nou
primer ministre pròxim a Conté i
qualificat pels líders sindicals d’i-
nepte i incapaç, promet futurs
brots d’inestabilitat, tot i que –de
moment– les forces armades gui-
neanes, fins ara lleials al president,
són les que semblen tenir el con-
trol de la situació.
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✑ Moulud M.
/Rabat – Barcelona/

Més de 10.000 persones
arribades d’arreu del
Marroc van participar a

la caravana de solidaritat organit-
zada per Attac Marroc i recolzada
per diverses organitzacions locals
el cap de setmana del 14 i 15 de
juny a Sidi Ifni. Els motius es
remunten a la repressió que va
patir la població d’aquesta locali-
tat del sud-oest del Marroc en
mans de les forces de seguretat el
7 de juny passat, arrel de les pro-
testes laborals dels joves aturats.

La caravana va exigir l’allibe-
rament immediat de tots els
detinguts des d’aquell dia, l’atura-
da de les persecucions dels joves
que van fugir a les muntanyes per
continuar la lluita pels seus drets,
la retirada dels cossos de segure-
tat de la zona, la configuració
d’un comitè d’investigació per
depurar responsabilitats, la com-
pareixença dels responsables
davant la justícia i l’acatament
dels compromisos assumits pel
govern respecte la població de
Sidi Ifni.

L’atur ha estat el desencade-
nant de la protesta, que va co-
mençar el 30 de maig, encapça-
lada pels joves de la ciutat que,
des que es va iniciar la construc-

EL MARROC // LA POLICIA VA ASSALTAR LA POBLACIÓ DAVANT LES PROTESTES LABORALS

Els sindicats planten el seu candidat
enmig d’un clima de decepció

GUINEA //  DESTITUÏT EL PRIMER MINISTRE QUE VAN IMPOSAR ELS SINDICATS EL 2007

ció del port, l’any 2005, esperen
la feina que els van prometre les
administracions. Aquest desen-
cant generalitzat ja es va fer
notar el setembre de 2007 amb
un boicot massiu a les eleccions
parlamentàries, que responia a
la crida feta pel conjunt de les
associacions locals. Davant del
silenci de les autoritats locals,
els joves van decidir bloquejar
l’accés a la zona industrial del
port. D’aquesta manera van co-
mençar les mobilitzacions mas-
sives en aquesta ciutat de
200.000 habitants per denun-
ciar la marginació que pateix la

població i per reclamar la con-
tractació dels desocupats, la
millora del servei de salut i la
connexió de la ciutat amb una
carretera nacional per trencar
amb les dificultats d’accés. Els
contactes per negociar amb les
autoritats locals i regionals no
van satisfer els manifestants,
que van continuar amb les mobi-
litzacions i el bloqueig.

Estat d’excepció
La matinada del 7 de juny, més de
4.000 policies, comandats pel
general Laanigri –cap de les For-
ces Auxiliars i dels antidisturbis–,

el general Hosni Ben Sliman de la
gendarmeria reial i el general de
l’exèrcit Abdelaziz Bannani, van
assaltar Sidi Ifni. Resulta difícil
fer un balanç de la repressió,
però segons les associacions
locals de drets humans hi
podrien haver mort entre vuit i
dotze persones, entre 100 i 150
haurien resultat ferides i cente-
nars de joves haurien estat detin-
guts. Un ciutadà de Sidi Ifni ha
explicat a Attac Marroc que les
seves filles van ser obligades a
despullar-se davant seu i van ser
insultades i maltractades per la
policia. Tal com va declarar l’ad-

vocat Huseini Bufim al diari Al
Ahdath Al Maghrebia, s’han co-
mès violacions, tant dins les
cases com a les comissaries de
policia, tot i que molta gent no
ho ha volgut denunciar per por.
Gran part de les cases han estat
escorcollades i destrossades i

s’han confiscat telèfons portàtils,
ordinadors i altres objectes de
valor. De moment, la resposta del
govern marroquí, a través de les
paraules del ministre de Comuni-
cació i portaveu del govern Kha-
lid Naciri, ha estat la següent: “Els
poders públics han demostrat
tenir molta paciència durant tota
una setmana, però era urgent res-
tablir el funcionament normal
del port per evitar una catàstrofe
econòmica i ecològica”.

La solidaritat amb la població
de Sidi Ifni s’ha estès més enllà
del Marroc. En alguns estats d’Eu-
ropa, com el francès, s’han orga-
nitzat protestes davant les am-
baixades marroquines. d

d

Caravana contra el setge a Sidi Ifni 

Els únics que van
sortir al carrer

de forma
significativa van
ser, de nou, els

militars

Hi podrien haver
mort entre vuit i
dotze persones,
entre 100 i 150

haurien resultat
ferides i

centenars de
joves haurien

estat detinguts

L’atur va ser el
desencadenant

de les grans
mobilitzacions, 
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

L’Assemblea per la Comunicació Social 
intenta evitar el tancament de La Tele
L’ACS presenta un recurs contra l’ordre de precintar el canal alternatiu 52 UHF

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Enric Borràs Abelló

La directora de Televisió de Catalun-
ya (TVC), Mònica Terribas, va dir el
13 de juny a la comissió de control

del Parlament que s’havia proposat
reduir la presència de polítics a TV3,
sobretot als programes d’entreteniment,
perquè hi havia hagut una presència
excessiva de política. Terribas considera
que, aprofitant que Catalunya entra en

un període polític més tranquil, cal
“equilibrar el contingut polític” del
canal. La nova directora de TVC va
defensar que calia prendre distància
dels polítics, excepte en el cas dels
informatius i els espais dedicats a aques-
ta matèria.

Terribas també va dir que calia
reforçar l’entreteniment i els esports
per millorar l’audiència del canal, però
sense deixar de banda la qualitat de la

programació i va dir que introduirien l’ús
d’un nou índex per mesurar l’audiència
que té en compte la qualitat dels pro-
grames i que la BBC ja fa servir. Per la
seva banda, la directora general de la
Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, Rosa Cullell, també va dir que
TV3 patiria força canvis el 2009 i que
Catalunya Ràdio renovaria la programa-
ció de tarda i nit la propera tardor.
Cullell no va donar gaires detalls, però

una de les novetats que va anunciar va
ser la substitució de La nit al dia, el pro-
grama que feia la Mònica Terribas, per
un espai destinat a un públic més majo-
ritari.

Les dues directores, doncs, per tal
d’atreure més espectadors i millorar els
índex d’audiència del canal, intenten
impulsar un canvi als mitjans públics que
passa per rebaixar, com a mínim, el con-
tingut polític de les emissions.

Mònica Terribas vol menys política a TV3
Hi haurà més entreteniment i més esports per millorar l’audiència

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

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

Publicitat

✑ Joan G. Vallvé

El recurs d’alçada presentat el 13 de
juny al Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació és un dels

últims intents de l’Assemblea per la
Comunicació Social (ACS) per intentar
evitar el tancament del canal 52 UHF de
Barcelona. Conegut com La Tele, aquest
canal és una freqüència de televisió oku-
pada on s’emeten continguts alternatius
als dels grans mitjans de comunicació. El
lliurament del recurs es va fer a través
d’una concentració de protesta davant
del Departament, on van portar un
carretó que duia un televisor sintonitzat
al canal 52 UHF. Hi van participar unes
desenes de persones, tot i que La Tele té
el suport de prop de cent quaranta
col·lectius que volen poder fer televisió
sense haver de dependre de l’Adminis-
tració pública ni de les empreses priva-
des i que no tenen cap altra opció que

aquest mitjà de comunicació alternatiu
si es volen fer sentir.

Per tot plegat, els membres de l’ACS
i de La Tele consideren que l’ordre de
precintar el canal vulnera el dret consti-
tucional de la llibertat de comunicació
audiovisual. No obstant això, no els
estranya que el mes passat la Direcció
General de Comunicació acordés que

calia enviar la policia per precintar les
instal·lacions del canal 52 UHF. El mani-
fest que es va llegir davant la seu del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació deia: “La decisió no ens
sorprèn i ens sorprèn alhora. No ens
sorprèn perquè, de fet, és el que ha pas-
sat des que es van posar en marxa les pri-
meres ràdios i televisions comunitàries.

Tot i que la constitució reconeix el dret a
l’expressió a través de tots els mitjans
possibles, la realitat és que els diferents
governs han emès ordres de tancament
contra les ràdios i televisions lliures i han
limitat la llibertat d’expressió a allò que
es pot dir a través dels mitjans contro-
lats pel poder polític o pel poder econò-
mic”. Però, al mateix temps, els responsa-
bles del canal se sorprenen de l’ordre
perquè la nova Llei de la Comunicació
Audiovisual reconeix per primera vegada
els mitjans de comunicació comunitaris,
encara que sigui “de manera molt margi-
nal”, i estableix que cal reservar espai
radioelèctric per aquest sector. Ara bé,
encara no s’ha desenvolupat la llei per-
què hi hagi mecanismes per fer mitjans
comunitaris i, en lloc d’això, el govern
continua fent tancar els que ja existei-
xen. És per això que els membres de
l’ACS asseguren que continuaran les
emissions i no es rendiran.
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directa número

Punts de venda
BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Distrivinyes De l’or, 8 (Plaça del Diamant)
Quiosc Punt i Coma Guillem Tell, 29
La Quimera Verdi 28
HORTA - GUINARDÓ

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

Quiosc Manu Nàpols-Roselló
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
POBLENOU

Taverna Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
CLOT

La Farinera Gran Via, 837
CSO La Revoltosa Rogent, 82
SANT ANDREU

Patapalo Rubén Dario, 25
Bar La Lira Coroleu, 14
Bar La Lluna Ramón Batlle, 17
Andy Blue Can Fabra
Trèvol Portugal, 2-4 Baixos
Quiosc Comerç Plaça Comerç
Quiosc Rambla Fabra i Puig, 10
Quiosc 11 de Setembre Onze de Setembre

NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Casal de Joves de Prosperitat Joaquim Valls 82
Casal de Joves Guineueta Pl. ca n’Ensenya 4
Quiosc Joaquim Valls amb Vinyars
Quiosc Plaça Lluchmajor
CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Quiosc Canaletes Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA
Quiosc de Ciències de la Comunicació
BERGA
La Banda Mercat Municipal
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
Le Centro Andreu Cerdà, 12

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRAMENET DEL BESÓS
La Krida Sicília 97
Bar Linea 1 Sant Josep 48
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Perenya, 64
Quiosc Gallardo Freixa Rambla Ferran s/n
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Llibreria Robafaves Nou, 9

MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLL
Bar l’Obrador c. Estació, 3
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu Santboià Av. Maria Girona 2
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
Ateneu Sanfeliuenc Vidal i Ribas, 23
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

‘La Indirecta.Una entrevista a l’esquerra’
175 pàgines. 11 euros. Recull d’entrevistes publicades al setmanari Directa durant els seus dos primers anys de vida a 38
protagonistes de l’esquerra transformadora, des de Noam Chomsky o Naomi Klein fins a Neus Català o Arcadi Oliveres.

Tanmateix, més enllà de ser una simple compilació d’entrevistes, l’objectiu del llibre és donar respostes a la 
pregunta: Què pensa avui dia l’esquerra alternativa? El llibre ofereix una àmplia panoràmica de visions al voltant 
de qüestions com la pobresa, les migracions, el món laboral, el pacifisme, l’ecologisme, els mitjans de comunicació...

Com aconseguir-lo? 
•• Visita WWW.VIRUSEDITORIAL.NET i te l’enviaran a casa. O directament al correu: VIRUS@PANGEA.ORG

•• També el podras trobar a les següents llibreries:

Barcelona: Casc Antic: LAIE CCCB, ROSA DE FOC, EL LOKAL, PRÒLEG. Zona Centre: CATALÒNIA, DOCUMENTA. Gràcia: CAPICUA,
TAIFA. Sants: LA CIUTAT INVISIBLE •• Sabadell: LA LLAR DEL LLIBRE •• Granollers: LA GRALLA, ANÒNIMS •• Girona: EL CAFÈ DE
LA LLIBRERIA, LES VOLTES •• Tots els centres d’ABACUS de Catalunya •• Madrid: LA MALATESTA, TRAFICANTES DE SUEÑOS

lluites, milers de veus

>> El proper 2 de
juliol publicarem
el número 100 de
la DIRECTA.
>> Serà una edició
especial sobre
100 lluites de les
moltes que han
aparegut al set-
manari en aquests
dos anys.
>> 32 pàgines de
dossier, més 8
d’actualitat

>>>>>>>>  A PARTIR DEL 2 DE JULIOL A LA TEVA BÚSTIA O AL TEU PUNT DE VENDA MÉS PROPER <<<<<<<<

100 lluites, milers de veus!
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callen idees i només es creen
quan una cosa està morta”. Així de
contundent es va mostrar l’histo-
riador Pep Cara durant la presen-
tació de la marxa d’aquest any al
CSO la Tercera Sèquia de Molle-
russa, al Pla d’Urgell. El 13 i 14 de
juny han tingut lloc les primeres
activitats. A més de Mollerussa,
Granollers i Terrassa han acollit
dues xerrades.

pàgina 22 què es cou
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En homenatge als Maquis
L’ONZENA EDICIÓ DE LA MARXA D’HOMENATGE S’ALLARGARÀ FINS EL GENER DE 2009

✑ Directa Terres de Ponent
/campanyes@setmanaridirecta.info/

er entendre els maquis
a Catalunya cal tenir en
compte alguns factors
importants que els di-

ferencien d’altres grups que van
actuar a l’Estat espanyol: la pro-
ximitat de la frontera amb l’Estat
francès, el caràcter ideològic
–sobretot organitzatiu– lliberta-
ri i l’existència d’una guerrilla
tant rural com urbana. Seguien la
tradició dels grups d’acció dels
anys vint i la dels Grups de De-
fensa Confederal dels anys tren-
ta. Van actuar sobretot durant la
dècada dels quaranta i compta-
ven amb una base de suport
popular molt important. Els ma-
quis eren sobretot homes, però
les dones van jugar-hi un paper
imprescindible, tot assegurant-
los el suport logístic.

Les accions d’aquestes mili-
tants –sabotatges, accions de
denúncia, ajustos de comptes,
evacuació de gent per la frontera
i entrada d’infraestructura– mos-
tren que hi va haver persones que
no es van considerar derrotades i
van continuar la guerra civil, des-
prés que moltes d’elles actuessin a
la resistència contra el nazisme.

P

I és precisament aquest espe-
rit el que vol recollir la Marxa
d’Homenatge: donar vigència a
les idees per les quals van lluitar
els maquis.

“La marxa es diferencia del
que s’està fent amb el Memorial
Democràtic o amb algunes activi-
tats de recuperació de la memò-
ria històrica. Aquest tipus d’actes
són com els museus, espais que

La idea d’organitzar la Marxa
d’Homenatge als Maquis va sorgir
l’any 1998 en un acte que es va fer
a Sallent per commemorar el
vintè aniversari de l’assassinat d’A-
gustín Rueda a la presó de Cara-
banchel.

Al cap de poc temps es va
convocar una primera xerrada al
Centre d’Estudis Josep Ester Bor-
ràs de Berga. Aquests actes, però,
no van sorgir del no res. L’any
1978, a Sallent, hi va haver una
concentració que –tot i haver
estat prohibida– va comptar amb
una gran participació. I anys més
tards, abans del 1998, es convoca-

ven actes en record de Quico Sa-
baté i Josep Lluís Facerias a Sant
Celoni i Barcelona.

Un altre aspecte de la marxa
és la seva organització descentra-
litzada. “La idea és que cadascú
munta el que vol, sense sigles, i en
fem un cartell conjunt”, explica
Pep Cara.

A part de les xerrades, els de-
bats i les presentacions de lli-
bres, la marxa destaca per la pos-
sibilitat que ofereix de conèixer
in situ els recorreguts que utilit-
zaven els maquis o els llocs on
van morir alguns dels més cone-
guts. Així, aquest any es faran
caminades a Bellver de la Cer-
danya, Sants, Berga i Sallent i
homenatges als indrets on van
ser assassinats Josep Lluis Face-
rias i Quico Sabaté.

A la pàgina web de la Marxa
d’Homenatge hi ha el programa
complet de les activitats. També
s’hi poden trobar textos, biblio-
grafia i filmografia sobre els
maquis i totes les activitats que
s’han dut a terme durant aquests
anys.

Representació de l’obra El Gall Roig, el 14 de juny a la Marxa
Jordina

La marxa vol
donar vigència a
les idees per les
quals van lluitar

els maquis

✑ Miguel Angel Torrijos
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a Universitat Lliure
d’Estiu (ULE) és un pro-
jecte educatiu que neix
amb la pretensió de

crear espais on el coneixement
s’escapi de paràmetres com el
pensament únic, l’adoctrinament,
l’homogeneïtzació i el mercanti-
lisme. Diferents eixos conformen
el programa de nodes (tallers,
xerrades, taules rodones i rutes)
que es duran a terme a diferents
indrets de la ciutat de Barcelona
entre els dies 13 de juny i 31 de
juliol. Fins ara, hi ha diferents acti-
vitats confirmades com ara tallers
de vídeo, ràdio, electricitat, in-
formàtica, català i llengua de sig-
nes i xerrades sobre economia,
filosofia, rols i models socials.

La Universitat Lliure d’Estiu es
pot entendre com una modesta
resposta a la Llei d’Universitats
(aplicació a casa nostra de l’Espai

Europeu d’Educació Superior, l’a-
nomenat pla Bolonya). Aquesta llei
potencia encara més els lligams
actuals entre escoles i universitats
i empreses privades, amb l’única
finalitat d’orientar els objectius de

l’educació a les necessitats econò-
miques, productives i competiti-
ves d’aquestes empreses. Aquest
nou projecte educatiu pretén treu-
re l’ensenyament d’aquests “cen-
tres de programació” en què s’han

convertit les universitats amb l’ob-
jectiu de fomentar la formació
entre iguals i l’horitzontalitat en la
transmissió de coneixements entre
el coneixedor i el receptor, és a dir,
acabar amb els rols de mestre i
alumne. En contraposició al model
actual, en el qual –tal com denun-
cien les seves impulsores– la
influència de l’empresa és cada
vegada més gran, “arribant al punt
que determinades aules porten el
nom de l’empresa patrocinadora”,
la Universitat Lliure d’Estiu propo-
sa un model educatiu basat en l’au-
togestió. Amb la seva pràctica, vol
posar en entredit el model de
finançament de les universitats
que condiciona els objectius edu-
catius. Les iniciatives són assumi-
des mitjançant el recolzament
mutu i cap d’elles pot tenir afany
de lucre.

Cap als moviments socials
Un altre aspecte destacable de la
Universitat Lliure és que moltes

de les activitats que s’hi fan tenen
com a finalitat donar resposta a
les necessitats de col·lectius i
persones implicades als movi-
ments socials. Tallers com els de
ràdio, disseny web, redacció i ma-
quetació de publicacions prete-
nen fomentar que es compartei-
xin els coneixements per evitar
l’especialització i que les tasques
relacionades amb la difusió i la
propaganda puguin ser assumides
per més persones dins de les
organitzacions, col·lectius o
grups d’afinitat.

Algunes de les darreres activi-
tats de la Universitat seran uns tal-
lers sobre cooperativisme i muni-

cipalisme llibertari, que dinamit-
zaran membres del Projecte A, una
comunitat de l’Estat alemany que
té una federació autònoma d’em-
preses autogestionades amb ini-
ciatives polítiques i culturals. Amb
aquests tallers, compartiran les
experiències i les pràctiques que
desenvolupen actualment a la
població de Neustadt .

Arreu del món trobem altres
experiències similars a la Universi-
tat Lliure d’Estiu: l’Asamblea de
precarias en formación –que va
aparèixer a la Corunya a principis
del curs 2007-2008–, la UniLibre
de Xile o la Toronto Anarchist Free
University, al Canadà.

Quan el coneixement s’escapa dels ‘centres de programació’
LA UNIVERSITAT LLIURE D’ESTIU DE BARCELONA ORGANITZA TALLERS PRÀCTICS I XERRADES BASATS EN L’HORITZONTALITAT I L’AUTOGESTIÓ

L
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Per contactar:

UNIVERSITAT LLIURE D’ESTIU
unilliure.sants.org

unilliure@gmail.com

Per contactar:

www.sindominio.net/marxa-maquis
www.myspace.com/collectiualestrinxeres
marxa-maquis@sindominio.net

CENTRE D’ESTUDIS JOSEP ESTER BORRÀS
C. del Balç, 4 baixos. Berga 08600
Apartat de Correus 16 de Berga 08600
www.cejeb.orgwww.cejeb.org   

cejeb@cejeb.org

“La idea és que
cadascú monta

el que vol, 
sense sigles, 
i en fem un 

cartell conjunt”

d

La ULE neix per
crear espais on
el coneixement

s’escapi del
pensament únic,
l’adoctrinament i
l’homogeneïtzació
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✑ Maia Riba
/campanyes@setmanaridirecta.info/

onviure en llibertat tot
jugant i cooperant per-
sones de totes les edats i
amb autonomia indivi-

dual i col·lectiva és l’objectiu dels
campaments que promou La Ciga-
rra Libre. Amb el nom de Super
Acampades, el col·lectiu posa les
bases per una experiència d’educa-
ció no autoritària on infants, joves i
persones adultes cooperen i auto-
gestionen la logística i les activitats
durant deu dies de manera assem-
bleària. En aquests campaments es

possibilita un espai quotidià de con-
vivència on, a través del joc i la
feina, es facilita la confiança i l’apre-
nentatge mutus. Es podrien dir de
moltes maneres: acampades assem-
bleàries, llibertàries, cooperatives,
ecologistes, interactives, autoges-
tionades... però finalment va sorgir
aquest nom simpàtic. Enguany, l’em-
plaçament és Silves –una localitat
d’Osca (Aragó)– i es desenvolupen
en tres torns des del mes de juliol
fins a l’agost.

El grup que prepara els campa-
ments s’encarrega, durant els tres
primers dies, de facilitar una acti-
tud vers la convivència i l’autoges-

tió assembleària amb jocs i dinàmi-
ques per a totes les edats que
fomentin la igualtat i el suport
mutu. El quart dia es cedeix la ges-
tió del campament a l’assemblea
general. Les activitats i tasques que
s’hi fan no són obligatòries i han
estat ideades i organitzades entre
totes les persones menors i majors
que hi participen. Un eix important
de la trobada és el respecte vers la
natura, que s’articula a través del
coneixement i la cura de l’indret on
es faran els campaments. També es
fan servir materials reutilitzats i es
prioritzen les energies ecològiques
i una alimentació sana.

La Cigarra Libre
Les Super Acampades són el projec-
te amb què La Cigarra Libre va co-
mençar la seva feina el 2006. La Ci-
garra és una associació educativa
integrada per un grup d’educadores
catalanes i aragoneses tot seguint
els principis de l’ètica anarquista i
de la cultura natural. L’objectiu és

practicar una educació per la lliber-
tat i el desenvolupament humà in-
tegral (cos, ment i emocions), tot
estimulant l’autonomia i la coope-
ració entre persones. Altres activi-
tats previstes són el taller de crea-
ció col·lectiva a Ruesta (Osca) i el
recolzament a l’escola del poble
d’Aritzkuren (Navarra).

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

enunciar la quantitat de
cases buides que hi ha a
l’Estat espanyol a través
de la creació d’una base

de dades pública és un dels objec-
tius del projecte Casas Tristes. A la
pàgina web s’hi pot descobrir una
casa rústica abandonada a Lluçàs
(Vilanova de Maià), un habitatge
buit a Córdoba o tot un edifici des-
habitat a Granada. Saber-ne la loca-
lització exacta i altres informacions
com el temps que porta en desús
l’habitatge o algunes de les caracte-
rístiques de l’espai són les possibili-
tats que ofereix aquesta iniciativa.
El llistat s’elabora a partir de la
col·laboració de totes aquelles per-
sones que coneixen o descobreixen
cases buides i les destaquen al
mapa col·lectiu per fer públic el seu
emplaçament exacte.

L’Institut Nacional espanyol
d’Estadística comptabilitzava tres
millons de cases buides a l’Estat
espanyol el 2005 i una xifra similar
de segones residències. En total, la
suma de set millons d’habitatges
–també d’estiu o cap de setmana–
buits. Aquestes xifres van sorpren-
dre el relator especial de les Na-
cions Unides pel Dret a l’Habitat-
ge, Miloon Kothari, que va
assegurar que l’Estat espanyol és
“amb diferència, el país de la Unió
Europea amb més habitatges

què es cou pàgina 23

una manera de visualitzar dades
que, al mateix temps, és un joc.
L’usuari disposa d’una pistola
mentre una pantalla visualitza
unes bombolles de les diferents
ciutats de l’Estat espanyol que
topen entre elles. Quan l’usuari
encerta una bombolla amb un
tret, aquesta esclata i es pot lle-
gir el preu de l’habitatge per
metre quadrat de la ciutat. “L’u-
suari intenta rebentar, de forma
metafòrica, la bombolla immobi-
liària. Però és complicat perquè,
passats uns segons, reapareixen
les ciutats tocades”, explica Mar
Canet.

Però Casas Tristes també mos-
tra altres visualitzacions, com la
capacitat de consum mensual
d’una família espanyola mitjana
que destina part del seu salari al
pagament d’una hipoteca finança-
da amb un préstec estàndar pel
80 per cent del valor de la propie-
tat, la comparació de l’IPC ordina-
ri amb un nou IPC que inclou el
preu de compra del metre qua-
drat d’habitatge o l’evolució de
l’augment d’habitants i de cases
noves a l’Estat espanyol.

de 210 euros mensuals, que se-
gons ella “corre el perill de fer
pujar els lloguers”.

En relació a la pujada del preu
de l’habitatge, abans d’endegar el
projecte Casas Tristes, Derivart va
desenvolupar el Burbujómetro,

buits”. I així ho va plasmar a l’infor-
me sobre la situació de l’habitatge
a l’Estat espanyol que es va pre-
sentar el mes de març passat, fruit
de la seva visita a finals de 2006 a
diverses ciutats.

Des del col·lectiu Derivart
van considerar que un dels esde-
veniments financers més impor-
tants de l’última dècada era,
sense dubte, la bombolla immo-
biliària i van decidir crear un pro-
jecte que, a més de les visualitza-
cions interactives, generés una
reflexió al voltant de la pro-

D

El mapa de les cases buides i tristes a l’Estat espanyol
LA INICIATIVA CASAS TRSITES PROPOSA UNA REFLEXIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L’HABITATGE A TRAVÉS DE DADES, MAPES I INFORMACIÓ

blemàtica de l’habitatge i els
agents que hi intervenen.

A finals de 2007 van fer un
taller al Centre de producció
d’Arts Visuals, Hangar, i recent-
ment han presentat el projecte al
Centre d’Art Santa Mònica
(CASM). Mar Canet –una de les
persones impulsores del projecte
Casas Tristes– denuncia que la
majoria de les propostes del
govern semblen dissenyades per
ajudar els propietaris en comptes
de la població. Com a exemple, fa
referència a l’ajuda a l’habitatge

Tornen les Super Acampades
LA CIGARRA LIBRE PREPARA UNS CAMPAMENTS FAMILIARS NO AUTORITARIS I ECOLOGISTES

C

d
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Imatge de la pàgina web de Casas Tristes

Per contactar:

CASAS TRISTES
www.casastristes.org

Per contactar:

http://www.nodo50.org/lacigarralibre
lacigarralibre@nodo50.org

Inscripcions obertes

Publicitat
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A les nostres latituds mediterrà-
nies, a diferència d’altres indrets
on les estacions les marquen les
pluges, el sol era considerat un
símbol de vida, l’astre que
marcava els ritmes del camp, del
clima i de la natura. Al mateix
temps, el foc era la representació
de l’astre solar a la terra i un
símbol de renovació i purificació.
adorat per la seva escalfor i llum,
necessitat com a element de vida.
Aquest sentiment cap al foc el va
convertir en l’eix central de molts
ritus pagans on es veneraven les
virtuts d’aquest i del seu homò-
nim el sol. L’Església catòlica va
adaptar totes aquestes tradicions
paganes a l’imaginari cristià, però
el seu esperit encara sobreviu.

✑ Oriol Aguayo
/cultura@setmanaridirecta.info/

Avui dia encara queden
vestigis d’aquelles celebra-
cions solsticials. En relació

al solstici d’estiu (el dia amb més
llum solar i que dóna pas a sis
mesos d’escurçament d’hores de
sol), trobem les fogueres renova-
dores de Sant Joan, que s’encenen
la nit abans del solstici, les falles

d’Isil, que baixen el foc solar de la
muntanya i el porten al poble, o
la crema de l’Haro a Les (Vall
d’Aran). Durant el solstici d’hivern
(la nit més llarga), tenim la tradi-
ció del foc del tió de Nadal, que
antigament no era més que un
tronc que es cremava a la llar de
foc per donar escalfor, com a
símbol del manteniment de la
llum i la calor, o la Fia-Faia de
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.

Fogueres arreu d’Europa
Trobar els rituals precrisitans i el
seu significat esdevé una feina
molt dificultosa si tenim en
compte la voluntat ferma del cris-
tianisme de reconvertir i assimilar
les expressions antigues. Per això
sovint existeixen diverses versions
d’una mateixa celebració. Els
experts diuen que durant el
Neolític ja es coneixia el fenomen
astronòmic del solstici. Aquestes
primeres civilitzacions feien unes
cerimònies particulars a base de
foc per donar forces a l’astre rei la
nit del 23 de juny perquè havien
observat que aquest dia el sol
començava a perdre força. Aques-
tes cerimònies i ritus s’han mantin-
gut al llarg dels temps amb una

persistència sorprenent. Hi va
haver una època en què, la nit de
Sant Joan, Europa sencera era una
multitud de fogueres enceses a
través de les quals la gent rendia
homenatge a la plenitud del sol,
l’astre que és font de llum i de vida.

L’Església catòlica va cristianit-
zar aquesta festa fent-la coincidir
amb la del naixement de Sant Joan,
un personatge molt important per
aquesta religió. La tradició religiosa
explica que “el pare de Joan,
Zacaries, ple d’alegria, va encendre
fogueres per anunciar el naixement
del seu fill als parents i amics”.

Terra de diables
Sobre la relació dels diables amb
la festa de Sant Joan, trobem un
text d’Heribert Masana i Soler
anomenat Terra de diables que
ens parla de diferents teories
sobre el seu origen. “Hi ha qui
parla d’imitació de l’astre solar
amb el foc, altres es decanten
més per la base purament agrí-
cola (fins i tot relacionada amb el
cultiu del vi), altres per les perso-
nificacions d’antics genis de la
natura i de la terra, potser rela-
cionats amb la fecundació o amb
petites divinitats domèstiques”.

El text continua destacant
l’existència de la figura del diable
en ple segle XXI i parla de la rela-
ció d’aquest personatge amb Sant
Joan. Argumenta que “el lligam
d’aquests éssers amb les forces
naturals deu ser bastant notori, ja
que les persones que s’abillaven
amb vestits de diable als inicis
dels anys 80 provinents de dife-
rents punts del país van escollir la
diada de Sant Joan (solstici d’es-
tiu) per trobar-se en germanor i
encendre la foguera, tot encoma-
nant una energia especial”.

Balls de diables i dimonis
Alguns experts també asseguren
que l’origen de les diferents mani-
festacions de diables o dimonis
que hi ha escampades arreu del
territori es troba, en part, en l’ado-
ració d’aquestes divinitats precris-
tianes. De la mateixa manera que
va passar amb la festivitat de Sant
Joan, l’Església es va encarregar de
canviar el significat de les antigues
celebracions relacionades amb
aquests déus i adoracions paganes
(entenent el terme pagà com tot
allò anterior a la cristianització).

I és amb aquests dos elements
–juntament amb el teatre popular

de l’època medieval– que, a
tombants del segle XVIII, va
aparèixer el Ball de Diables, que
ha arribat als nostres dies amb les
mateixes funcions, l’ús de la
pirotècnia i la indumentària carac-
terística. Però, evidentment,
l’Església hi introdueix un vessant
moralitzador   i ho relaciona amb
la representació de la lluita entre
el bé (àngels) i el mal (diables), en
què el cel sempre és el vencedor.

Com en tota evolució, hi ha
diferents manifestacions que
tenen un mateix origen. Hi ha
diables que han mantingut més
intacta aquesta essència pagana,
com podrien ser els salts de plens
de la Patum de Berga. D’altres
representacions –en contínua
evolució– han oblidat la moralitat
cristiana i han accentuat el teatre
popular, com els tradicionals
correfocs de Dimonis. I encara se’n
conserven i se’n creen de nous
basats en els tradicionals Balls de
Diables que recreen aquesta bata-
lla entre el bé i el mal.

Més informació:
<www.festes.org>
<www.festes.org/monogra-
fics/santjoan>

Sant Joan, la festa pagana
ELS ORÍGENS PRECRISTIANS DE LA FESTA DE SANT JOAN I ELS BALLS DE DIABLES

Arnau Andreu Feliu Badalo
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La ‘Soli’ i els 100 anys de premsa obrera
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Cent anys gairebé no els fa
ningú. El periòdic Solidaridad
Obrera, conegut com la Soli,

ja va camí dels cent u. Per aquest
motiu i fins a finals de juny, la Fun-
dació d’Estudis Llibertaris i Anar-
cosindicalistes (FELLA) organitza una
exposició al voltant de la història
del diari i el seu paper clau en el
pensament i en la pràctica llibertària
dels anys 30 del segle passat. Una
mostra que recull material inèdit i
els primers originals del periòdic,
provinents del fons de la Fundació.

El naixement de la ‘Soli’
La tardor de 1907 ningú no hauria
dit que un petit diari finançat amb

quotes obreres esdevindria un
referent mundial del periodisme
compromès. La Solidaridad
Obrera es va publicar per primera
vegada un 19 d’octubre, finançat
per les Societats Obreres de
Barcelona. A partir d’aquí, van
començar les trifulgues d’un mitjà
que va fer un salt exponencial
paral·lel al creixement de la
Confederació Nacional del Treball
(CNT). Pel despatx de direcció del
diari van passar-hi, entre d’altres,
Ángel Pestaña, Hermós Plaja, Joan
Peiró, Eusebi Carbó i Sebastià
Clara. La guerra civil el va tocar de
ple i fins i tot va esdevenir panta-
lla de les picabaralles llibertàries.
La repressió tampoc hi va faltar.
Diverses persones van ser detingu-
des i torturades per la seva relació

amb la Soli. Una mostra de la soli-
desa del diari és el fet que mai no
es va parar d’editar.

La biblioteca de la FELLA
La Fundació d’Estudis Llibertaris i
Anarcosindicalistes té clar que cal
conservar la memòria. Així ho
demostra el seu fons de 1.500 títols
–majoritàriament de temes socials–
i també una hemeroteca amb més
de 500 capçaleres llibertàries apare-
gudes des de l’any 1975. La FELLA va
ser creada el febrer de 1990 pels
Sindicats de la CNT Catalunya amb
l’objectiu, justament, de preservar el
record i facilitar la difusió de la
premsa llibertària. I, alhora, amb la
intenció de fomentar l’estudi, les
idees i l’intercanvi del pensament
llibertari i anarcosindicalista.

EXPOSICIÓ DE LA

HISTÒRIA I LA RESISTÈNCIA

DEL MITJÀ LLIBERTARI

Exposició: 

tot el mes de juny

HORARIS: DE DILLUNS A

DIVENDRES DE 16H. A 20H.

C. JOAQUÍN COSTA, 34,

BAIXOS.

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.NODO50.ORG/FELLA

Balaguer torna a tenir cinema
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Aquest mes de juny, Balaguer
torna a tenir cinema.
L’associació cultural Cercle

Obert de la capital de la Noguera
presenta la iniciativa Cinema en
construcció, una sèrie de projec-
cions de documentals i pel·lícules
amb perfil social que es projectaran
fins el 29 de juny al Casal Pere III.

Els tres primers diumenges de
juny, la iniciativa ha donat cabuda a
un cicle centrat en Mèxic. S’hi han
projectat les pel·lícules El violín i
Huele pega, i els documentals La
otra campaña, sobre la iniciativa del
moviment zapatista, i Un poquito de
tanta verdad, sobre la repressió de
les protestes que van tenir lloc a la
ciutat de Oaxaca. Les projeccions es
complementaran amb un acte sobre
la situació actual a Mèxic, que se
celebrarà el 21 de juny a la sala d’ac-

tes de l’ajuntament de Balaguer i
que servirà per reviure el testimoni
de les quatre persones que van ser
detingudes l’agost de 2007 a
Oaxaca. Núria Morelló, Ramon
Sesen, Laia Serra i Ariadna Nieto
(aquesta darrera, periodista de la
DIRECTA) van ser acusades d’un supo-
sat delicte d’escàndol públic, arres-
tades i internades en un centre per a
estrangers. Al cap d’uns dies van ser
deportades pel govern mexicà.

L’acte comptarà amb la partici-
pació d’Iñaki Garcia, membre del
Col·lectiu de Solidaritat amb la
Rebel·lió Zapatista i de la Comissió
Civil Internacional d’Observació
dels Drets Humans a Mèxic, que
acaba de fer públic un informe
detallat sobre els fets de Oaxaca.
Durant els darrers dos anys la ciutat
mexicana ha viscut una insurrecció
popular intensa, desencadenada per
la repressió policial contra una vaga
de mestres.

Recordant Bhopal
El cicle Cinema en construcció es
completa el 22 de juny amb la
projecció d’un documental sobre
la tragèdia de Bhopal –la fuga de
gas tòxic que hi va haver en una
planta d’Union Carbide en
aquesta localitat de l’Índia i que
va acabar amb la vida de milers
de persones– i Kandahar, de
Mohsen Makhmalbaf, un film
centrat en la situació de la dona a
l’Afganistan.

El 29 de juny es projectarà
Cruzando el puente. Los sonidos
de Istanbul, un documental de
Faith Akin sobre l’escena musical
de la capital de Turquia basat en
l’experiència que hi va viure
Alexander Hacke, membre de
l’avantguardista banda alemanya
Einstürzende Neubaten, i el film
Contra la pared, obra del mateix
director i també ambientat a
Istanbul.

EL COL·LECTIU CERCLE OBERT ORGANITZA UN CICLE DE

DOCUMENTALS I FILMS SOCIALS A LA CAPITAL DE LA NOGUERA

Cinema en construcció

CASAL PERE III

C/ SANTA ANNA, BALAGUER

18:30H

PROJECTEPOPULAR.BLOGSPOT.COM

Pim-Pam-Pum

“No creiem que els canvis
siguin d’un dia per l’altre”
Cia Impacta Teatre
WWW.IMPACTATEATRE.ORG
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Cinc persones s’enfilen a l’escenari
per burxar el públic. Les temàti-
ques van de la violència de gènere,
a l’assetjament escolar o la por a
la diferència, passant per la crítica
irònica a tot el que és política-
ment incorrecte. Són la compan-
yia Impacta Teatre, creada el
2006. Tres actrius i dos psicòlegs,
ara també actors, són els protago-

nistes dels muntatges Pan y circo i
La parella ideal. La seva especiali-
tat, però, són els teatre-fòrums:
intervencions escèniques d’entre
quinze i vint minuts que desenca-
denen un conflicte. La resposta i
el final feliç no hi són, sinó que fan
pujar el públic a l’escenari per
resoldre-ho de la millor manera
possible. Amb l’Anna, una de les
fundadores, indaguem més sobre
aquest format.

✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Com intervé exactament el
públic en els vostres
espectacles?

El públic esdevé actor. És a dir,
quan pensa una altra manera de
fer les coses, no l’explica sinó
que, directament, puja a l’esce-
nari i ho fa.
Des d’Impacta Teatre utilitzeu
la improvisació en la majoria

d’actuacions. No és una mica
arriscat?
Hem d’entendre bé què vol dir im-
provisació. Quan tractem un tema
per fer un teatre-fòrum, duem a
terme el que es diu un treball de
camp. Cerquem persones que hagin
viscut el tipus de conflicte que
reflectirem a la peça i moltes vega-
des aquestes persones són les veri-
tables protagonistes de les històries.
Parlem molt amb elles i amb profes-
sionals que les tracten i les ajuden.
I com és que per tractar aquests
temes vau escollir l’escena?
Perquè, a part dels estudis que cada
component de la companyia ha
cursat, de cor i d’esperit som actors.
Amb el teatre-fòrum podem desen-
volupar la nostra professió i, a la
vegada, podem dur a terme la part
social que mou i remou a tots els
components d’Impacta.
I el públic que us ve a veure, no
és un públic ja sensibilitzat?
De vegades moltíssim i d’altres

vegades gens, depèn. Però el que
és clar és que sempre acabes amb
més informació de la que tenies.
Hi ha de tot. També hi ha gent que
no vol escoltar res més que les
seves idees i es rebota… Però la
majoria de persones surten amb la
ment més oberta.
Així doncs, utilitzeu les arts
escèniques com a vehicle de
sensibilització i reflexió. Creieu
que poden contribuir d’alguna
manera a la transformació
social?
Quan les persones participen en
una sessió de teatre-fòrum,
sempre surten amb pensaments i
fins hi tot sentiments nous
respecte al tema que s’ha treballat.
No creiem que els canvis siguin
d’un dia per l’altre, ni molt menys.
Però seria un efecte similar al
procés d’una llavor, que possible-
ment sorgirà el dia en què una
situació com la que s’ha viscut a
l’escenari ens torni a passar.
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✑ Directa Sabadell
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els que la coneixen diuen
que Clara Alzina és molt
amiga de Luther Blisset.

Diuen que fins i tot s’assemblen,
tot i que ella porti el sac de
gemecs a tot arreu i li encantin
els garrotins i les nyacres i ell
sigui un xic més àcrata. Sigui
com sigui, la revista Ordint la
Trama continua amb l’home-
natge quotidià a Clara Alzina
amb la publicació d’un llibre que
recull les obres dels guanyadors
del Certamen Literari Clara
Alzina de 2007, tant de la moda-
litat de prosa com de poesia, ara
que ja s’han entregat els premis
dels guanyadors d’enguany.

El llibre, que es podrà trobar
als punts de venda habituals de
la publicació, aplega tres obres
de poesia: Llum d’atzavara, de
Carmina Boix, El camí de la veu,
de Montserrat Bastons i Cèrcols
de got, de Ramon Cases. I tres
obres de prosa: Quina mala llet,
de Jordi Boladeras, El cor i el
casament, d’Eva Maria Albiol i
Les campanes del parangó, de
Jaume Calatayud.

Aquesta cita literària anual,
que ja és una tradició des del
naixement –ara fa set anys– de
la revista, respon a la idea de
participació cultural compro-
mesa amb la realitat social i
política de la qual sempre ha fet
bandera el col·lectiu sabade-
llenc. A més, permet que els

autors guanyadors –general-
ment amb una difusió escassa o
nul·la dels seus textos– arribin
al públic i trobin, amb l’edició
del llibre, una plataforma per
donar-se a conèixer. La valoració
dels textos, però, no respon a un
criteri temàtic, sinó exclusiva-
ment a les qualitats d’estil, origi-
nalitat i correcció literàries,
subjectes a valoració per part
d’un jurat destacat. Fent nostres
les paraules del Consell de
Redacció d’Ordint la Trama,
llarga vida a aquest petit altaveu
perquè els precs, les preguntes,
els versos i les ratlles de sis
autors saltin la paret de casa
seva i entrin a casa nostra!

Recull de les obres guanyadores del Certamen Clara Alzina

Recordatori indignat de la
figura d’Aleksandr

Litvinenko –l’exespia assassi-
nat per les seves acusacions
contra l’Estat rus–, durant
bona part del seu metratge
difon els principals clams de
l’assassinat, com la denúncia
dels mètodes mafiosos dels
serveis secrets i la corrupció
del funcionariat, amb Putin
(acusat de relacions amb el
narcotràfic i de grans esta-
fes) al capdavant. El director,
amic de Litvinenko i d’altres
represaliats, acaba afegint
unes pinzellades inquietants
sobre l’auge del nacionalisme

d’extrema dreta a Rússia. 
El film és mediocre cinema-
togràficament: muntat de
manera estranya i amb una
estructura dubtosa, pateix
–a més– del protagonisme
excessiu del realitzador.
Perduda l’ocasió de fer una
gran obra partint del bon
material de base, el docu-
mental té el valor gens
menyspreable de ser un
document crític, amb accés
directe a fonts d’informació
sobre la realitat amagada
d’un país distingit per la seva
opacitat. IGNASI FRANCH

MÉS INFORMACIÓ: WWW.ORDINTLATRAMA.COM

‘Las huelgas en
Francia durante
mayo y junio de
1968’

BRUNO ASTARIAN

PÀGINES: 169

TRAFICANTES DE SUEÑOS, 2008

Què passa quan s’atura el
treball de forma massiva i

la societat capitalista es
bloqueja? A partir d’aquesta
pregunta, Bruno Astarian plan-
teja el seu estudi sobre el
vessant obrer del Maig del 68
francès. Una descripció que
parteix dels esdeveniments que
van tenir lloc a les diverses
fàbriques franceses durant el
maig i el juny de 1968 i que
intenta escatir-ne les causes i la
significació amb una clara volun-
tat desmitificadora. L’autor posa
de relleu la passivitat d’aquest
moviment vaguista i la poca
connexió real amb el Maig estu-
diantil –tot contradient la mito-
logia revolucionària de l’extrema
esquerra de l’època que va
magnificar i tergiversar el fets– i
carrega contra l’actitud d’apaga-
focs dels sindicats majoritaris
que, manipulació rere manipula-
ció, van acabar traint els treba-
lladors i les treballadores fins i
tot en les reivindicacions més
bàsiques. LAIA B.V.

La companyia Icaro Teatro ha
fet una aposta per donar a

conèixer alguns dels textos de
Palau i Fabre, un autor que aposta
per un llenguatge poètic i al
mateix temps directe. El director
Iñaki Garz ha compaginat tres
monòlegs: Els Mots de Yorik,
L’Alfa Romeo i Julieta i El porter i
el penalty.

En Yorik, la Julieta i el porter
expliquen històries personals inter-
calades on s’entreveuen les seves
penúries i alegries. Tres personat-

ges paradoxals que mostren de
quina manera els humans poden
obstinar-se en la seva pròpia
existència, ja sigui per canviar-la o
per elogiar-la. Veiem, doncs, la
voluntat de l’autor de donar im-
portància a aquells que no són es-
coltats i que passen desapercebuts.

Cal destacar la interpretació
excel·lent dels tres intèrprets, que
es transformen en titelles vius per
transmetre que “tots vivim en
funció dels altres”, tal com diu el
director. ANNA FARRÉS

‘Els mots de Yorik’, Josep Palau 
i Fabre a escena
COMPANYIA: ICARO TEATRO | FORMAT: TEATRE D’AUTOR | DURADA: 1H.

APROXIMADAMENT | PRODUCCIÓ: BARCELONA 2008 | ESTRENA: ESPAI BROSSA

cultura@setmanaridirecta.infoDe la Vall d’Albaida arriben
uns dels altres alumnes avan-

tatjats de l’escola Obrint Pas:
Odi. Esperança rebel és un disc
presidit pels ritmes sincopats i
l’omnipresent dolçaina:
“Esperança rebel”, on col·labora
el vocalista Xavi Sarrià, o
“Marihuana”, on sentim Sva-Ters.
El grup afegeix a aquesta ja clàs-
sica mixtura algun toc de hard-
core –”Sona el crit de la
memòria”– i una balada final de

tall més acústic en col·laboració
amb el cantautor Cesk Freixas.
Malgrat que la producció del disc
és prou correcta i la formació té
clar el seu discurs musical i polí-
tic, el conjunt es veu llastat pel
fet que Odi no aporta cap
element diferenciador de la
marca registrada prèviament per
Obrint Pas i reeditada amb major
o menor fortuna per molts d’al-
tres artistes valencians. 
ROGER PALÀ

Odi

‘ESPERANÇA REBEL’

(REDISCUS!)

SKACORE

‘El caso Litvinenko’

(CAMEO, 2007)

DIRECTOR: ANDREI NEKRASOV

GUIONISTES: ANDREI NEKRASOV, OLGA KONSKAYA

GÈNERE: DOCUMENTAL

DURADA: 105 MINUTS

IDIOMES: VOSE (RUS, ANGLÈS)
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DILLUNS 23
CONCENTRACIÓ CONTA LES 
FARMACÈUTIQUES A NOVARTIS
13h. Gran Via amb Sardenya. Barcelona. 
ORGANITZA: COMITÉ DE AYUDA A LOS ANIMALES

DIMARTS 1 DE JULIOL
NOU JUDICI PER LES FOTOS 
DEL REI A MADRID: ACOMPANYA
ELS ENCAUSATS A MADRID!
L’autocar sortirà de Girona el 30 de juny al
vespre, passarà per Barcelona i tornarà de
Madrid –fent el mateix recorregut– durant el
vespre de l’1 de juliol. Podeu reservar places
abans del 16 de juny al telèfon 605 251 393.
ORGANITZA: SOLIDÀRIES AMB LA CREMA DE FOTOS DEL REI

CADA DIA CONCENTRACIÓ 
I CASSOLADA. DEFENSEM EL PARC.
20h. Av. Mare de Déu de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat.
CONVOCA: PLATAFORMA BELLVITGE CONTRA L’ESPECULACIÓ

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

JORNADES A LA RETAGUARDIA
I L’ATENEU MAIG DEL 37
DIJOUS 19
19h. Ateneu Okupat Maig del 37. Els sucessos de Maig del
37, a càrrec de Carlos García (ed. Alikornio) i Paco Madrid
(Ateneu Almargen).
DISSABTE 21
14h. Ateneu Maig del 37 Menjador vegetarià. 17h. 
El llarg maig italià (1968-1977), a càrrec de Jordi Bonet.
DIUMENGE 22
14h. Menjador vegetarià a l’Ateneu Maig del 37. 
17h. Presentació del llibre Los situacionistas y la anarquía a
càrrec de l’autor, Miquel Amorós, a La Retaguardia.
DIJOUS 26
18h. Projeccions Situacionistes. 20h. Debat final.

Ateneu Okupat Maig del 37. General Mitre, 238. Barcelona.
CSO La Retaguardia. Plaça Mañé i Flaquer, 6. Barcelona.
ORGANITZA: CSO LA RETAGUARDIA / ATENEU DEL MAIG DEL 37

DIVENDRES 20 

Quines estratègies 
de participació política 
tenim des dels grups de dones?
20h.Ca la dona. 
C. Casp, 38, principal. Barcelona.
Organitza: Algunes dones feministes amb ganes
de debatre entre altres dones feministes.

Jornades internacionalistes 
del Panxampla
20:30h. Casal Popular Panxampla. 
C. Gil de Frederich, 6. Tortosa.
Xarrada: La lluita per l’autonomia dels indígines
zapatistes a Chiapas, amb La Garriga Societat
Civil, una organització vinculada amb la lluita de
l’EZLN i dels indígines zapatistes des dels anys 90
que va promoure l’agermanament entre el
municipi de la Garriga i el municipi autònom d’El
Trabajo. Projecció de El fuego y la palabra, docu-
mental sobre els vint anys de la fundació de
l’EZLN i els deu de l’alçament zapatista. Exposició
sobre la revolució bolivariana de Veneçuela.
Organitza: Casal Popular Panxampla.

Violència de gènere, 
causes i conseqüències
18h. Centre Can Negre. 
Plaça Catalunya. Sant Joan Despí.
A càrrec de María Jesús Izquierdo, directora de
l’Observatori per la Igualtat de la UAB i mem-
bre de l’Associació violeta contra la violència
de gènere.
Organitza: Comissió per unes festes majors
populars de sant joan despí

Xerrada: Per una nova cultura de l’aigua 
19:30h. Casal Popular Sageta de Foc. 
C. Trinquet vell, 15. Tarragona.
A càrrec de Manolo Tomàs. El portaveu de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ens expli-
carà tot allò relacionat amb el trasvasament de
l’Ebre a Barcelona, les conseqüències, els
motius, l’estat de les lluites...
Organitza: Gent del Camp, 
aturem l’ofensiva del ciment!

Xerrada. Pakistan: violència 
interna en un escenari inestable
19h. SCI. C. Carme, 95. Barcelona.
Amb la participació de Antía Mato Bouzas,
investigadora del Real Instituto Elcano.
Organitza: Servei Civil Internacional.
Catalunya

Turó Rock 2008
22h. Plaça Can Basté. 
Pg. Fabra i Puig, 274. Barcelona.
Moussa & the reggae latin band (ex-agua
bendita), Nonainoise (rumba mestiza), Los
Barrankillos (rumba, calle y amó)
Organitza: Ràdio RSK, ARA 9 Barris 
i Can Basté.

Presentació nou disc de 
Tus Vecinos, ‘A voces’
21h. Centre cultural Collblanc-la Torrassa.
Organitza: Centre cultural.
Collblanc-la Torrassa

DISSABTE 21 

Festa del comerç just a Balaguer 
Tot el dia a Balaguer.
Mercat de productes de comerç just, ani-
mació infantil, activitats diverses...
Organitza: Casal Pere III-Ateneu de Balaguer

DIUMENGE 22

Donem veu als nostres grups!
18h. Pista coberta de la Devesa. Girona
The Sords, Malas influencias, La Tosca Brava,
Pd. Txus, Buskant Greska i Psyco.
Organitza: SEPC i Maulets

DILLUNS 7 de JULIOL 

Cursos: Canvi Social i Polítiques de
Resposta. Una mirada des del Cinema
i Empreses d’Economia Participativa.
Un altre model d’empresa
Del 7 a l’11 de juliol, en el marc del programa
Estius Universitaris de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 
El curs tindrà lloc a l’Escola de Polítiques
Socials i Urbanes de l’IGOP (UAB).
Per més informació o inscripcions podeu
consultar el web www.estiusuniversitaries.
Recordeu que les places són limitades i
que el període d’inscripció finalitza el
proper 30 de juny!!
Organitza: IGOP, UAB I Sabadell Universitat.

SORTIM DE CASA
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DIJOUS 19 

No als trasvasaments
18:30h. Federació Local de Barcelona. 
C. Via Laietana, 18, 9ª planta. Barcelona
‘Inviavilitat dels trasvasaments’. Ponents: Manuel
Tomàs de la plataforma defensa de l’Ebre, I José
Luís Martínez de Ecologistas en Acción de
Zaragoza. ‘Els negocis de l’aigua’ amb la partici-
pació del  Sindicat de Químiques de Barcelona
Organitza: Federació Local de Barcelona de la CGT

Un altre món? Ja! 
Camins i alternatives
19:30h. Amics de les Arts I Joventuts Musicals. 
C. Sant Pere, 46. Terrassa
Xerrada a càrrec d’Arcadi Oliveres
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals

Presentació del llibre ‘El genocidi
franquista a València. Les fosses
silenciades del cementiri’
19h. Museu d’Història de Catalunya. 
Plaça Pau Vila, 3. Barcelona.
Hi intervidran: Pere Fortuny, president en fun-
cions de l’Associació Pro-memòria de
l’Associació als Immolats per la Llibertat a
Catalunya; Núria Cadenes, periodista i autora del
pròleg; Empar Salvador, presidenta del Fòrum
per la Memòria del País Valencià i coordinadora
del projecte d’investigació i documentació de
les Fosses comunes del cementiri de València.
Organitza: Fòrum per la memòria del País
Valencià, Entrepobles, Comissió de la dignitat,
IAC i Icaria Editorial.

ACTES DE SOLIDARITAT 
AMB EN FRANKI DE TERRASSA

Concentració solidària 
20h. Plaça de la Vila, Vilafranca.

ARA MÉS QUE MAI, FRANKI LLIBERTAT
NO AL TERCER GRAU. ABSOLUCIÓ TOTALNO

 O
BL

ID
EU

...

DEL 20 AL 23
FESTA MAJOR
POPULAR DE
SANT JOAN
DESPÍ. PER UN
POBLE UNIT,
ALEGRE I 
COMBATIU!

ORGANITZA: COMISSIÓ

PER UNES FESTES MAJORS

POPULARS
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El jove terrassenc Francesc
Argemí, ‘Franki’, ha passat 44
dies empresonat a Brians II.
L’han condemnat a dos anys i
vuit mesos de presó per desor-
dres públics, atemptat a l’au-
toritat i ultratge a Espanya.
El 10 de juny, després d’una
intensa campanya per exigir la
seva llibertat, el Departament
de Justícia de la Generalitat li
va concedir el tercer grau: no
ha de romandre tot el dia a la
presó, però ha de pernoctar a
la Model de diumenge a dijous.
Ara vol continuar amb els seus
estudis, tornar a la feina i
reprendre la militància. 

✑ Roger Palà
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Has hagut de fer alguna re-
núncia política per acon-
seguir el tercer grau?

No. Institucions Penitenciàries en
cap moment no m’ha proposat
fer una declaració de penediment
ni m’ha fet cap mena de xantatge
en relació al tercer grau. Tot i això,
jo mateix he manifestat en tot
moment a l’equip de tractament
de Brians II –que és qui decideix el
grau en què he de complir con-
demna– que considerava que la
meva pena era política i que no
m’havia de penedir de res.

El caràcter polític del teu cas ha
suposat que s’agilitzessin els
tràmits judicials?
La concessió del meu tercer grau
és ajustada a la llei. En cap mo-
ment han fet una excepció. Si que
és cert, però, que hi ha altres ca-
sos repressius en què, si al carrer
no hi ha un moviment de denún-
cia, les institucions no mouen un
dit. Tot i això, cal ser conscients
que no hem aconseguit el nostre
objectiu: que es reconegués el
caire polític del cas, com a mínm a
un nivell oficial. La condemna
continua en peu.
La condemna per ultratge a Es-
panya (sis mesos del total de la
pena) podria solucionar-se pa-
gant una multa de 1.260 euros.
En algun moment t’has plante-
jat de fer-ho?
No. Sempre he estat conseqüent
amb la meva manera de pensar i,
des de bon principi, amb els
col·lectius antirepressius que
m’han donat suport, vam consi-
derar que el meu cas era un atac
repressiu cap al conjunt dels mo-
viments socials dissidents. Per
tant, a nivell legal, ens hem negat
a pagar tant la multa com la res-
ponsabilitat civil que ha derivat
de la condemna, en aquest cas els
60 euros que costa la bandera

espanyola suposadament ultrat-
jada i els 20 euros d’un walki de la
policia municipal que diuen que
va resultar malmès.
Si només t’haguessin condem-
nat per ultratge a Espanya, no
hauries ingressat a la presó: el
gruix de la pena són els delictes
de desordes públics i atemptat.
Per què la campanya s’ha basat
en la qüestió de la bandera?
L’ultratge a Espanya és el delicte
que més els cou. Hi ha una sèrie
de drets que els moviments so-
cials han anat guanyant al llarg
dels anys: un exemple molt clar
és el dels insubmisos al servei
militar obligatori. Gràcies a la
seva lluita, que va suposar penes
de presó, avui dia la mili ja no
existeix. De la mateixa manera,
hi ha altres drets que estem
intentant guanyar, per exemple,
la despenalització de l’okupació
o, en un sentit més ampli, la llui-
ta contra l’Estat opressor espan-
yol. Delictes com l’ultratge a
Espanya generen molt de debat
perquè una majoria de la socie-
tat els considera injustos. Lla-
vors, el poder opta per presen-
tar-nos com a criminals. En el
meu cas, com una persona que
causa desordres en una Festa
Major, que pega la policia...

Sempre has defensat que no ets
l’autor dels delictes de què se
t’acusa.
No s’ha provat la meva participa-
ció en els fets. Les proves gràfiques
són una desena de fotografies on
apareix molta gent intentant es-
tripar una bandera espanyola: jo
no hi surto. La pròpia policia
municipal ha declarat que jo
estava al lloc dels fets, però que

no vaig participar-hi. I jo sempre
he dit que, en aquell moment,
no hi era present. La meva con-
demna, dictada en el seu dia pel
jutge Enrique Rovira del Canto
–un personatge sinistre que era
fiscal militar durant la dictadu-
ra–, arriba a admetre que la
meva participació no està acre-
ditada, però tot i així em con-
demna per la possibilitat que
arribés a participar dels fets.
D’això se’n diu presumció de
culpabilitat.

La consellera de Justícia de la
Generalitat, Montserrat Tura,
va comparar el teu cas amb el
d’un cap rapat d’extrema dreta
que cremés una senyera, en el
sentit que tots els ultratges a les
banderes s’havien de perseguir.
Què n’opines?
Quants cap rapats feixistes han
ultratjat la bandera catalana i no
se’ls persegueix? Que la conselle-
ra Tura presenti tots els casos en
què la policia ha perseguit fatxes
que cremin senyeres! Crec que és
evident que en aquests casos hi
ha dues maneres de mesurar.
La realitat de la presó coinci-
deix amb la denúncia que en fan
els moviments socials anticar-
ceraris?
La presó és una segona condemna.
Una pena privativa de llibertat no
hauria d’incloure el càstig extra
que suposa totes les dificultats
del sistema penitenciari actual:
manca d’informació, problemes
per mantenir el contacte amb la
família i els amics, les instàncies
que mai obtenen resposta, el

mal tracte dels funcionaris... A
tot això, cal afegir-hi la preca-
rietat de les instal·lacions. I això
que Brians II és una presó nova
que el govern presenta com una
fita del sistema penitenciari... I
en realitat és una ruïna. Quan
plovia no podíem fer tallers
perquè saltava el llum, a la míni-
ma s’inundaven les aules o el
gimnàs... Els lavabos comuns han
estat tres setmanes sense fun-
cionar, el lavabo de la cel·la
tampoc anava bé, la sala de jocs
del mòdul ha estat sis mesos
tancada perquè hi havia goteres,
etcètera.
Quina ha estat la relació amb els
funcionaris i la resta de presos?
He tingut problemes amb diver-
sos funcionaris que, coneixe-
dors del meu cas, m’han escri-
dassat i insultat, tractant-me
amb un nivell de submissió i
desafiament que no hauria de
ser normal dins d’una presó.
Amb els altres presos, a nivell
polític no he tingut cap sintonia.
Es tracta de presos comuns: crec
que la condició de pres social
hauria d’incloure una presa de
consciència de la injustícia del
sistema que t’ha dut a la misèria
i, de retruc, a la presó. Però, en la
majoria de casos, no és així. Com
a mínm en aquest mòdul, on tot-
hom està molt pendent d’obte-
nir beneficis penitenciaris. Però
bé, jo era un pres més, no un
extraterrestre... Amb la resta de
companys presos, bàsicament
he fet algunes coneixences, he
ajudat alguns interns a fer ins-
tàncies i recursos...
Continuant la feina antirepres-
siva dins la presó!
La feina antirepressiva dels movi-
ments socials és molt important.
Sempre estàs més preparat quan
has de viure la repressió en la
pròpia pell. Ara bé, per molt que
hi hagis treballat, fins que no ho
pateixes... Ni punt de comparació
amb la realitat.

Congressos
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

Aquests dies m’ha vingut al
cap –seguint el xou me-
diàtic que s’ha muntat

amb el congrés d’ERC– un exem-
ple de com es desenvolupa una
part de la política al nostre
temps: espectacle, amb les dosis
de suspens i/o anunci de catàs-
trofe pertinents –i si no n’hi ha,
s’inventa–, posicionament dels
mitjans de comunicació segons
uns interessos i un final previst
on tots guanyen i ningú perd. I
m’ha vingut al cap perquè, se-
gons diuen, de congressos en
faran tots els partits amb repre-
sentació parlamentària al llarg
d’aquest estiu. I sí, ja se sap que
no és ben bé un partit a l’ús, que
precisament no vol entrar en la
perversa dinàmica esmentada
abans i que no juga del tot a la
política institucional, però una
mica sí. També se sap que, igual

que en els altres partits, hi ha
divergències tàctiques i estratè-
giques, amb herències acumula-
des i novetats per descobrir, taps
que no s’acaben d’obrir, nusos
que no s’acaben de desnuar... In-
tueixo que tot plegat és difícil,
que cal anar a poc a poquet per-
què el procés és de vidre i que
alguna o altra punyalada deu
haver-hi, que per alguna cosa són
d’eixe món. Però amb les esperan-
ces que moltes hi van posar des-
prés de les darreres eleccions
municipals i amb tot el que po-
dria representar d’articulació de
noves pràctiques socials i políti-
ques, hom es pregunta per les
CUP. Per com van i si tenen clar el
model organitzatiu, de relació
amb els moviments socials, etc.
Doncs això és el que m’ha vingut
al cap aquest dies: estaria bé que
algú –i qui millor que la DIRECTA–
ens fes cinc cèntims de com està
tot plegat, no?

d

“No hem
aconseguit que
es reconegui el
caràcter polític

del cas”

Després 
de les darreres

eleccions
municipals hom
es pregunta per

les CUP
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L’ENTREVISTA // FRANCESC ARGEMÍ ‘FRANKI’, PRES POLÍTIC

En Franki reingressant a la Model el 15 de juny. El tercer grau no suposa la llibertat completa

Diego Ibarra

“L’ultratge a
Espanya és el

delicte que més
els cou”

“El tercer grau
no ha suposat
cap renúncia”

“La presó és una segona condemna”
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