
“La meva ferida serveix per denunciar
la brutalitat de la policia, de l’Estat”

Les ETT
tracten
d’ampliar
les seves
funcions

>> De dalt a baix //   Pàgines 3-5

Vaga de
fam per 
la cultura 
a Calaf

Les Empreses de Treball Tempo-
ral han iniciat una estratègia
per assolir més quota de mer-

cat. Les converses s’emmarquen en la
liberalització econòmica, on també
trobem la directiva de les 65 hores. 

Les pilotes de
goma deixen
un cens de
seixanta ferits
l’últim any

>> Així està el pati // Pàgines 9 i 10

>> Així està el pati //   Pàgina 11

L’ARMA QUE VA FERIR EL CAP
DE LA GUÀRDIA URBANA DE
BARCELONA ESTÀ PROHIBIDA
A GRAN PART D’EUROPA

L’impacte li va trencar la cavitat ocular, el pòmul, el nas, quatre queixals i diversos nervis
Albert Garcia

setmanari de comunicació 

Què es cou // Pàgina 22 Expressions // Pàgina 24
Cimera del G8 Cervesa artesana 15 aniversari a RAI

Roda el món // Pàgina 18
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L’entitat juvenil de Ciutat Vella, a Bar-
celona, celebra el seu quinzé aniversa-
ri amb múltiples activitats de carrer i
el convenciment de desenvolupar una
tasca essencial davant les injustícies.

Cada cop són més les petites  agrupa-
cions que cerquen elaborar la cervesa
a partir dels mètodes originals i sense
els vicis productius que promouen les
multinacionals del sector. 

Durant el 7, 8 i 9 de juliol els vuit estats
més poderosos del món es van reunir
al Japó. Com ja és habitual, els movi-
ments socials de la zona van organit-
zar diversos fòrums de protesta. 

Acomiaden un treballador
per crear un grup sindical

>> Així està el pati //   Pàgina 13

>> Expressions //   Pàgina 24

Un treballador de PRODAISA, un
empresa de Girona, ha perdut la

feina per haver impulsat un grup sin-

dical alternatiu a l’oficialista de la
UGT. Fins ara, ja s’han convocat dues
concentracions solidàries. 

Una nova tèrmica farà
créixer la contaminació
La construcció d’una instal·lació

energètica de Gas Natural ha
encès l’alarma entre els residents

afectats. Un estudi demostra que les
partícules que emetrà la central per-
judicaran greument la salut del veïnat 

ENTREVISTA // CARLES G. VA PERDRE UN ULL PER UNA BALA DE GOMA

Un activista de la cultura ca-
talana que regenta Cal Ma-
carró, un espai de trobada

d’aquest àmbit a Calaf (Anoia) va
començar una vaga de fam l’1 de
juliol per tal de reclamar que el
consitori  prioritzi la supervivència
del local davant dels interessos
d’un hotel.  Eduardo Díaz

Albert Garcia



Ocultació per evitar el debat

L’impacte d’una pilota de goma dels Mossos d’Esquadra contra l’abdo-
men del màxim responsable de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha

estat molt inoportú des d’un punt de vista policial. Dins dels autoanome-
nats cossos de seguretat ningú volia obrir un debat sobre l’ús d’aquestes
armes. Per això el silenci. Una periodista d’El Periódico de Catalunya era
coneixedora de les greus ferides de Xavier Vilaró des de dimarts passat (1
de juliol), però no ho va fer públic. Es va decidir publicar la notícia quan
es va filtrar a d’altres periodistes a través de fonts mèdiques. El mateix
Vilaró havia defensat que la Guàrdia Urbana antidisturbis tingués aquest
tipus de bales de goma per carregar contra manifestacions. Les bales,
però, han arribat a la Guàrdia Urbana d’una manera no desitjada. Si el
màxim responsable d’una policia està a punt de morir per l’impacte d’a-
quests perillosos projectils descontrolats, què li pot passar a qualsevol
ciutadà anònim? Aquesta pregunta no la vol respondre ningú. Per això no
s’investiga. Però tampoc es confirma oficialment que la ferida de Vilaró
fos causada per la pilota de goma, això implicaria exigir responsabilitats.
Però, si no hagués estat la pilota, com és que no s’investiga? Ha estat una
ampolla? Una barra de ferro? Un cop d’un extremista de la ultradreta? I
no s’investiga? La confirmació oficial de la pilota de goma s’ha donat amb
el silenci i la no investigació. El mateix Vilaró, en cas que es recuperi, pot-
ser afirmarà que no va ser la pilota de goma, per corporativisme i per
defensar l’actuació policial, tot i haver estat al llindar de la mort. Les que
sí que ho tenen clar són les desenes de víctimes anònimes anuals d’aquest
armament, les que perden ulls i testicles, les que durant anys batallen als
tribunals per aconseguir una resposta, un culpable, una indemnització.
Per totes elles cal obrir el debat, cal impedir l’ús d’aquestes armes que,
per cert, ja han estat il·legalitzades a la majoria de països europeus. 

El racó il·lustrat

✑ Roger Costa
/directa@setmanaridirecta.info/

La història ens ensenya que
canviar el sistema només és
possible des de fora del siste-

ma. Prendre el poder per forçar el
canvi des de dalt s’ha demostrat
impossible, utòpic. I, a més, ha cre-
at monstres. Així, les tesis leninistes
van mutar en estalinisme quan van
arribar al poder. Així, el sindicalis-
me revolucionari cenetista va patir
un tumor de burocràcia sindical
quan va entrar al govern. Així, el
socialisme es va convertir en so-
cialdemocràcia quan es va adonar
que podria acaparar un tros enor-
me en el repartiment del pastís.
Així, els que ahir corrien davant
dels grisos avui són els grisos que
manen als blaus. Els nous movi-
ments socials que van sorgir als
anys seixanta i setanta tenien ben
apresa aquesta lliçó i, en la seva crí-
tica al bolxevisme, es van apropar a
les tradicions llibertàries. Per can-

viar el sistema no cal dominar-lo,
sinó destruir-lo i suplantar-lo per
un de nou. Un que es comença a
construir des de la primera acció
destructora. També van aprendre
que el sistema està dins nostre i
que és en aquest terreny on cal
començar la destrucció creadora.
Avui dia, més o menys totes estem
d’acord amb aquest concepte. Però
hi ha qui pensa que es poden acon-
seguir petites millores que ens
posin més fàcil el camí del canvi i
de la pròpia vida. Petites reformes,
petites quotes de poder que per-
metin aprofitar determinades es-
querdes del sistema per destruir-
lo. Estratègicament està molt bé,
però només si va acompanyat d’u-
na construcció teòrica col·lectiva i
d’una organització sòlidament ho-
ritzontal on tothom sàpiga que
només s’entra una mica en el joc
per agafar avantatge, que l’objectiu
final continua essent canviar el sis-
tema. La gent que hi participa ha de
tenir clar on va i d’on ve perquè

s’entra en un joc molt perillós, el de
la política. Un joc on hi ha verita-
bles professionals, artistes de la
manipulació que juguen al servei
dels poderosos. La construcció
col·lectiva d’una estratègia revolu-
cionària, avui dia, és pràcticament
nul·la. En la qüestió de l’horitzonta-
litat tot just hem començat a expe-
rimentar i aprendre. A les assem-
blees i en el consens encara hi
plana el lideratge, com un voltor
afamat. Per tant, crec que no és
estratègicament interessant optar
per aquesta via que ha dut alguns
moviments revolucionaris tan po-
tents com el dels soviets o el de la
CNT a la traïció. Son prou els avan-
tatges que ens dóna entrar en el
joc? Podem superar-ne els desa-
vantatges? Veiem el perill que el
sistema ens engoleixi i ens transfor-
mi en allò contra el que lluitem?
Tenim prou força per atendre a-
quest front? No seria millor con-
centrar-nos a construir el nou món
i destruir el vell?

El perill del reformisme

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana tenim un editor nou de trinca, el Lluc. Li
donem la benvinguda i esperem que no s’hagi espantat gaire
per la feinada que suposa editar la DIRECTA cada setmana.

També hem estrenat la nova sala menjador de la redacció, on hem fet
un dinar ben concorregut i molt bo que han portat la Laia i el Jesús,
felicitats. Seguint amb les estrenes, també hem estrenat el sofà del
nou menjador. Dilluns i dimarts fem una mitjana de 10 o 12 hores tre-
ballant a la redacció, així que s’agraeix molt poder fer una becaineta
després de dinar. D’altra banda, estem bastant contentes de la rebu-
da que ha tingut l’edició especial del número 100. En alguns llocs
s’han acabat i aquesta setmana en portarem més. Si algú s’ha quedat
sense que no dubti a trucar a la redacció que n’hi farem arribar més.
Perquè la DIRECTA no s’atura i aquí tenim el número 101. Salut!

Editorial
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AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 8

CALOR I REFRESCADA

La bombolla africana d’aire
càlid tornarà a visitar-nos

entre dijous i divendres. Les
temperatures tornaran a pujar
per sobre dels 30 graus. Dissab-
te i diumenge els aires més fres-
cos de l’Atlàntic tornaran a fer
baixar el mercuri. Els ruixats i
les tempestes seran habituals
durant el cap de setmana al Piri-
neu, especialment intenses a les
comarques del Pallars Sobirà i
l’Alta Ribagorça.  El dijous la calor intensa tornarà a recordar-nos la canícula estiuenca. El diumenge en vent atlàntic tornarà a portar-nos un ambient més fresc.
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>> Les ETT sorgeixen amb la reforma laboral de l’any 1994, aprovada amb els vots de PSOE, PP, CiU i PNB. Així es posava en
marxa la legalització de la cessió de treballadors d’una empresa de treball temporal (ETT) a una altra empresa. D’aquesta
manera l’ETT obté un guany simplement per aconseguir persones disposades a treballar, en detriment de les oficines de
treball. Adecco, una de les empres més grans de treball temporal, va aconseguir uns beneficis nets de 137 milions d’euros fins
el mes de març d’aquest any, davant dels 133 de l’any anterior_
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✑ Angie Gago
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les empreses de treball tem-
poral han aprofitat la conjun-
tura favorable a la liberalitza-

ció que es respira a la Unió Europea
per tornar a introduir la seva pro-
posta de convertir-se en agències
d’ocupació. L’objectiu de les ETT és
la derogació de les prohibicions
que actualment obstaculitzen que
aquestes empreses treballin als
anomenats sectors de risc com la
construcció o la mineria.

A més, la desregulació que
demanen les ETT els permetria
entrar al sector de la formació i
oferir cursos als treballadors o
encarregar-se de contractes inde-
finits. Un altre dels sectors al qual
tindrien accés seria el de les admi-
nistracions públiques. D’aquesta
manera s’ampliaria el seu marge
d’activitat, al mateix temps que es
reduirien els costos públics.

Les ETT han sol·licitat de forma
ininterrompuda l’ampliació de la
seva activitat des de 2005. Durant
les negociacions de l’última refor-
ma laboral de l’any 2006 el direc-
tor d’assessoria jurídica d’Adecco
–una de les empreses temporals
més grans de l’Estat espanyol–,
Javier Blasco, va reconèixer que hi
havia hagut un canvi en la postura
del Govern de Rodríguez Zapatero
cap a una actitud més positiva res-
pecte la feina que fan aquestes
empreses. Segons Blasco, era la pri-
mera vegada que “una reforma del
mercat no utilitzava les ETT com a
bocs expiatoris, sinó que donava
valor a la nostra feina”.

En aquell moment, alguns sin-
dicats com CCOO van donar
suport a les ETT durant les nego-
ciacions per aconseguir ampliar la
seva activitat. El secretari de for-
mació de la Federació de CCOO,
Rafael Muñoz, en el seu moment
va argumentar que era “incom-
prensible que en sectors amb
molta temporalitat s’exclogués
l’únic element veritablement trac-
tant del mercat, que són les ETT”.

Les ETT busquen ampliar 
el seu mercat laboral pel 2012

Liberalització i flexibilitat
La proposta de reforma de les
empreses de treball temporal s’ha
posat sobre la taula en un context
concret que facilita una major
cobertura a aquest tipus d’inicia-
tives. Coincidint amb el comença-
ment de les negociacions, l’any
2005, la UE va aprovar la directiva
Bolkenstein, que desregulava un
altre tipus de limitacions legals
que tenien les ETT. Aquesta direc-
tiva fixava, entre d’altres mesures,
que les empreses només havien
d’atendre les lleis laborals dels
països d’origen. D’aquesta manera,
les agències d’ocupació es podien
convertir en multinacionals i
establir-se en aquells països on
els drets dels treballadors esti-
guessin menys protegits. Tot i que
aquesta mesura finalment es va
eliminar, part de la desregularit-
zació del mercat de treball ja s’ha-
via dut a terme.

D’altra banda, les últimes ini-
ciatives aprovades pel Parlament
europeu també s’emmarquen en
una línia estratègica econòmica
que prioritza els drets de la lliber-
tat econòmica i la competència

davant dels drets socials. Aquest
fet ha provocat que alguns analis-
tes hagin advertit sobre el risc de
desmantellament de la idea d’Eu-
ropa social que s’està produint
durant els últims anys. Per exem-
ple, José María Zufiaur –conseller
del Comitè Econòmic i Social
Europeu– ha declarat que “en rea-
litat, estem assistint a l’erosió pro-
gressiva del model social europeu i
les sentències citades (del Tribunal
de Justícia europeu) han confirmat
la prevalença, en l’ordenament
jurídic comunitari, dels drets d’es-
tabliment i de lliure prestació de
serveis sobre els drets fonamentals
de negociació col·lectiva i de vaga”.

L’Europa social, de caiguda
La idea que aquesta reforma arri-
ba en un moment de canvis glo-
bals sota una mateixa línia ideolò-
gica està força estesa entre els
representants del sector i els sin-
dicats. Segons els mateixos repre-
sentants, la relació entre la direc-
tiva Bolkenstein, l’ampliació de
les 60 hores de jornada laboral, la
política econòmica del Tractat de
Lisboa i la reforma de les ETT

Si la reforma és
aprovada la
temporalitat

augmentarà en
tota seguretat

La iniciativa per ampliar les seves funcions com a agències d’ocupació s’està
negociant al mateix temps que la Directiva d’Ordenació del Temps de Treball

queda palesa per l’equivalència
dels seus objectius.

En aquest context, cal recor-
dar que a l’Estat espanyol hi ha el
nivell més alt de temporalitat –un
31,7%– i el nivell més baix en des-
pesa social i polítiques d’ocupació
dels quinze estats de la UE. Pel que
fa a Catalunya, un estudi elaborat
per CCOO i la UGT constata que
hi ha un 24% de temporalitat i que,
en els casos d’externalització de
plantilles, un 30% aposta per les
empreses de treball temporal i un
35% per la subcontractació.

Si, finalment s’aprova la refor-
ma de les ETT, els sindicats pre-
veuen que l’índex de les subcon-
tractacions i de la temporalitat
augmentaria en tota seguretat a
causa de l’ampliació a altres
àmbits d’acció.

Segons els assessors econò-
mics que donen suport als canvis,
el model socioeconòmic de benes-
tar europeu actual no s’ajusta a les
necessitats del mercat en moments
de crisi econòmica i cal reduir la
despesa pública per donar joc al
sector privat. Aquesta estratègia ja
ha estat aplicada en altres parts del

món com els Estats Units o la Gran
Bretanya, on sectors que abans es
consideraven intocables –com el
de Defensa– han passat a mans pri-
vades. L’objectiu d’aquesta política
econòmica, recolzada pels teòrics
més neoliberals, és passar els con-
venis públics a mans privades. D’a-
questa manera, al mateix temps
que es redueix la despesa pública
s’amplia el mercat privat per reacti-
var una economia paralitzada.

Miquel Bonet, director de
comunicació de Select –una de
les empreses de selecció més
importants de l’Estat espanyol–
és un exemple d’aquesta línia de
pensament: “La globalització i la
tecnologia han canviat la forma
de treballar i exigeixen més flexi-
bilitat tant als treballadors com
als empresaris”. Alguns sindicats,
com les Comissions de Base
(co.bas), subratllen que aquesta
flexibilitat pretén “acabar amb les
conquestes socials i privatitzar els
serveis públics sota el capitalis-
me. Així, l’avanç de la ciència i la
tecnologia, lluny de servir pel
progrés social, serveix per fer-nos
retrocedir al segle passat”.

UNIÓ EUROPEA // LA LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA POTENCIA LA TEMPORALITAT LABORAL
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Eduardo Díaz



pàgina 4 de dalt a baix directa núm. 101 / 9 de juliol de 2008

>> Els eurodiputats van aprovar fa uns anys el seu propi estatut, que incloïa un sou brut mensual de 8.670,64 euros. A l’esta-
tut també es recollia que deixarien de pagar impostos als seus països i que ho farien a partir del sistema fiscal comunitari,
amb un tipus fiscal que no passa del 20%. Malgrat aquest salari, el propi Parlament va decidir ampliar les possibilitats d’ob-
tenir sobresous amb ajudes i dietes. Per exemple, se’ls recompensarà pel temps que inverteixin en desplaçar-se i per les
esperes durant el trajecte, com el temps que han d’esperar a l’aeroport, a l’estació o el que triguin a recollir les maletes_

✑ Angie Gago
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els ministres de Treball de la
Unió Europea van aprovar, el
9 de juny, la directiva que per-

met ampliar la jornada laboral fins
un màxim de 78 hores setmanals.
La proposta esmentada ja fa tres
anys que estava en marxa per ini-
ciativa del Regne Unit, però comp-
tava amb el bloqueig de l’Estat
espanyol, Itàlia i Alemanya, fet que
paralitzava la seva aplicació. Des-
prés de l’entrada de Nicolas Sar-
kozy i Silvio Berlusconi als governs
de França i Itàlia respectivament, la
directiva va tornar a ser discutida i
segellada definitivament. Tot i que
perquè pugui entrar en funciona-
ment cal que el Parlament europeu
l’aprovi, els ministres dels estats
membres van fixar un termini de
tres anys perquè s’apliqui en les
regulacions estatals.

El propòsit de la directiva de
les 60 hores és assolir una major
liberalització del mercat de tre-
ball. A la pràctica, doncs, la nova
legislació preveu que cada empre-
sa pugui negociar amb els treballa-
dors a nivell individual i privat al
marge de les negociacions col·lec-
tives i de les representacions sin-
dicals. D’aquesta manera, un tre-
ballador podria arribar a treballar
una mitjana de deu o dotze hores
diàries durant sis dies a la setmana.

D’altra banda, pels sectors
sanitaris i pels bombers la jornada
augmentaria encara més. El temps
de descans inclòs dins els torns de
treball no se’ls compatibilitzaria
com a temps de feina sinó d’oci,
fet que situaria la seva jornada
laboral en les 65 hores setmanals.
A més, cal tenir en compte que el
total d’hores està calculat segons
una mitjana trimestral, és a dir, es
podrien arribar a treballar fins a
78 hores setmanals.

Reaccions
La majoria de partits polítics i sin-
dicats han mostrat la seva oposició
a aquesta mesura. El ministre de
Treball espanyol, Celestino Corba-
cho, ha dit que “la directiva suposa
una regressió social”. No obstant
això, el Govern de l’Estat no té com

La directiva de les 60 hores
s’aprova sense diàleg social

a objectiu retirar la mesura sinó
moderar-la. Segons el propi Corba-
cho, l’estratègia del Govern serà
“insistir en el fet que aquest con-
cepte ha d’estar a l’agenda social
(de la presidència francesa de la
UE) i fer les gestions institucionals
i polítiques pertinents davant el
Parlament europeu per sensibilit-
zar-lo i demanar-li que a la segona
lectura corregeixi els excessos d’a-
questa proposta de directiva”. Dit
d’una altra manera, malgrat
reconèixer la falta de drets que
suposa aquesta mesura, l’actuació
del Govern espanyol es limitarà a
“suavitzar” la directiva.

Tot i aquesta postura, alguns
partits europeus de la mateixa
tendència que el PSOE, com el Par-
tit Laborista britànic o el social-
demòcrata alemany, han donat el
vistiplau a l’ampliació de la jorna-
da laboral. De fet, el Regne Unit
aplica aquesta mesura des de 1993.
Altres partits catalans, com ICV o
Esquerra Republicana, han mostrat
el seu rebuig a la directiva, ja que
–segons els comunicats dels par-
tits en qüestió– va en detriment
de la idea d’una Europa social.

D’altra banda, per la majoria
d’agents socials, aquesta directiva
suposa un retrocés en els drets
dels treballadors i les treballado-
res. Tots els sindicats asseguren
que la directiva pretén convertir
les relacions laborals en una
negociació privada entre l’empre-
sari i la persona treballadora, tot
deixant al marge les negociacions
col·lectives. Encara que el comis-

El 7 d’octubre
s’ha convocat

una vaga

L’Estat espanyol, Grècia, Hongria i Xipre es van abstenir i van presentar un
document alternatiu sense canvis substancials juntament amb Malta i Portugal

sari europeu d’ocupació, Vladimir
Spidla, ha insistit en el fet que no
es podrà obligar cap treballador a
treballar més de 48 hores i que
aquest continuarà essent el
màxim legal, els sindicats no con-
fien que, a la pràctica, la volunta-
rietat de l’ampliació horària es
pugui controlar d’alguna manera.

A més, els sindicats han res-
saltat que, si la nova legislació es

posa en funcionament, els con-
tractes temporals quedaran sense
cap tipus de regulació, ja que la
directiva deixa fora de la llei els
contractes de menys de deu set-
manes i potencia la precarietat i
la desprotecció. Segons la Coor-
dinadora Obrera Sindical, COS, la
directiva es deu a la crisi econò-
mica i la necessitat les empreses
de ser més competitives.

UNIÓ EUROPEA // AMPLIACIÓ I DESREGULARITZACIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Protesta, a les Rambles de Barcelona, contra la proposta de les 60 hores
Albert Garcia

La Confederació Sindical Inter-
nacional (CIS) –que compta

amb l’afiliació de 168 milions de
treballadors de 155 països dife-
rents– ha convocat una Jornada
Mundial pel Treball Digne el 7
d’octubre que consistirà en una
aturada laboral de deu o quinze
minuts en senyal de protesta
contra la directiva.

Per la seva banda, la Xarxa
contra els Tancaments d’empre-
ses i la Precarietat, que engloba
diferents sindicats i col·lectius
de Catalunya, ha declarat en un
comunicat que considera que

aquesta iniciativa és insuficient.
Segons la Xarxa, les estratègies
de pressió diplomàtica i de pro-
testa testimonial que proposen
sindicats com a CCOO o la UGT
són “estratègies limitades da-
vant un atac tan brutal que pre-
tén tornar a les condicions labo-
rals del segle XIX”. D’aquí que la
Xarxa proposi una vaga general
de 24 hores i la convocatòria de
mobilitzacions per la jornada del
7 d’octubre.

El dret social de la jornada
màxima de 48 hores (a l’Estat
espanyol de 40) compta amb 90

anys de vigència des que l’Orga-
nització Internacional del Tre-
ball el va aprovar l’any 1917. Els
sindicats insisteixen en el fet que
les accions contra la directiva
seran claus per entendre la rela-
ció que té amb la incipient crisi
econòmica i la necessitat de les
empreses de liberalitzar el mer-
cat de treball i la mà d’obra.
Finalment, segons els propis sin-
dicats, la mesura s’emmarca en
una estratègia de desregulació
més àmplia posada en marxa per
part de la UE per pal·liar els efec-
tes de la crisi.

Aturada el 7 d’octubre

d
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✑ Manel Ros i Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Fins a quin punt creus que el
context actual a la UE ha
afavorit la proposta de

directiva?
És evident que la correlació de
forces dels governs de dretes a
nivell europeu ha permès que el
Consell de Ministres fes la pro-
posta de les 65 hores de jornada
laboral. Davant d’això, el govern
espanyol només ha estat capaç
d’abstenir-se, tot mostrant la
debilitat de Zapatero. D’aquí fins a
l’aprovació definitiva de la nova
legislació –si no l’aturem abans–
veurem com les diferents institu-
cions utilitzen els seus mecanis-
mes per donar la visió d’un diàleg
inexistent.

Tot i això, sembla que el PSOE
s’oposa a la proposta. Creus que
és realment així?
No. A l’hora de la veritat només
han estat capaços d’abstenir-se
perquè, tot i la seva campanya
mediàtica, no han volgut jugar fort
i practicar el dret de vet com han
fet estats com Holanda i Irlanda
en altres casos. Saben que no te-
nen força a l’Euopa actual i perme-
tran que la directiva de les 48
hores aprovada el 2003 quedi en

lletra morta. És per això que cal
que els col·lectius socials i els sin-
dicats unim esforços i pressionem.
Com afectarà a Catalunya la
nova mesura?
Els treballadors i treballadores ca-
talans patiran les mateixes conse-

qüències que a la resta de l’Estat
espanyol, ja que la política labo-
ral depèn exclusivament de Ma-
drid. Catalunya no té competèn-
cies i això es deu, en gran part, a
la manca de voluntat dels partits
polítics catalans de tenir una

perspectiva social real en la re-
dacció de l’últim Estatut de Cata-
lunya. Actualment, els convenis
existents són provincials o direc-
tament pactats amb l’empresa i
els marcs generals de salaris i jor-
nades laborals els marca el go-

vern espanyol. Si Catalunya vol-
gués actuar, caldria que el Parla-
ment fes un acte de sobirania
que, ara mateix, veig molt com-
plicat que faci.
Quin paper estan jugant els sin-
dicats majoritaris? I els comba-
tius?
CCOO i la UGT han fet resolucions
contràries a la reforma, però no
han iniciat mobilitzacions més
enllà de preveure una aturada de
deu minuts el proper 7 d’octubre.
En canvi, des dels altres sindicats i
col·lectius socials s’està engegant
una campanya unitària, comen-

çant per Catalunya, que s’estendrà
al Fòrum Social Europeu que es
farà el mes de setembre a Malmo,
Suècia. L’objectiu és convocar una
vaga general europea de treballa-
dores. Hem convocat una reunió
el 9 de setembre on tots aquells
col·lectius i sindicats que vulguin
podran sumar-se a les accions, que
començarem de forma pública
coincidint amb l’11 de setembre.
Fins aquell dia, també estem pro-
movent que tots els comitès d’em-
presa aprovin resolucions conjun-
tes per reclamar una jornada
unitària de lluita pel dia 7 d’octu-
bre. Finalment, cal destacar que
totes aquestes mobilitzacions es
faran conjuntament amb la Cam-
panya per un salari mínim de 1.200
euros endegada al Fòrum Social
Català.

“L’objectiu és convocar una vaga
general europea de treballadors”

“La correlació
de forces dels

governs de dre-
tes ha permès la
nova directiva”

ENTREVISTA // JOSEP BEL, SINDICALISTA
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✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Xarxa contra els Tanca-
ments d’Empreses i altres
organitzacions com la Inter-

sindical Alternativa de Catalunya
(IAC) van iniciar el 3 de juliol les
protestes per evidenciar el rebuig
a la proposta europea d’allargar
la jornada laboral fins a les 60
hores setmanals. Prop de 150 per-
sones van assistir a la concentra-
ció, convocada davant de l’Ofici-

na del Parlament Europeu, al Pas-
seig de Gràcia de Barcelona. Van
exigir als europarlamentaris un
vot clar contra la precarietat i la
desregularització laboral que
impulsa la nova directiva. Amb
aquesta iniciativa, les entitats
convocants també volien reivin-
dicar una postura d’oposició
frontal a la futura legislació i exi-
gir als sindicats tradicionals -a qui
acusen d’haver-se “burocratitzat i
haver perdut l’interès per defen-
sar els treballadors en el seu con-

junt”- una actuació decidida i fer-
ma per aturar la reforma.

Els sectors alternatius que tre-
ballen per la defensa dels drets
laborals, lligats a les convocatò-
ries de les protestes, desconfien
de les posicions preses per deter-
minats agents. Concretament, de
les postures del Partit Socialista
de Catalunya o els sindicats
CCOO i UGT. Creuen que durant
els últims anys la seva pràctica ha
estat estretament relacionada
amb la introducció de polítiques

liberals en el camp de l’economia,
entre d’altres, a través de la priva-
tització dels serveis públics i la
desregulació laboral. En aquest
sentit, des de la Xarxa contra els
Tancaments d’Empreses es treba-
llarà per aconseguir convocar la
vaga general de treballadors a
nivell estatal i europeu el proper 7
d’octubre, coincidint amb les atu-
rades de quinze minuts proposa-
des per la Confederació Europea
de Sindicats, on trobem la UGT i
CCOO.

Primeres mobilitzacions de
rebuig a la nova directiva

d

150 persones es
van concentrar
davant l’Oficina
del Parlament

Europeu a
Barcelona

“El PSOE només
ha estat capaç
d’abstenir-se”

>> Són diverses les accions que s’han iniciat des de diferents col·lectius per tal de mostrar el rebuig a la legislació que
permetria una jornada de 65 hores setmanals. Una de les últimes propostes que s’ha engegat és la del referèndum
virtual. A la pàgina web www.no65h.com, els internautes poden expressar la seva opinió respecte la nova directiva. De
moment, més de 15.000 persones ja han votat. El resultat temporal, a l’hora de tancar aquesta edició, era de 11489 vots
en contra i 4949 a favor_
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L’arribada al poder de les
esquerres al nostre territori
–primer a la majoria d’ajunta-
ments de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, més tard a la
Generalitat amb el pacte tripar-
tit i després de l’11M l’arribada
al poder estatal– ha fet patir
variacions substancials a la
conjuntura política. Aquestes
variacions no són tan en relació
a les grans gestions, guiades per
imperatius econòmics i execu-
tades sota els diferents colors
dels partits, com en relació als
discursos i les formes com es
presenta aquesta gestió i el
desenvolupament social. Una
d’aquestes variacions és la del
tractament de la dissidència
política, que ens ha dut a un
canvi de cicle en els moviments
socials contestataris catalans.

D’ençà de la presa de poder
per part de les esquerres hem

Francesc Camps i Carlos Égida

D’ençà de
la presa de

poder per part
de les esquerres
hem assistit al
silenciament

sistemàtic 
per part 

dels mitjans 
i hem patit 
la sensació 
de soledat

/opinio@setmanaridirecta.info/

El dia 29 de maig es va fer
pública la sentència del judici
contra els policies acusats per un
delicte de tortures contra en
Dani Morales. La sentència absol
tots els policies llevat d’un, que
és condemnat per una falta a una
multa de 450 euros.

Les persones que hi érem vam
assistir a un espectacle de difícil
definició: fora de la sala, s’hi
amuntegaven uns quants policies
de paisà amb una actitud intimi-
datòria. A dins, la nota més lluïda
la sostenia una fiscal que dedicava
tots els seus esforços a demostrar
que la policia no tortura i que en
Dani Morales mentia.

A fora, eren moltes les
amigues i els amics d’en Dani que

volien donar-li suport en aquell
moment -a ell i a la seva família- i
que van aguantar la prepotència
insultant d’aquell grup d’agents
amb actitud provocadora.

Ells, els agents i els seus
companys que seien al banc dels
acusats, estaven preocupats i era
per estar-ho, ja que per primer
cop havien de donar explicacions
de manera pública de la seva
mala praxi policial. Val a dir que
feia anys, molts, que no s’aconse-
guia trencar –encara que tímida-
ment– la roda de la impunitat a
què ens tenen acostumats des de
les instàncies judicials. Tot i que
la sentència no és ni de bon tros
la que correspondria si s’hagués
aplicat amb voluntat d’eradicar la

tortura, el fet d’haver arribat a la
vista oral s’ha de valorar de
manera positiva.

El paper dels advocats en
aquest procés ha estat clau a
l’hora de cercar una estratègia
jurídica que superés els proces-
sos d’arxivament sistemàtic a què
ens tenen acostumats les instàn-
cies judicials.

És destacable i denunciable
públicament la manera com la
fiscal va intentar qüestionar el
paper de la psicòloga que va
declarar a petició de l’acusació.
Aquesta professional de la medi-
cina es va mantenir ferma a l’hora
de declarar que en Dani Morales
havia patit d’estrès posttraumàtic
crònic, habitual en casos de

tortura i maltractaments. En
canvi, al seu torn, la metge
forense va negar que hagués
detectat cap trastorn post-
traumàtic. Evidentment, la sala
ha fet cas de la forense, que tot i
no ser psicòloga ha tingut un
paper determinant, un cop més, a
l’hora de dur a terme una investi-
gació eficaç en aquest tipus de
delicte.

En Dani, malgrat la pressió de
la situació, va mantenir la seva
dignitat en tot moment. Des
d’aquí, el reconeixement públic al
seu coratge. Haver arribat a la
vista oral és una victòria, tant per
les víctimes de maltractament
policial com pels qui lluitem per
la seva eradicació.

Ramon Piqué. Associació Memòria Contra la Tortura /opinio@setmanaridirecta.info/

Ells, els 
agents 

i els seus
companys que
seien al banc
dels acusats

estaven
preocupats 

i era per 
estar-ho

assistit al silenciament sistemà-
tic per part dels mitjans i hem
patit la sensació de soledat allà
on, d’antuvi, se sentia una espi-
ral ascendent d’activisme i crea-
ció de discursos que molts
gaudíem, sense veure-li un
sostre. Hem vist com ara ja
només som visibles quan estem
rodejats de policia mentre
romanem en la invisibilitat pel
que fa a la crítica social i polí-
tica quotidiana. El paradigma en
el qual es mou el discurs de la
dictadura mediàtica ens és prou
rellevant en aquest sentit:
silenci o criminalització. Les
fissures són poques i ocasionals.
El discurs de les esquerres es
manté en el mateix registre: o
no som ningú o som terroristes
o marginals o perillosos i repri-
mibles. Cal recordar els refluxos
patits tant pel moviment contra
la guerra com per l’alterglobalit-
zador, l’antitransvasista o el
d’okupació.

L’establiment del PSC-PSOE
a l’hegemonia institucional i la
seva immensa prepotència ens
porta a reprendre una reflexió
que algunes vam fer a les darre-
ries del govern del PP i prime-
ries del govern de les esquerres
al voltant de la relació de l’he-
gemonia política amb els espais
de construcció de contrapoder.
Llavors pensàvem que ens
trobàvem en el que vam anome-
nar “situació de pinça” tancada
sobre els moviments socials,
que els forçava a situar-se
“entre les postures integracio-
nistes i les marginalistes” (Afins,
2004). Parlàvem de com la
tendència dels discursos de les
administracions ens forçava a
prendre postures que poguessin

ser recuperades pel poder o
veure’ns avocats a una repressió
ferotge. Pensem que avui
aquesta pinça s’ha regenerat al
nostre territori no només per
l’acció hegemònica del PSC,
sinó també per la rellevància
que pren ICV. La nova pinça que
observem funcionar al nostre
voltant se situa entre l’apropia-
ció i la desarticulació, molt més
pròpia de la socialdemocràcia
d’esquerres.

Amb la seva entrada a la
gestió política, observem que
aquestes esquerres parlamentà-
ries es troben amb una limitació
i una contradicció eternes. Una
esquerra liberal que sent que ha
de demostrar que pot “gover-
nar” i “controlar” les situacions

amb tanta efectivitat com la
dreta, però usant altres mitjans.

Per aquestes esquerres, les
altres són un problema i alhora
part de la solució. Així doncs,
són perfectament conscients
que en elles es troben els nous
discursos, pràctiques, reivindi-
cacions, nocions de comunitat i
realitats. En aquests espais és
on es troben les noves formes
de contagi o agregació que
desitjarien cooptar per poder
retorçar-les i bolcar-les sobre el
cos social com, al nostre parer,
un perfeccionament de l’im-
mens dispositiu de captura que
habitem. Les estructures de
poder no permeten dissenyar ni
experimentar fórmules que se
situïn fora de la convencionali-

tat de la democràcia parla-
mentària. La lògica de partit,
però, exigeix que se’n pugui
treure profit d’anàlisi o altres
pràctiques, sempre que això no
suposi un increment qualitatiu o
quantitatiu dels seus protago-
nistes.

Així doncs, ens trobem
situades en una nova lògica,
allunyada de la que esgrimia el
PP, interessat a mostrar la
confrontació i la perillositat.
Observem que aquesta estratè-
gia de les esquerres es mou
entre l’assimilació progressiva
de la teoria, tot adaptant-la,
mentre es desactiven les pràcti-
ques. No és pas quelcom origi-
nal, però hi hem d’estar prou
atentes.

Lluís Ràfols

De la integració/repressió a l’apropiació/desarticulació (part I)

Dani Morales
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Des de fa uns anys els pobles
de l’Amazònia peruana veuen
amenaçades les seves terres
ancestrals per l’interès de grans
empreses en els recursos natu-
rals del seu subsòl. Durant el
darrer any aquesta amenaça s’ha
vist agreujada amb la implicació
del govern peruà, que ha
mostrat interès per privatitzar
els recursos naturals del país i,
d’aquesta manera, poder obtenir
un rendiment econòmic elevat.

A finals de 2007 el govern
d’Alan García va redactar tres
propostes de llei per aconseguir
el control de les terres de la
selva, la serra i la costa i vendre-
les a grans companyies.
L’estratègia prevista per assolir-
ho és que les terres que no s’es-
tiguin cultivant aniran a parar a
mans de l’Estat i després es
vendran en subhastes públiques

a tercers. També planteja revisar
els títols de propietat de les
terres de les comunitats campe-
roles i indígenes, per acotar-los i
guanyar encara més espai.

Arrel d’aquesta situació, a
principis de 2008, les comuni-
tats indígenes i camperoles de
l’Amazònia van fer un pronuncia-
ment on rebutgen els projectes
de llei, ja que amenacen els
drets adquirits dels pobles
amazònics i, a més, vulneren els
tractats internacionals de
defensa dels indígenes ratificats
pel Perú. Les comunitats van
anunciar al govern i a les autori-
tats regionals que no reconeixe-
ran les resolucions que retallin
el dret al territori i a la posses-
sió.

Les comunitats denuncien
que la política de García està
determinada pel Tractat de

Lliure Comerç signat entre el
Perú i els Estats Units i per les
pressions dels grups econòmics
petroliers, miners i del cultiu de
palma. No tenen en compte que
el territori està ocupat per una
diversitat de pobles originaris
que han fet ús de manera soste-
nible del seu fràgil ecosistema.

A finals de 2007 Alan García
va definir la seva política amb
una recepta per acabar amb el
síndrome del perro del horte-
lano. Entre d’altres aspectes,
reconeixia que hi ha un mercat
internacional creixent i que es
poden incorporar les àrees ocio-
ses a la producció i crear més
treball amb drets socials tot
garantint el respecte al medi
ambient. A la pràctica, el que
està demostrant García és que
els qui guanyaran diners seran
els grans grups econòmics i que

la població autòctona estarà
sotmesa a un mercat internacio-
nal aliè als seus interessos.

Les comunitats estan prepa-
rant la lluita directa per derro-
car les nefastes intencions del
govern peruà. Una mostra d’això
és la vaga general de dos dies
que es va fer a la regió el mes de
març. I els dies 8 i 9 de juliol es
preveia una vaga nacional,
promoguda per les organitza-
cions indígenes del Perú, per
rebutjar unes mesures que van
contra els seus drets i que inten-
ten debilitar la institucionalitat
comunal per afavorir la inversió
privada en terres comunals. 

Sigui com sigui, es repeteix
la veritat tràgica i antiga patida
per l’Amazònia: s’emporten la
riquesa i es queden amb la
pobresa.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Denuncien 
que la política
de García està

determinada pel
Tractat de

LLiure Comerç
signat entre el

Perú i els Estats
Units i per 

les pressions
dels grups 
econòmics

/opinio@setmanaridirecta.info/Laia Jurado i Canadell. Regidora de l’Ajuntament de Vic per la CUP

Els temes educatius no es
poden prendre a la lleugera,
abans de prendre alguna decisió
s’han d’estudiar bé tots els
efectes que tindrà. Però,
aquesta premissa, els gover-
nants no la tenen massa clara, ja
que des de fa anys cada vegada
que hi ha canvi de govern es
creen noves lleis i nous decrets
educatius que no arriben a apli-
car-se en la seva totalitat. Com
que no hi ha un compromís
polític, amb quatre anys que
dura una legislatura o no hi ha
temps d’implantar-la, o no hi ha
els recursos suficients, o bé qui
ho ha de portar a terme és un
partit que hi va votar en contra
en el seu moment i no hi
destina els esforços necessaris
perquè doni el seu fruit –i molt
menys quan des del govern
central tracten d’imposar-nos el
seu model com si fóssim una
colònia cultural espanyola.

Un dels temes educatius
que porta més cua és el relacio-
nat amb la immigració i el nivell
acadèmic. Normalment hi ha

gent que els interrelaciona i
acostuma a dir: per culpa dels
immigrants el nivell acadèmic
ha baixat. Primer de tot, penso
que s’ha de treure l’etiqueta de
la culpabilitat del món educa-
tiu, ja que s’exigeixen unes
funcions a les escoles i els insti-
tuts que no són les seves, sinó
que formen part de l’educació
de les famílies, el barri, la
ciutat.

Aquest article l’escric més
com a psicopedagoga i mestra
que com a regidora i política. La
pressió que sentim sobre la
nostra feina és molt gran, ja que
no estem recolzats per ningú,
no tenim autoritat ni se’ns
respecta i, en canvi, se’ns
demana que solucionem temes
que no són a les nostres mans i
està clar que no tots els mals
de la societat provenen de
l’àmbit de l’educació formal.

Després d’aquesta introduc-
ció, em centraré en el tema que
ocupa aquest article: les aules
d’acollida. Com ja he dit, el
procés educatiu és molt
complex i amb moltes variables.
Per altra banda, tots els recur-
sos –tant materials com
humans– que s’hi destinin han
de ser benvinguts, sempre que
no siguin per mesures.

En teoria, l’aula d’acollida és
un recurs que tenen les escoles
per donar suport durant un
temps determinant als alumnes
nouvinguts que ho necessitin:
sobretot en temes com la llen-
gua i la cultura del nostre país.
Però a la pràctica, moltes vega-
des aquestes aules s’han
convertit en un calaix de sastre
i qualsevol alumne que molesti
hi és enviat.

Les aules d’acollida haurien
d’ajudar a atendre els alumnes
no com un calaix de sastre, sinó
dotant els mestres i tutors de

recursos per facilitar-los la
feina. És evident que s’haurà de
donar suport fora de l’aula,
però això no vol dir que tot el
dia aquests alumnes estiguin
aïllats del seu grup o classe, ja
que una cosa ens ha de quedar
clara: els coneixement acadè-
mics són molt importants per la
vida, però les habilitats socials i
de relació també són un punt
que cal tenir en compte. I si

volem que aprenguin el nostre
idioma, coneguin la nostra
cultura i s’integrin en la nostra
societat no ho podrem fer amb
aïllaments a l’escola.

Entre les idees brillants del
Departament d’Educació
–encara que ja ha estat maqui-
llada– hi havia la de crear el que
van anomenar espais d’acollida
transitoris, és a dir, uns centres
on s’agrupessin tots els nouvin-

guts. Les ciutats pilot on s’experi-
mentarien serien Reus i Vic.
Realment, aquest sistema total-
ment antipedagògic no deixava
de ser res més que la creació
d’un gueto per immigrants.
Després de les crítiques que ha
rebut la proposta, que tenia la
benedicció dels equips de govern
dels ajuntaments de Reus i Vic,
sembla que no tirarà endavant i
que, de moment, no es faran
aquest tipus d’espais segregadors
i no educatius. Una persona ha
de rebre una educació integral,
és a dir, allà on vagi i tot el que
faci ha de servir per educar. Per
tant, hem d’anar molt amb
compte amb el que fem.

En definitiva, sóc del parer
que tots els recursos educatius
s’han d’aprofitar, que l’alumnat
ha d’estar integrat a l’escola
ordinària (amb els suports i
ajuts que li calguin) i que la
segregació a l’escola és el reflex
de la segregació que viurà a la
ciutat, al barri i al carrer. I
aquest no és el país que volem.

Els 
coneixements
acadèmics són
importants per
la vida, però les
habilitats socials

i de relació
també s’han 

de tenir 
en compte

Xavi Zulet. Lliga dels Drets dels Pobles

Karles

Aules d’acollida a les escoles. Integració i no segregació

La llei de la selva
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Ignasi Malich

Més que respondre les preguntes
plantejades per Oriol
Matadepera al passat número

de la DIRECTA, m’agradaria comentar i
afegir qüestions al dilema: l’amor és
lliure? Estic d’acord amb moltes de les
coses que dius. Penso que moltes de les
nostres actituds vers l’amor són conduc-
tes apreses. També penso que les pregun-
tes reflexives amb les que acabes el text
serien afirmatives per al gran gruix de les
persones que ens envolten (alguns et
respondrien que tens por al compromís,
d’altres que ets un llest). I sí, és agosarat
intentar racionalitzar l’amor. La manera
com defineixes la teva opinió és un dels
punts més emblemàtics del pensament
anarquista, llibertari o com t’agradi dir-li.
El que pot ser cert és que en l’espai-
temps que vivim ens relacionem amb un
grup concret de persones i, pels motius
que cadascú viu (temps interior), el
nostre cap i el nostre cos pateixen sensa-
cions produïdes pel raonament d’expe-
riències amb aquelles persones. És
aleshores que ens ataca la pregunta: això
és amor? Com sé si és amor? Aquí entra
el tema de la conducta apresa, és llavors
que intentem agafar-nos als referents
culturals i socials que hem assimilat
(família, contes, pel·lícules, art en gene-
ral...). Ara bé, aquest sentiment només es
pot tenir cap a una persona? Penso que

cadascú en diferents moments pot tenir
el sentiment d’amor cap a vàries persones
i en altres moments només cap a una.
Quan és cap a una persona, sí, possible-
ment es canalitzin més intensament les
sensacions que quan reparteixes en
vàries. La nostra cultura de l’amor està
basada en la lleialtat, la fe i el penedi-
ment. Les religions van començar per un
horror al buit, l’amor incondicional cap a
una persona pot respondre a la idea de
soledat social. Tenim por de quedar-nos
soles, per tant, és cert quan dius que
moltes, per evitar el patiment i pensar,
ens acomodem al credo diví i a l’amor
etern. Però igual que una persona (lliure
de tot prejudici, si existeix) pot sentir
amor cap a moltes persones, una altra
(lliure de tot prejudici, si existeix) pot
sentir-ne només cap a una i, per
descomptat, ambdues persones poden
canviar amb el temps. Per tant, una
manera no és millor que l’altra sinó
complementària. L’ésser humà és social
per necessitat, perquè sols no sobrevivim
al medi, no estem adaptats, com tantes
altres espècies animals. La qüestió varia
quan ens volem assimilar completament
als animals, és a dir, el lliure albir. Per tant,
estimat O. Matadepera, jo reconec que
no sóc una ment tan lliure com la teva
però, per això mateix, continua estimant
com dius, segur que la gent del teu
voltant t’ho agrairà al final i t’entendrà.

El BBVA en
‘galego’, però
no en valencià

Joanjo Aguar Matoses
Sueca

Durant el mes de juny he
estat onze dies de viatge

per Galícia i he comprovat
que el BBVA té cartells grans
de publicitat en galego –a
banda dels de castellà-espan-
yol– a totes les oficines
d’aquest territori, tant a
pobles menuts com a ciutats
grans.

Per contra, després de 33
anys, encara no n’he vist mai ni
un en valencià (o català, que és
el mateix) a cap racó del meu
país, el País Valencià.

Tot i tractar-se del nostre
idioma propi i oficial, tal com
s’expressa al nou Estatut
d’Autonomia aprovat en
consens absolut pel PP i el
PSOE l’any 2006, el BBVA
menysprea a diari el reconei-
xement institucional de què
gaudeix la llengua dels valen-
cians.

Per què tanta discrimina-
ció envers la nostra cultura i
senyes d’identitat? Que potser
hi ha present algun motiu
personal? O es tracta de
simple i pura ineptitud?
Podrien contestar-ho pública-
ment? Els convide a fer-ho.

Sobre el dret
a escollir
escola dels
pares

Jordi Oriola i Folch,
Barcelona

La vaga educativa del 14 de
febrer passat denunciava

que la LEC del conseller
Margall no aborda el repte
prioritari de l’educació: la
manca d’inversió en les esco-
les públiques, a causa de la
poca voluntat política i també
de la sagnia que suposa
finançar amb diners públics les
escoles privades a través dels
concerts. Les últimes setma-
nes, les concertades han
contraatacat: han mobilitzat
els seus efectius i han recollit
cent mil signatures contra la
LEC, tot fent veure que se
senten atacades per la llei,
quan en realitat els manté
tots els privilegis, cosa que
no els priva d’exigir més fons
públics agafant-se al discurs
del conseller que les escoles
privades també donen un
servei social. Els pares de les
privades branden orgullosos
el lema els pares tenim dret a
escollir l’educació dels
nostres fills. En realitat, estan
dient que volen seguir apos-
tant per un sistema educatiu

que segregui segons la classe
social! Puc entendre que a
nivell personal un pare vulgui
que el seu fill jugui amb avan-
tatge respecte els fills dels
altres i que pensi que això ho
aconseguirà en una escola
privada. Si a més, per l’herèn-
cia de CiU, aquest privilegi es
paga amb diners públics,
doncs millor que millor, ja
que no tenim massa tirada a
concebre aquests fons com a
necessaris per redistribuir la
riquesa i garantir la igualtat
d’oportunitats. Però una cosa
és entendre el desig d’un pare
i una altra és acceptar que el

Govern de tots i totes no
actuï per reduir els privilegis i
crear un sistema el més just
possible. El pal de paller
hauria de ser garantir una
bona educació pública per a
tothom, que promogui els
valors del bé comú, de les
lleis i dels drets humans i que
l’ensenyament de doctrines i
creences particulars recaigui
en la família i la comunitat. I
encara més, les escoles públi-
ques haurien de poder
compensar el deute social
que la societat té envers les
classes baixes. La dotació
econòmica per les escoles

hauria de ser enorme –una
veritable inversió social de
futur. No hauria de limitar-se
a la idea de donar la mateixa
educació a tothom, sinó que
hauria d’anar més enllà per
ser capaç de revertir la situa-
ció que fa que les famílies
històricament més explota-
des i arraconades no puguin
oferir als seus fills certes
oportunitats i vivències indis-
pensables per al seu desenvo-
lupament integral en igual
mesura que altres capes
socials. És tan difícil de
comprendre, conseller?

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

Infectació: lluites,
cançons i emocions
✑ Xavi Sarrià

Hi ha gent que entra al món de la
música senzillament perquè li apas-
sionen els llenguatges musicals i d’al-

tres, com jo, perquè més aviat gaudeixen
desfogant-se amb ells. I dic desfogant-se en
el sentit d’expulsar, de bolcar tota la ràbia,
tots els sentiments, totes les passions i, com
no, totes les idees transformadores que et
bullen pel cos. Amb aquesta finalitat vaig
entrar jo en el món de la música, de la mà
d’una vella guitarra i a la tendra edat dels
catorze anys. Poc abans havia tractat de
desfogar tota aquesta ràbia que acumulava
organitzant un sindicat d’estudiants d’EGB,
que va acabar amb tres detencions i un judici
a menors per fer pintades a favor de “l’es-
cola, pública, lliure i en català”. I així, amb la
bronca a les galtes i la multa a les butxaques,
un parell d’amics i jo vam decidir que potser
provaríem sort amb això de les cançons. Ho
vam fer i, poc a poc, s’hi van apuntar més i
més amics i entre tots vam muntar això que
més tard, tot just ara fa quinze anys, vam
anomenar Obrint Pas. I quina sorpresa! De
seguida vam  tenir concerts i més concerts i
un munt de companys dels instituts de la
nostra ciutat que ens acompanyaven per tot
arreu. I per què ho fèiem –us preguntareu– si
només érem un grapat de marrecs amb poca
solfa i molt soroll? Doncs precisament
perquè no només fèiem soroll: també fèiem
idees en forma de cançons. Entre tots ens
crèiem –encara amb la innocència adoles-
cent– part d’un moviment que vivia més
enllà dels nostres barris. Aquesta mescla de
música i moviment ens va empènyer a
començar a tocar per a col·lectius, organitza-
cions, associacions, sindicats, ràdios lliures,
ateneus, cases okupades i plataformes
socials de tot tipus i a participar de les seues
derrotes i victòries, unions i escissions, mani-
festacions i detencions, caixes de resistència
i multes milionàries, des dels anys noranta
fins als nostres dies. De la mateixa manera,
vam començar a conèixer molta gent que
lluitava al nostre bàndol arreu d’aquest país
de països que, fins aleshores, desconeixíem i
que ens encoratjava amb aquelles frases del
tipus “no ho deixeu córrer!” –les mateixes
que nosaltres els dèiem a ells.  I, de sobte,
ens vam veure fent assemblees, creant
col·lectius, organitzant concerts o bastint
fanzines i publicacions més serioses. Tots
navegàvem en el mateix vaixell i ho fèiem
amb el mateix virus infectat sota la pell. Ara,
quan m’ho mire en la distància de la trentena
–sí, ja no sóc tan jove– em sent orgullós de
tota aquest viatge i de tots aquests
companys amb els qui tant hem viscut, après
i compartit. I pense que, si quan tenia catorze
anys no ens hagueren enxampat en aquelles
primeres i innocents pintades que fèiem a les
vesprades després de classe, potser no
hauríem muntat el grup i potser m’hauria
perdut tota aquesta infectació de lluites i de
cançons. Gràcies a això he pogut viure, de
més a prop i de més jove, les realitats que
entre totes i tots construïm en aquest país.
Cadascú a la seua manera, cadascú des del
seu front, cadascú amb els seus mitjans. Com
aquell dia d’ara fa tants i tants anys que vaig
conèixer aquell Jordi Martí Font a l’històric
Kasal Popular de València –jo tampoc sabia
com et deies!–, quan tocava amb als mítics
Llunàtics, i que avui m’ha demanat aquestes
quatre línies. I ara, ací em teniu, a la meua
habitació, escrivint atropellat davant l’ordi-
nador de casa i amb llagrimeta a punt de
caure’m dels ulls. Perquè hi ha coses que em
continuen emocionant. Malgrat els desenci-
sos, els errors, el pas dels anys que posa a
cadascú al seu lloc. Hi ha coses que ens con-
tinuen emocionant. I qui ens ho havia de dir!
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6 de gener de 2007: Donosti
14 ferits a l’exterior del velòdrom
d’Anoeta per càrrega de l’Ertzaintza
amb pilotes de goma.
20 de gener de 2007: Iruña
Un policia foral navarrès dispara a
boca de canó i a curta distància una
pilota de goma contra un jove. El
cap del dispositiu està imputat per
aquests fets. 
3 de febrer de 2007: Barcelona
Quatre joves són ferits per les bales
de goma llançades pels Mossos d’Es-
quadra al carrer Olzinelles, davant
del centre  social Bahia, on es feia un
concert. Presenten denúncia als jut-
jats.

24 de febrer de 2007: Bilbo
Una manifestació a favor dels presos
polítics és dissolta per l’Ertzaintza.
Un home rep l’impacte a la cara d’un
projectil de goma. 
29 de maig de 2007: El Ferrol
Els antidisturbis del CNP disparen
pots de fum i pilotes de goma con-
tra els mariscadors en vaga. Tres per-
sones reben impacte al cap. 
3 de juny de 2007: Iruña 
Una desena de joves són atacats a
boca de canó amb les escopetes de
pilotes de la policia foral. Els agents
havien estat recriminats per arren-
car cartells penjats al barri d’Arrosa-
dia en el context de la festa major. 

9 de setembre de 2007: Donosti
Un jove és ferit greu per l’impacte
d’un pilota de l’Ertzaintza a la cara.
La seva imatge va aparèixer a les
televisions i hores després era detin-
gut a l’hospital on estava ingressat.
Ara l’acusen de llançar pedres. 
14 de setembre 2007: Córdoba
Una concentració ecologista acaba
amb una càrrega indiscriminada
amb pilotes de goma per part de la
Guàrdia Civil. Tres persones van ser
impactades pels projectils. 
18 d’octubre de 2007: Madrid
Quatre persones van haver d’ingres-
sar a l’hospital Gregorio Marañón de
Madrid per una càrrega policial

durant un desallotjament d’habitat-
ges del barri de la Cañada Real. Un
noi de 18 anys va perdre un ull per un
impacte directe. 
22 de febrer de 2008: Donosti
Tres ferits greus, un d’ells intervingut
per impacte de bala de goma als tes-
ticles, durant un acte en suport a
Igor Portu i Mattin Sarasola, dos
joves torturats per la Guàrdia Civil. 
1 de març de 2008: Madrid
Durant la concentració antifeixista
com a resposta a un acte electoral
ultradretà, la policia dispara pilotes
de goma massivament. Un jove rep
l’impacte al cap i és operat d’urgèn-
cia. Va perdre un ull. 

1 de juny de 2008: Madrid
Un noi és hospitalitzat per l’impac-
te d’un projectil de goma a la cara.
Els antidisturbis havien dissolt una
concentració antifeixista.  
11 de juny de 2008: Sevilla

Dotze pescadors resulten ferits
durant una protesta davant l’edi-
fici del parlament d’Andalusia.
Una dona de 55 anys rep ferides
greus per l’impacte directe d’una
pilota al braç. 
23 de juny de 2008: Madrid
Una desena de ferits per impacte
de pilotes llançades pels antidis-
turbis al centre de Madrid durant
la celebració de l’Eurocopa 2008. 
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Les bales de goma van ferir quatre
vianants a la càrrega de l’Eurocopa

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Disparar pilotes de goma,
més enllà del context on
s’utilitzin, és molt perillós i

la història així ho ha demostrat.
L’últim cas el trobem a Barcelona,
on s’ha obert una intensa polèmica
per les ferides greus que va patir el
cap de la Guàrdia Urbana de la ciu-
tat el 29 de juny durant la celebra-
ció de la victòria a l’Eurocopa de la
selecció estatal. Diverses fonts, tot
i que cap portaveu oficial ho ha
confirmat, asseguren que els Mos-
sos d’Esquadra van disparar més de
dues-centes pilotes de goma
durant les càrregues a la plaça Es-
panya de Barcelona aquella mati-
nada. Moltes d’elles van impactar
sobre les persones que es trobaven
a la plaça o a les voreres, algunes
d’elles simples espectadores de les

Així
està
el pati
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> Pàgina 16
Els dos joves jutjats per les
accions solidàries amb en
Franki a Sabadell han estat
absolts. Altres imputats han
anat a judici a Lleida

> Pàgina 12
Accions contra el poder petro-
lier amb una bicicleta lligada a la
porta de la Borsa de Barcelona i
tinta vermella vessada a la seu
de Repsol a Tarragona

> Pàgina 17
Unes quatre-centes persones
es van trobar a les jornades
pel decreixement a Santa
Maria d’Oló, al Bages, el pas-
sat cap de setmana

BARCELONA // POLÈMICA PER LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS PROJECTILS PER PART DELS MOSSOS

destrosses que estaven provocant
desenes d’exaltats de la ultradreta.
Els serveis mèdics desplaçats fins a
la zona van atendre una desena de
persones, quatre d’elles per ferides
de consideració. Així, la unitat del
SEM amb distintiu 0R21 va curar

les nafres profundes al múscul dels
bessons de la cama d’una noia
d’uns 25 anys. La unitat 0R22 va
assistir un home de 55 anys que va
requerir els seus serveis per un
impacte fort sobre la cuixa. Un
adolescent de 15 anys també es va
veure afectat per una pilota de

goma i es va desplomar immedia-
tament al terra. Un amic el va
intentar socórrer i, tot seguit, va
rebre diversos cops de porra a l’es-
quena. Mitja hora després, diver-
sos afectats es van apropar a la
plaça a la recerca d’atenció mèdi-
ca. Una noia jove va ser recollida
amb una camilla i traslladada per
una ambulància amb distintiu Y98.
Aquestes van ser algunes de les
víctimes anònimes dels projectils
aquella nit. 

La falsa versió oficial 
Les informacions aportades pel
comissari dels Mossos, Joaquim
Balaguer, no concorden amb el
que es va viure a la plaça Espanya
aquella nit. Balaguer assegura que
només Xavier Vilaró va resultar
ferit durant la càrrega. La versió
oficial també diu que els agents
antidisturbis van fer diverses

detonacions a l’aire i sense llança-
ment de bales de goma durant
una llarga estona abans de carre-
gar a boca de canó. Tot i això, tes-
timonis presencials d’aquest set-
manari que van viure les quatre
hores que van durar els fets, afir-
men que no hi va haver cap avís
previ al llançament de boles de
goma de forma indiscrimada.
D’altra banda i sorprenentment,
els dos màxims responsables de la
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua-
dra, Simón Cayuela i Ramón Chao,
no dirigien l’operatiu aquella nit. 

Il·legalitzades a Europa
La legislació sobre l’ús d’aquests
projectils perillosos s’ha anat modi-
ficant als països europeus al llarg de
les últimes dècades. França, Ale-
manya, Bèlgica, Holanda, el Regne
Unit i Itàlia els han il·legalitzat defi-
nitivament. I és que la velocitat amb

què impacten pot superar els 250
quilòmetres per hora i la seva tra-
jectòria és erràtica. La revista mèdi-
ca britànica The Lancet va fer un
estudi rigorós sobre les ferides per
bales de goma que havien patit 152
palestins arran dels atacs israelians
amb aquesta arma l’octubre de l’any
2000. Les conclusions eren taxati-
ves. La majoria de ferides greus es
localitzaven al cap, la cara i el coll.
Segons l’estudi, els llançaments a
menys de quaranta metres són molt
perillosos i en algunes ocasions
letals. Els Mossos d’Esquadra han
usat aquest sitema diverses vegades
com, per exemple, al barri del Besòs
l’any 1991 i a Arenys de Munt ara fa
dos anys. A Euskadi, l’Ertzaintza ha
convertit aquesta arma en la punta
de llança de les seves actuacions.
En una d’aquestes accions, l’any 1995
Rosa Zarra va morir a causa d’un
impacte a la zona intestinal. 

Els agents van
disparar més de

dues-centes
pilotes de goma 

ELS MOSSOS DISPAREN XAVIER VILARÓ: Els agents carregaven les escopetes (esquerra) i disparaven cada vint segons. Un home amb la mateixa complexió 
física que Xavier Vilaró, la mateixa roba i en el mateix indret es queixa per l’impacte d’una bala de goma a l’abdomen (a la dreta, alt i amb camisa blanca). 
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BALANÇ DE L’ÚLTIM ANY: UNA SEIXANTENA D’HOSPITALITZATS I QUATRE PERSONES PERDEN UN ULL

Un home de 55 anys, un noi de 15, dues noies joves i el cap de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, Xavier Vilaró, van haver de ser atesos pels serveis mèdics la nit del 29 de juny
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“Em foten un ull, no hi ha culpable i,
a més, he de pagar el sou als jutges”
Desenes de víctimes anònimes
per les pilotes de goma. En
Carles G. és una d’elles. Fa set
anys que lluita judicialment per
aconseguir visibilitzar l’agressió
que va patir per part d’un agent
de la UIP II dels antidisturbis.
Un policia que formava part del
contingent que va desallotjar
Can Nyoki, va assaltar la Kasa
de la Muntanya, va detenir
dinou persones i va robar diver-
ses caixes d’objectes particu-
lars, tal com va assegurar la
jutgessa que investigava la
causa. En Carles ens situa sobre
el seu llarg periple pels tribu-
nals i ens explica la seva dura
experiència. 

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els fets es remunten a l’estiu
del 2001...
Sí, era el 17 de juliol al matí.

S’estava produint el desallotja-
ment d’una casa okupada anome-
nada Can Nyoki, just al davant de
la Kasa de la Muntanya, a Gràcia.
Jo, un amic i dues amigues –una
d’elles portava el seu fill de sis
mesos–, ens hi vam apropar per
veure què passava. Els antidistur-
bis de la policia, sorprenentment,
també van assaltar la Kasa de la
Muntanya. De camí cap allí, vam
trobar-nos diversos grups de gent
que, com a resposta, protestava
tallant el trànsit. A d’altres punts
del barri hi havia gent fent barrica-
des i enfrontant-se amb la policia.
Quan ens hi vam apropar més, un
policia em va apuntar i va disparar
directament contra mi. La pilota
de goma no va rebotar. Va impac-
tar directament a una distància
d’uns quinze o vint metres.
Com vas reaccionar?
Per l’impacte de la pilota se’m va
tancar la mandíbula i van esclatar
els quatre queixals del seny. Extre-
madament dolorós. Hi havia
molta confusió. Em van portar
desmaiat i arrossegant-me fins a la
casa okupada dels Blokes Fantas-
ma, un parell de carrers més
amunt. Hi vam estar una bona
estona refugiats, la policia dispa-
rava més pilotes des del carrer.
Quan vam poder, vam sortir ràpi-
dament cap a l’Hospital de Bellvit-
ge. Em van diagnosticar immedia-
tament que havia perdut l’ull, però
que s’havia d’intervenir quirúrgica-
ment per evitar que la cosa encara
fos pitjor. Tenia el pòmul trencat,
el nas trencat i diversos nervis
dentals destrossats. Vaig entrar al
quiròfan i em van buidar totes les
restes de la cavitat ocular. Després
de quatre dies em van donar l’alta.
Ara fa set anys que porto un ull de
vidre, amb tot el que això compor-
ta a nivell físic i psicològic.
Identificar el policia nacional
que et va disparar... és una tasca
impossible?
Ufff! tot això va ser molt llarg i
complicat. L’Estat funciona de
forma molt corporativa. Denun-

ciar el que havia fet l’Estat davant
del mateix Estat és una via que
havia de provar, però encara conti-
nuo amb recursos després d’una
sentència sense culpables i sense
indemnitzacions. Jo volia denun-
ciar el cap del dispositiu. Però, qui
era? Es va donar la circumstància
que mentre jo presentava la
denúncia penal es va iniciar el pro-
cés d’instrucció pels fets de l’as-

salt policial a la Kasa de la Mun-
tanya i per la denúncia que
l’assemblea de la casa va presentar
contra la policia. Tot plegat ho
investigava el jutjat d’instrucció 21
de Barcelona, la magistrada Maria
del Carmen Suárez Vázquez.
Durant la declaració d’un dels
policies –que era de Vigo–, l’agent
va afirmar que ell es trobava al lloc
on em van disparar, que portava

una escopeta de pilotes de goma,
que era l’únic que la duia, que va
apuntar contra diverses persones i
que la utilitzava per defensar-se
de l’atac amb boles de billar que,
segons ell, li estaven llançant,
Semblava clar, aleshores, que ell
era l’agressor...
Sí. Però, literalment, ell mai va dir
que em disparés i la fiscalia i el seu
advocat es van agafar a això per
assegurar que no hi havia autor
material identificat del llançament
del projectil de goma, tot i que -en
el context de les declaracions- era
evident que ell era el que duia l’es-
copeta i la utilitzava. L’Estat i la jus-
tícia, doncs, van encobrir el seu
agent amb número de placa 77.804.
Curiosament, aquesta decisió de
tancar el cas no la va prendre la
mateixa jutgessa que l’havia investi-
gat i que tenia intenció d’obrir judi-
ci oral per lesions contra el policia.
Va ser el 25 de setembre de 2003
que el seu substitut, el magistrat
Ignacio Sánchez Garcia-Porrero, va
ordenar que es tanqués definitiva-
ment la via penal.
Quina impotència tot plegat, no?
Sí, però en aquest punt no vam tirar
la tovallola. Vam obrir una via de
reclamació administrativa. Tècni-
cament es coneix com a reclamació
en matèria de Responsabilitat
Patrimonial contra l’Administració
General de l’Estat. Vam exigir una
compensació de 174.087 euros en

concepte d’indemnització. Es trac-
ta d’uns diners que estan absoluta-
ment estipulats segons els barems
de les asseguradores en concepte
de lesions i pèrdua d’òrgans. Anava
dirigida contra la segona Unitat
d’Intervenció Policial (UIP II) de la
Brigada Provincial de Seguretat
Ciutadana. En primera instància
se’ns va denegar, però vam presen-
tar recurs davant la sala del conten-
ciós administratiu de l’Audiència
Nacional, un recurs potestatiu de
reposició.
Fins a l’Audiència Nacional, a
Madrid, i finalment?
Doncs mira, hi havia tres requisits
que s’havien de complir per aconse-
guir la indemnització. Dos d’ells
eren evidents i els van reconèixer. El
tercer van fer tot el possible per no
acceptar-lo. Hi va haver un mal fun-
cionament d’un funcionari de l’Es-
tat. Demostrat. El dany efectiu era
avaluable econòmicament. Demos-
trat. És surrealista l’argumentació
de perquè el meu cas no compleix
el tercer requisit. Diuen que jo esta-
va allí voluntàriament, tot i saber
que es tractava d’una situació de
risc. El text diu així: “En tanto que
miembro del colectivo okupa, tiene
el deber jurídico de soportar el
daño en cuanto se ha colocado en
situación de riesgo tomando parte
en una manifestación ilegal y vio-
lenta, motivando una respuesta
proporcionada en medios, modos y

circunstancias por parte de las
fuerzas del orden público”.

M’haurien indemnitzat si la
situació hagués estat absolutament
inevitable. És com dir que si m’ha-
gués apartat de la trajectòria de la
pilota no hagués passat res. El més
curiós és que, en un principi, un
dels jutges instructors va fer una
qualificació provisional on deia que
se m’hauria d’indemnitzar amb la
meitat del que demanava. El cas va
ser vist pel Consell d’Estat, que
actua en aquests casos com a òrgan
consultiu, que va donar un dicta-
men negatiu. Finalment, el tribunal
format pels jutges Fernando F. Beni-
to Moreno, Ángel Novoa Fernán-
dez, Fernando de Mateo Méndez i
Lucía Acín Aguado va fer cas de la
recomanació del dictamen i el 14
de novembre de 2007 van donar
carpetazo a la causa.

Finalment el cas ha quedat sense
culpable i sense indemnització?
Sí i encara pot ser pitjor. Ara hem
tornat a recórrer davant del Tribu-
nal Suprem. Si aquesta màxima
instància judicial decidís que rati-
fica la resolució de l’Audiència
Nacional, tindria la potestat de
carregar-me les despeses judicials
del procediment, que arriben fins
a 7.000 euros. O sigui, que em
foten un ull, no hi ha culpable i, a
més, he de pagar el sou d’advo-
cats, fiscals i jutges.
Aquesta experiència t’ha fet
treure conclusions sobre les llui-
tes i la repressió?
És un cop dur veure’s mutilat i que-
dar-se sense un ull, que és l’òrgan
que més es nota visualment i estè-
ticament. Això, però, no ha fet que
em qüestioni la necessitat de con-
tinuar defensant per tots els mit-
jans els projectes autogestionats i
les cases okupades, el fet de conti-
nuar recolzant el suport mutu. La
via judicial és una via que havia de
provar, però sóc conscient que
estic denunciant l’Estat contra el
mateix Estat i que el corporativis-
me sempre defensa l’actuació poli-
cial. S’ha de sortir públicament i
mostrar els efectes de la repressió.
Això ho tinc clar. La meva ferida
serveix per denunciar la brutalitat
de la policia, de l’Estat.

ENTREVISTA A CARLES G. // VA PERDRE UN ULL PER L’IMPACTE D’UNA PILOTA DE GOMA

“L’agent va
afirmar que ell
es trobava al

lloc on em van
disparar, i que
portava una
escopeta de

pilotes de goma”

En Carles repassa l’extensa documentació que ha acumulat en set anys de batalla judicial
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Em diuen que:
“En tanto que
miembro del

colectivo okupa,
tiene el deber

jurídico de
soportar el daño

en cuanto se 
ha colocado 
en situación 
de riesgo”
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Una nova central tèrmica agreujarà
els nivells de contaminació de BCN
✑ Neus Ràfols
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Federació d’Associacions
de Veïns de l’Hospitalet de
Llobregat ha començat una

ronda de contactes amb les enti-
tats veïnals del Prat i de la Zona
Franca perquè s’adhereixin a la
campanya per aturar la construc-
ció d’una central tèrmica de cicle
combinat al port de Barcelona. Si
prospera el projecte, la futura ins-
tal·lació de Gas Natural tindria
800 MW de potència distribuïda
en dos cossos i una xemeneia d’e-
vacuació de 70 metres per 6,5
d’amplada. La infraestructura se
situaria a tres quilòmetres de la
Zona Franca, a cinc del Prat de
Llobregat i a menys de quatre dels
barris del Gornal i de Bellvitge de
l’Hospitalet.

La incidència sobre la salut
que comporta posar en marxa un
nou agent de contaminació en
una zona considerada de protec-
ció especial des de 2006 pels alts
nivells de partícules contami-
nants que registra ha provocat el
rebuig dels veïns i veïnes d’aques-
ta ciutat i de les organitzacions
ecologistes. Aquestes consideren
que la instal·lació agreujarà els
problemes de salut que ja pateix
la població de Barcelona i del seu
entorn. Actualment, els municipis
metropolitans tenen uns nivells
d’òxids de nitrogen i de partícules
inhalables inferiors a deu micres,
superant així, en un 30% els límits
marcats per la Unió Europa, i
situant-se, per exemple, al nivell
de les concentracions detectades
a Ciutat de Mèxic. L’acumulació
d’aquestes substàncies als teixits
pulmonars o sobre les fulles de
les plantes provoca malalties crò-
niques i afecta els processos res-
piratoris, segons diversos estudis.

“Creiem que és una irrespon-
sabilitat tirar endavant un nou
focus de contaminació quan les
investigacions alerten de l’incre-
ment de la mortalitat i de les
malalties causades i agreujades
pels nivells de contaminació que
tenim”, destaca el vocal de Medi
Ambient de l’AV de Bellvitge, Fer-
nando Martínez. Aquesta entitat
veïnal ha portat la batuta de la
campanya juntament amb algu-

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT // LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DENUNCIEN L’INICI DE LES OBRES

nes organitzacions ecologistes.
Quan el projecte va sortir a la
llum pública, l’any 2003, es va arti-
cular la Plataforma Ciutadana
d’Oposició a la Central Tèrmica,
que compta amb 107 entitats
adherides. “Demanem una mo-
ratòria fins que puguem veure els
resultats de la implantació del Pla
d’Actuació per frenar la contami-
nació”, explica Martínez. Aquest
pla –engegat l’estiu passat pel
departament de Medi Ambient
amb l’objectiu de reduir els nivells
de contaminació del cinturó
metropolità– inclou 77 mesures,
com la polèmica reducció del
límit de velocitat fins als 80 quilò-
metres per hora.

La campanya veïnal també
qüestiona el model i el mapa
energètic que s’està instaurant a
tot Catalunya, així com les políti-
ques municipals. “Estan fent una
Barcelona maca i una altra lletja

Una investigació
de Medi

Ambient alerta
de la incidència
de les partícules
en la mortalitat
i la morbiditat
dels residents 

a l’àrea
metropolitana 

que es dibuixa des del sud de
Montjuïc: la de Can Tunis, la Zona
Franca i l’Hospitalet”, apunta.

Tot i que el Ministeri de Medi
Ambient i la Generalitat de Cata-
lunya van donar el vistiplau a la
Declaració d’Impacte Ambiental
l’agost passat, una investigació
encarregada pel mateix Departa-
ment de Medi Ambient alerta de
l’alta incidència de la contamina-
ció en la mortalitat i la morbiditat
de les persones que viuen a l’àrea
metropolitana. L’estudi elaborat
pel Centre de Recerca en Epide-
miologia Ambiental (CREAL) con-
clou “que els nivells actuals de
contaminació a Barcelona i roda-
lies són perillosos per la salut”.
Concretament, especifica que si
es reduís més del 250% l’emissió
actual de partícules PM10 i d’ò-
xids de nitrogen i la concentració
se situés al llindar recomanat per
l’Organització Mundial de la

Salut, cada any es podrien evitar
3.500 morts prematures, 1.800
hospitalitzacions per raons car-
diorespiratòries, 31.100 casos de
malalties de bronquitis agudes en
nens i 54.000 atacs d’asma en
infants i adults.

La Federació veïnal va aconse-
guir que el Consell de la Sosteni-
bilitat de l’Hospitalet ho plante-
gés al ple i que aquest aprovés un
acord on demanava la paralització
del projecte el desembre passat.
La petició es va enviar al Ministe-
ri de Medi Ambient. La resposta
governamental va arribar aquest
abril i argumenta que el pla d’ac-
tuació per a la millora de la quali-
tat de l’aire que va posar en marxa
la Generalitat l’estiu passat a l’à-
rea metropolitana “estableix unes
mesures específiques (...) i que,
considerant que es compleixen,
es pot garantir que la zona podrà
integrar aquest projecte”.

Entre aquests plecs de condi-
cions trobem el compromís de
Gas Natural de substituir una
flota de 570 autobusos de dièsel
per gas. Un canvi que, segons
Martínez fa que “la companyia
aconsegueixi assegurar-se el mer-
cat dels seus productes i fidelit-
zar-se com a clients de l’adminis-
tració pública, tot donant la falsa
imatge a la ciutadania que pro-
mouen la sostenibilitat”.

La Federació ha anunciat que
té una reunió pendent –després
de l’estiu– amb la directora gene-
ral de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient,
Maria Comella. Durant el darrer
encontre amb Comella, celebrat
l’abril passat, la titular va respon-
dre que la demanda de la moratò-
ria no era competència del seu
departament sinó d’Indústria.
Mentrestant, les obres ja han
començat a les 70 hectàrees de
terrenys del Moll d’Inflamables
del Port de Barcelona.

Més lluny de Kioto
A més de la incidència sobre la
salut dels òxids de nitrogen i de
les partícules inhalables inferiors a
10 micres (PM10), el funcionament
de la tèrmica allunyarà encara més
la consecució de l’objectiu del
Protocol de Kioto de reduir a 4,5
milions de tones les emissions de
diòxid de carboni a la ciutat de
Barcelona per l’any 2010.

Un estudi que va treure a la
lluny pública Ecologistes en Acció
detalla que la central generaria
cada hora 290 tones de diòxid de
carboni, 220 d’òxids de nitrogen,
15 de diòxid de sofre, 33,3 de com-
postos orgànics volàtils i 21 de
partícules PM10. L’entitat ecolo-
gista va denunciar també “la hipo-
cresia de Gas Natural, una empre-
sa que va signar el Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat-
Agenda 21 de Barcelona i que és
membre del Consell Municipal de
Medi Ambient de la ciutat”.

A més, des de l’associació es
criticava la necessitat de tenir ins-
tal·lada una potència de genera-
ció elèctrica de 3.000 MW en
menys de quatre quilòmetres de
franja litoral, entre la futura cen-
tral del port i la que hi ha Sant
Adrià del Besòs, provocant la
concentració més gran de potèn-
cia per superfície de tot l’Estat
espanyol.

Rua de carnestoltes a Bellvitge el febrer de 2008 
AVV Bellvitge
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La Plataforma
Ciutadana

d’Oposició a la
Central Tèrmica,

que aglutina a
107 entitats,
exigeix una
moratòriaCentral Tèrmica de Gibraltar, similar a la que es vol fer a Barcelona



pàgina 12 així està el pati

✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

La biblioteca comarcal de
Manresa, anomenada el Ca-
sino (per l’antiga funció de

centre social de la burgesia), no
té els recursos ni els serveis sufi-
cients per cobrir la demanda
generada a la ciutat de Manresa i
a la comarca del Bages i el Ber-
guedà, segons es pot entendre de
les xifres fetes públiques. Segons
dades de la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona, en
els últims tres anys hi ha hagut
58.792 visites. Segons declara-
cions del regidor de cultura de
l’Ajuntament de Manresa Ignasi

Perramon a un diari comarcal,
aquesta davallada és conseqüèn-
cia de la diversificació de l’oferta
d’espais similars i especialment
de l’obertura de la biblioteca uni-
versitària de Manresa l’any 2005.
Ara bé, les xifres són negatives en
la majoria d’àmbits analitzats,
mostrant així una devaluació evi-
dent del Casino i que l’allunya de
l’objectiu d’esdevenir un centre
de referència .

Biblioteca Central Comarcal
Pel que fa altres aspectes del
Casino que també han anat a la

baixa trobem que tan sols hi ha
vuit ordinadors a través dels
quals les usuàries poden con-
nectar-se a Internet, dos  són de
consulta ràpida i la resta de
consulta concertada anticipada
amb una hora de connexió o la
poca agilitat del sistema i la
manca d’ordinadors que han
provocat que des de l’any 2005
s’hagi registrat una disminució
de 4.929 usuàries en aquest
tipus de servei. Un servei que, a
diferència del Casino, va en aug-
ment en d’altres biblioteques,
per la gran utilitat que té.

A nivell de documents, el
Casino ha reduït un 2% l’ingrés
del volum documental respecte
l’any 2005 i també el nombre de
publicacions i col·laboracions.

Per altra banda, també reduït
l’horari i els dies del servei. L’any
2005 el Casino romania obert 37
hores més de les que obre ac-
tualment. En aquest sentit, cal
esmentar que l’horari actual
d’estiu de la biblioteca suma 27
hores setmanal, mentre d’altres
biblioteques properes –com la
de Súria, Navàs p Berga– n’ofe-
reixen 28 o 30 respectivament. A
més a més, la biblioteca no dis-
posa de cap dia amb horari inin-
terromput o amb horari nocturn.
Aquestes són algunes de les
característiques d’una biblioteca
que, segons els responsables de
l’Ajuntament de Manresa, és l’en-
carregada de donar suport a les
biblioteques de la zona del Bages
i del Berguedà.

Crítiques i posicions polítiques
Alguns col·lectius de Manresa
han criticat el model de funcio-
nament del Casino i han ende-
gat una campanya, anomenada
A Manresa + Biblio, per reclamar
una ampliació horària i de
calendari, una sala nocturna
d’estudi i una ampliació del fons
documental.

La gestió del Casino és fruit
d’un conveni entre l’Ajunta-
ment de Manresa i la Diputació
de Barcelona. Al darrer ple mu-
nicipal la CUP va presentar una
proposta per l’ampliació horà-
ria que va ser rebutjada pel tri-
partit, tot adduint motius eco-
nòmics. El tripartit tampoc va
voler estudiar possibles alter-
natives.

BAGES // LA BIBLIOTECA TÉ 58.792 VISITES MENYS D’ENÇÀ DE L’ANY 2005

L’any 2005 el
Casino romania
obert 37 hores
més de les que

ofereix
actualment

✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant el ple municipal d’a-
quest mes de juny, la CUP
va presentar una moció

per demanar l’anul·lació de l’in-
crement d’entre el 34 i el 128 per
cent dels sous dels polítics i les
retribucions dels grups munici-
pals, aprovat el 26 de juny de
2007 amb els vots de l’oposició
(PSC i PP)durant el primer ple pos-
terior a les eleccions municpals.
La moció de la formació indepen-
dentista, a més, es va presentar
amb el recolzament de 600 signa-
tures de molinencs i molinenques.
Tot i això, no va tirar endavant
perquè l’equip de govern (ICV, ERC
i CiU) hi va votar en contra i el PSC
i el PP es van abstenir.

Des de la CUP es va assegurar
que “no han d’existir grans di-
ferències salarials entre treballa-
dors i, per tant, no justifiquem
salaris anuals de 66.000 euros
bruts, que és el que cobra el
gerent de l’Ajuntament”. La forma-
ció independentista també va
manifestar que “els polítics han
de donar exemple” i que no cre-
uen que “hagin de finançar-se de
manera desmesurada a través de
les arques municipals”.

Durant el ple, ERC, ICV i CiU
van defensar l’increment de sous
que ells mateixos van aprovar
amb desqualificacions cap a la
CUP i van qualificar la moció
com un acte de “populisme i de-
magògia”.

Durant el ple la CUP va mani-
festar també no entendre “per
què els polítics molinencs d’ICV i
ERC no prenen els mateixos posi-
cionaments que els seus com-
panys de partit de Sant Vicenç
dels Horts, on els salaris van pujar,
però sense arribar als valors abso-
luts de Molins”. Els portaveus
d’ICV i d’ERC de Sant Vicenç,
segons la CUP, van qualificar l’aug-
ment de sous de Molins de “burla
i escàndol”.

Durant el mateix ple, diverses
treballadores i sindicats de la
plantilla de l’Ajuntament van de-
manar a l’equip de govern que
se’ls apliqui un increment del 2
per cent per sobre de l’IPC, ja que
durant els darrers vuit anys han
perdut poder adquisitiu. La CUP
va donar suport a aquesta petició
i va demanar que s’apliqués “a la
majoria de treballadores”, ja que
“la gran majoria no superen els
1.500 euros mensuals”.

El govern de la
ciutat s’apuja el
sou entre un 34
i un 128 per cent

La CUP va 
presentar una
moció amb el
suport de 600
signatures exi-
gint l’anul·lació
de la proposta   

MOLINS // MOCIÓ CONTRÀRIA

Bloqueig a la Borsa de Barcelona i
acció a la seu de Repsol a Tarragona
✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Un grup d’activistes van blo-
quejar el 4 de juliol les por-
tes de la Borsa de Barcelo-

na amb una bicicleta i un cadenat
per exigir justícia i càstig a les
petrolieres. Els convocats denun-
ciaven que la borsa s’ha convertit
en una subhasta pública de l’espoli
dels recursos dels pobles, sense
que importi el preu que s’ha de
pagar en vides humanes ni en l’àm-
bit cultural, ambiental o social.

D’altra banda, una desena
d’activistes vinculats als movi-
ments socials de Tarragona que
donaven suport a la Trobada so-
cial alternativa al petroli el 30
de juny van protagonitzar una
acció informativa i de denúncia
davant les portes de Repsol
Petroli a La Pobla de Mafumet
(Tarragona). Les activistes van
desplegar una pancarta amb el

lema No més sang per petroli i
van vessar pintura negra i ver-
mella davant la pancarta per
simbolitzar-ho.

Aquestes accions s’emmar-
quen en el conjunt d’ativitats
desenvolupades arreu de l’Estat
espanyol arran de la celebració
del Congrés Mundial del Petroli
(Madrid, 29 de juny a 3 de juliol),
en el qual han participat caps
d’Estat, representants de go-
verns, idirectius de petrolieres
com Repsol, Exxon, Petrobrás o
BP, a més d’altres empreses
energètiques.

Ja fa temps que diferents orga-
nitzacions i moviments socials
denuncien que les corporacions
petrolieres –amb la complicitat
dels governs i els organismes inter-
nacionals– desencadenen multi-
tud de guerres, agressions a po-
bles, desastres naturals, etc. per
obtenir més beneficis a través  de
l’espoli dels recursos naturals dels

països on es troben assentades. Els
crítics també denuncien que la
cimera del petroli vol ocultar totes
aquestes pràctiques per fer-se un
rentat de cara. Per aquests motius
van convocar una Trobada social
alternativa al petroli  on van donar
a conèixer, formar i debatre sobre

els impactes i les polítiques d’a-
questes transnacionals, tot bus-
cant alternatives a la dependència
del petroli. Des de la Trobada es va
proposar el decreixement, la re-
ducció del consum de recursos i
d’energia i la implantació de siste-
mes energètics alternatius. 

CATALUNYA // PROTESTA EN EL MARC DE LA CIMERA ALTERNATIVA AL PETROLI
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Façana de l’edifici bibliotecari de Manresa
Directa Manresa

directa núm. 101 / 9 de juliol de 2008

La precarietat de la biblioteca
comarcal genera àmplies crítiques  

Protesta a les portes de la Borsa de Barcelona

A
lb

er
t 

G
ar

ci
a

d



9 de juliol de 2008 / directa núm. 101 així està el pati pàgina 13

✑ Directa Anoia
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’aprovació imminent del Pla
Director de la Conca d’Òde-
na per part del Parlament de

Catalunya, segurament abans del
mes d’agost, ha provocat una onada
de mobilitzacions a la capital de la
comarca de l’Anoia durant les darre-
res setmanes. Les protestes han
estat protagonitzades especial-
ment per pagesos de la Conca, la
Plataforma per la Retirada del Pla

Director, la Xarxa de Col·lectius de
l’Anoia, i, en alguns casos, amb el
suport de la Unió de Pagesos.

L’actual Pla Director de la
Conca d’Òdena és la segona versió
d’un pla que anteriorment s’havia
retirat per l’excessiva urbanització
de terrenys agrícoles i forestals
que implicava i, segons algunes
fonts, perquè la seva aprovació

coincidia amb les eleccions muni-
cipals. Malgrat aquesta revisió,
l’actual Pla Director manté uns
índexs de creixement residencial i
industrial elevats. Òdena, que
actualment compta amb unes
2.800 persones, podria arribar a
encabir fins a 25.000 habitants
l’any 2026, la data límit d’actuació
del pla. Però no és l’únic cas. Jorba
multiplicaria per tres la seva
població actual i la Torre de Clara-

munt la quadruplicaria. Alhora el
pla preveu un creixement de polí-
gons industrials, especialment a
Òdena, on s’ubicaria un nou polí-
gon industrial dependent de la
Zona Franca i un altre promogut
per l’Incasol, que últimament ha
adquirit 62 Ha més en el municipi.
A més, es construïrien dues zones
industrials, una al voltant de l’ac-
tual aeròdrom d’Òdena i un altre
polígon a Jorba. Tot i que la prime-

ra redacció del pla vinculava tot
aquest creixement urbanístic al
desenvolupament de l’eix ferro-
viari transversal que havia d’unir
Lleida amb Girona, la segona
redacció aplaça aquesta infraes-
tructura per més enllà del 2026.

L’administració a favor
Durant tot aquest temps, la Pla-
taforma per la retirada del Pla
Director ha intentat trobar-se

amb el Departament d’Obres
Públiques, que no s’ha volgut a
comprometre a estudiar les
seves reivindicacions i ha al·legat
que el pla  és una demanda de les
autoritats locals i el sector em-
presarial. Per la seva banda, els
diferents ajuntaments de la
Conca s’han mostrat favorables a
aquest pla, tot i que han preferit
no promoure’l ni fer gaire soroll.
La Plataforma ha denunciat la
mancança d’estudis ambientals i
el poc rigor en d’altres aspectes
com, per exemple, en la qüestió
de l’aigua. El pla proposa abastir-
se de la Conca Ter-Llobregat. La
Xarxa de Col·lectius de l’Anoia
creu que l’argument de la manca
d’habitatges és fals i que l’objec-
tiu d’aquest pla es requalificar
una gran quantitat de terrenys
agrícoles i forestals. Tots dos
col·lectius titllen aquest pla d’es-
peculatiu i consideren que s’ha
fet d’esquenes als habitants de la
zona.

Aquest darrer mes s’han con-
vocat diverses mobilitzacions, que
es preveu que s’allarguin durant
tot l’estiu. Així mateix, els col·lec-
tius van presentar una denúncia
contra l’Incasol per l’adquisició de
terrenys afectats pel pla i els
últims dissabtes s’han repetit
diverses les tractorades El diu-
menge 29 de juny prop de 200
persones van tallar l’autovia a
l’alçada d’Igualada per demanar la
retirada del pla.

L’ANOIA // CONFLICTE TERRITORIAL A LA CONCA DE L’ÒDENA

És la segona
versió d’un pla
que ja s’havia

retirat per
l’excessiva

urbanització de
terreny agrícola

i forestal

PRODAISA expulsa un treballador 
per impulsar un col·lectiu sindical
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El dijous 3 de juliol es van fer
dues concentracions davant
l’entrada de l’empresa PRO-

DAISA de Girona per protestar per
l’actitud antisindical de l’empresa,
que els dies 25 i 26 de juny va aco-
miadar un treballador i en va
expedientar un altre. Les concen-

tracions estaven convocades a les
vuit del matí i a les sis de la tarda,
coincidint amb els horaris d’entra-
da i sortida de la feina, i van aple-
gar un gran nombre de gent, entre
treballadors de PRODAISA i per-
sones solidàries amb la seva lluita.

L’acomiadat, Francesc Urgell
treballava a l’empresa PRODAISA,
que gestiona la captació, el tracta-
ment i la depuració de l’aigua a
una quarantena de municipis de
les comarques gironines. PRODAI-
SA té els treballadors assignats en
dues empreses diferents, tot i que
duen a terme la mateixa feina i
porten els mateixos uniformes.
Durant el mes de juny la UGT va

convocar unes eleccions sindicals
a una de les empreses, Proveï-
ments d’Aigua, amb una candida-
tura promoguda per la direcció.
Tot i que tenien poc temps, els tre-
balladors que ara han patit
represàlies van convocar una
assemblea oberta de treballadors
per informar i preparar les elec-
cions. En aquesta trobada van
decidir promoure una candidatura

alternativa amb el suport de la
CGT. L’empresa no va veure amb
bons ulls que hi hagués una candi-
datura alternativa a la de la UGT i
va intentar coaccionar els candi-
dats de la CGT i els treballadors
que els donaven suport. Final-
ment, el 20 de juny la llista de la
UGT va guanyar les eleccions a
l’empresa Proveïments d’Aigua.

Al mateix temps, però, els tre-
balladors també havien estat pre-
parant la seva candidatura per la
segona empresa: General de Ser-
veis. El candidat escollit per repre-
sentar la candidatura de la CGT era
Francesc Urgell. En un principi les
eleccions d’aquesta empresa esta-
ven promogudes per la mateixa
UGT -tal com ells mateixos havien
anunciat-, però davant el temor de
perdre-les van decidir no tirar-les
endavant. Resulta que el cens d’a-
questa empresa -al contrari del de
Proveïments d’Aigües- està format
majoritàriament per treballadors
de ras i no pas per càrrecs. Davant
d’aquest fet, els participants de la
candidatura de la CGT van decidir

convocar-les ells mateixos pel mes
de setembre. La reacció de la
direcció va ser immediata i va aco-
miadar Francesc Urgell. Segons ha
denunciat l’afectat, amb aquesta
decisió, l’empresa no només vol
evitar les eleccions sindicals del
setembre, sinó que vol que serveixi
d’exemple per la resta de treballa-
dors. Tot i que els motius oficials
adduïts per l’empresa per justificar
la seva acció són “falta d’adaptació
a la reestructuració de l’empresa”,
els directius han reconegut que els
motius reals són sindicals.

A partir d’aquest fet s’ha ende-
gat una campanya de suport a
Francesc Urgell i als treballadors
de PRODAISA i es demana que se’l
torni a admetre. Dins el marc de la
campanya, s’ha fet un enviament
massiu de faxos a la direcció i dues
concentracions davant l’empresa.
La campanya ha rebut el suport de
diferents entitats i sindicats que
s’han solidaritzat amb el company
acomiadat. La resposta dels dele-
gats de la UGT de l’empresa ha
estat, fins ara, el silenci.

GIRONA // DUES CONCENTRACIONS DE PROTESTA PER DENUNCIAR L’ACTUACIÓ EMPRESARIAL
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Dani Montserrate

La CGT va
donar suport 
a la iniciativa

del treballador 

Els plans de la Generalitat
amenacen la pagesia anoienca

Concentració a les portes de l’empresa
Xevi Planes
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Molts africans i àrabs arriben a
Europa a la recerca d’unes oportu-
nitats de vida millors, però les

normes d’immigració cada dia són més
dures per la gent que no té papers. A la
ciutat de Barcelona, la policia constantment
fa batudes per trobar llatins, àrabs i africans
sense papers i tornar-los als seus països
d’origen, tot desterrant, també, les seves
esperances i il·lusions.

TEXT I FOTOGRAFIA:

Lenin Nolly

Acausa de la manca de feina i l’escas-
setat de recursos per la subsistèn-
cia, milers de persones provinents

dels pobles de l’Àfrica han hagut d’emi-
grar cap als països d’Europa amb l’objectiu
de trobar unes oportunitats de vida més
bones. No obstant això, les normes d’inte-
gració cada vegada són més adverses per
les persones que es troben en una condi-
ció d’il·legalitat.
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L’Ajuntament torna a ser exculpat
per l’ensorrament de Cavallers 60
✑ Mariona Rius
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La primera tinent d’alcalde i
regidora d’urbanisme, Marta
Camps, i dos funcionaris de

l’Ajuntament de Lleida no seran
citats a declarar per l’ensorra-
ment de l’immoble del carrer
Cavallers número 60 de la capital
de Ponent. Així ho publicava
aquesta setmana el diari comar-
cal La Mañana.

L’esfondrament d’aquest edifi-
ci el novembre de 2005 va com-
portar el desallotjament de setan-
ta persones, entre les que hi vivien
i les dels edificis propers.

El veïnat ja havia denunciat el
mal estat de l’edifici, però no s’hi
havien aplicat les mesures perti-
nents. Pel que s’ha sàpigut des-
prés, sembla que diferents tècnics
municipals i privats havien elabo-
rat fins a sis informes diferents i
cap no havia previst la imminència
de la caiguda. Des de l’Ajuntament
sempre es va culpar el propietari
del solar continu per no haver
reforçat l’edificació.

Aquest, però, no va ser l’únic
cas ja que aquell mateix any ja
s’havien desallotjat i enderrocat
tretze cases al casc antic -l’abril, el
juliol i l’agost- i el carrer Nou havia
desaparegut completament. Tam-
poc va ser el darrer. El dia següent

es va declarar en ruïna un altre
edifici i la situació s’ha anat repe-
tint. fins a l’actualitat

Els fets van generar molta
polèmica. CiU, amb Isidre Gavin al
capdavant, va carregar fort contra
la política urbanística implantada
al centre històric, però el tripartit
va tancar files al voltant del cas.

Tot i això, arran de l’esfondra-
ment van quedar al descobert les
pèssimes condicions en què es
trobaven molts dels edificis del
casc antic. El pla ARI, adoptat als
anys 90, mostrava així una altraca-
ra: afavorir la reconstrucció total
del barri mitjançant l’especulació
promoguda per les constructores
amb l’ajuda  consistori a través de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

La notícia no ha sobtat a molts
sectors socials.  El 2009 es preveu
l’inici de les obres al Roser per
convertir-lo en un Parador Nacio-
nal, la implantació d’un supermer-
cat i un restaurant a l’antic mercat
del Pla i l’edificació d’un nou
museu a la pista de la Panera. De
fet,  Xavier Saez d’ERC ja va adver-

tir que, “la realitat del casc antic
de la nostra ciutat la representa
tant bé el forat existent al número
60 de Cavallers com el lluent com-
plex de la Casa dels Artistes i l’Es-
pai Cavallers, just a uns vint metres
de distància.”

LLEIDA // LA CAIGUDA D’UN IMMOBLE L’ANY 2005 CONTINUA CREANT POLÈMICA

Aquell mateix
any ja s’havien

desallotjat i
enderrocat

tretze cases al
casc antic

Solidàries amb en Franki absoltes
a Sabadell, i nou judici a Lleida 
✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El 8 de juliol van jutjar dos
membres de l’Assemblea
de Joves de Lleida que

havien estat denunciats per la
Guàrdia Urbana el mes de maig
per haver fet un mural de
suport a en Franki. La fiscal els
va demanar cinc dies de treballs
en benefici de la comunitat. A-
quest procediment es va seguir
sense la presència dels testimo-
nis ni del denunciant, seguint

una pràctica  molt normalitza-
da de la Paeria, que se serveix
de la via penal per intentar atu-
rar determinades accions.  A
més dels sods imputats, un
menor d’edat també ha estat
denunciat i haurà de comparèi-
xer davant de la fiscalia de
menors. Durant el judici es va
convocar una concentració
davant dels jutjats, on es va
demanar l’absolució dels joves

encausats, es va assegurar que
amb aquest judici pretenen
desactivar la dissidència políti-
ca arreu dels Països Catalans i
es va exigir la llibertat absoluta
i sense condicions d’en Franki.

D’altra banda, el 5 de juliol hi
va haver una agressió a la casa
okupada de Can Karretes, a
Terrassa, per part de deu neona-
zis, que hi van entrar mentre es
feia una cercavila solidària amb
en Franki pel centre de la ciutat.
A la casa només hi havia una
noia. Els feixistes la van increpar-
lai insultar-la  i van fer nombro-
sos desperfectes. Tot seguit els
neonazis van fugir.

Per últim, els dos joves que
es van penjar al pont de Sabadell
per solidaritzar-se amb en Franki
han estat absolts dels càrrecs
imputats (desobediència greu i
resistència) per dos motius: per-
què els agents no els van comuni-

car bé que s’haguessin de des-
penjar –i per això no ho van fer–
i perquè no es podien despenjar
sense l’ajuda de ningú.

Així mateix, resten altres
judicis pendents a persones
solidàries amb en Franki. D’una
banda, la resolució del judici del
27 de juny pels dos joves de la
Sagrada Família acusats de
desordres públics. De l’altra, les
tres persones del pont de la B-23
també esperen ser citades per
desordres públics i, finalment,
els quatre joves de Tarragona
acusats de pintades i murals (un
d’ells és d’origen xilè i està pen-
dent que se li obri un possible
procés d’expulsió).

Des dels col·lectius solidaris
s’apunta que davant totes les
agressions, cal estar més unides.
No hem de deixar que s’escampi
la por sinó la informació i el
recolzament, afirmen.

TERRES DE PONENT // CAUSES JUDICIALS PENDENTS
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Imatge del solar del carrer Cavallers, en ple casc antic lleidatà Ariadna Nieto

El 2009 es
preveu l’inici de

les obres al
Roser per

convertir-lo en
un Parador
Nacional

Agressió
neonazi a una
casa okupada
de Terrassa

mentre es feia
una cercavila
en suport al
jove egarenc

CONCENTRACIÓ D’ESTUDIANTS: Els membres de la Junta de Facultat
de Lletres es van trobar el 7 de juliol davant la sala on volien celebrar
la junta per tal d’aprovar els graus del Pla Bolonya sense consens ni
participació dels i les estudiants, segons han denunciat els afectats.
Una trentena d’alumnes de l’Assemblea de Lletres es van concentrar
al davant de la sala i van forçar-ne la suspensió. 
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La UB suspèn la Junta
de Facultat de Lletres 

BARCELONA // UNIVERSITATS

Concentrades als jutjats de Lleida
Directa Terres de Ponent
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✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Prop de 400 persones es van
reunir a les masies de Cal
Cases i Mas Clapers, a Santa

Maria d’Oló (Bages), amb l’objectiu
de reflexionar, preparar el camí i
buscar les eines necessàries per
posar en marxa el decreixement.
El col·lectiu organitzador Temps
de Re-Voltes pretén construir un
moviment social ampli que agluti-
ni en un paraigües comú totes
aquelles lluites, col·lectius i perso-

nes que se sentin motivades per
aquesta lluita que integra la crítica
a la societat de consum i l’ecolo-
gisme. Els participants van valorar
molt positivament la trobada,
entre d’altres coses, pel fet que
s’hi citessint persones i col·lectius
de gairebé tot el territori català
amb diversitat d’opinions maneres
d’actuar políticament.

“El paradigma del creixement
infinit que proposa el capitalis-
me no és viable en un planeta
finit i es fa necessari construir
una altra manera de viure i allibe-
rar-se del poder del sistema
dominant”. Amb aquesta premis-
sa es van fer múltiples debats i
propostes sobre autogestió de
l’habitatge, autonomia alimentà-
ria, coneixements i educació lliu-
re, aigua, economia contrahe-
gemònica, energia i transport,
mitjans de comunicació, relació
camp-ciutat, model territorial i
defensa del territori, estratègies

davant el poder polític i de
decreixement a nivell local, rela-
cions socials i vida comunitària i
organització.

Propostes decreixentistes
La preocupació per la difusió d’a-
questes idees entre la societat va
ser un dels temes més recurrents
en les discussions de quasi tots els
grups. El canvi del model de trans-
port, la mobilitat i l’augment de
l’autosuficiència alimentària són
pels assistents elements claus per
preparar-se per la fi del petroli. De
fet, una de les propostes que va
tenir més força va ser la creació
d’un banc de recursos de tot tipus
per generar una xarxa autònoma al
poder polític que permeti satisfer
les necessitats col·lectives i indivi-
duals sense dependre del circuit
dels diners.

D’altra banda, el grup de
coneixements va proposar elabo-
rar un manual d’autogestió del
decreixement i la convocatòria
d’unes jornades sobre educació
lliure. En aquest sentit, l’àrea de
treball d’estratègies davant el
poder polític ja ha fet una convo-
catòria el mes d’octubre per inten-
tar definir eixos temàtics anuals
de lluita per poder centrar els
esforços de tots els col·lectius en
un conflicte concret, a la vegada
que es basteix una xarxa de mobi-
lització en accions d’insubmissió
al creixement.

BAGES // TROBADA DE MOVIMENTS SOCIALS A SANTA MARIA D’OLÓ

A l’octubre hi
haurà una nova

trobada per
definir accions

d’insubmissió al
creixement 

UA SL inicia el procés judicial
contra el CSO La Chispa
✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El jutjat número 2 de Lleida
va iniciar els tràmits contra
el CSO La Chispa a instàn-

cies de la constructora UA SL,
amb seu a Alcarràs (el Segrià).
Així, el 3 juliol una persona va ser
citada a declarar. Des de La Chis-
pa van convocar dues concentra-
cions: una al matí als jutjats i una
altra a la tarda a la plaça de la
Paeria. Durant els actes van de-
nunciar que els Mossos d’Esqua-
dra han iniciat diligències per
incloure més persones al procés

judicial. També van reivindicar la
rehabilitació i l’ús d’aquesta casa
situada a l’horta de Lleida, una

zona que ha experimentat una
gran expansió urbanística, carac-
teritzada per les construccions
d’habitatges unifamiliars.

L’’empresa UA SL és coneguda
per haver participat de la febre
constructora que s’ha produït en els
darrers anys a la ciutat amb edifica-
cions als barris de la Mariola-Gar-
deny i de Magranes.

El CSO La Chispa va ser inau-
gurat al mes de gener i des de lla-
vors està duent a terme diverses
activitats, tant entre setmana com
als cap de setmana. Durant aquest
temps, La Chispa ha pres el relleu
de l’okupació a Lleida, després del
desallotjament i enderroc sense
notificació del CSO La Gàbia l’es-
tiu de 2006 i del CSO El Pati, tots
dos propietat de l’Ajuntament.

PONENT // EL CENTRE SOCIAL OKUPAT DE LLEIDA HA ESTAT DENUNCIAT

Debat a l’aire lliure en la trobada de moviments socials
Jordi Martí

400 persones es reuneixen per
buscar les eines per decréixer

S’hi van citar
persones i

col·lectius de
gairebé tot el

territori català

L

Decreixerem com volem
✑ Sara Marín i Marcer
Temps de Re-voltes

a llavor del decreixement
estava sembrada i el fruit creix
amb força. Des dels moviments
socials s’està gestant la societat
que volem. Ara és el moment de
no quedar-nos en la protesta i
anar més enllà, és el moment de
continuar construint contrapoder.

Les circumstàncies de la
creixent crisi econòmica,

energètica i les altres crisis que
encara han d’arribar deixen en
evidència el col·lapse en què
està entrant el sistema capita-
lista. Els propis límits del crei-
xement, basat en la sobreexplo-
tació dels recursos naturals, en
la creació del diner a partir del
deute i en les desigualtats
socials em fan intuir que no hi
ha un sol tipus de decreixe-
ment. El decreixement serà
obligat o  voluntari. La idea és
que ens avancem per decréixer
de la manera que volem, abans

que hàgim de decréixer de la
manera que dictarà el sistema.

Aquesta és l’oportunitat per
passar de la teoria a la pràctica,
sense oblidar que cal enfortir les
alternatives que ja són una reali-
tat i posar en marxa projectes
viables que ens permetin estar
cada cop més a prop de la socie-
tat que anhelem. Per això fan
falta canvis estructurals, a més
de les apostes conjunturals.

Les propostes estan sobre la
taula i les solucions les tenim
nosaltres mateixes.

La reflexióLa reflexió

La Chispa ha
pres el relleu de

l’okupació a
Lleida

David Garsaball
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✑ Mercè Cortina
/Sapporo (Japó)/

L’illa de japonesa de Hok-
kaido va acollir  els dies 7,
8 i 9 de juliol la reunió dels

caps d’Estat i de govern dels vuit
països més poderosos del món: el
G8. Un any més, l’agenda es va
centrar sobretot en la qüestió
energètica i en el paper que
aquest organisme no oficial té en
l’estat econòmic mundial a través
d’altres institucions com el Fons
Monetari Internacional (FMI).
També un any més, aquests vuit
poderosos es van veure obligats a
reunir-se en un espai recòndit, en
aquest cas el llac Toya, situat al
sud de Hokkaido i a uns dos-cents
cinquanta quilòmetres de la seva
capital, Sapporo. I és que, després
del cicle de protestes que va
arrencar a Seattle l’any 1999, la

seva legitimitat es veu qüestiona-
da pels moviments socials i els
diferents col·lectius de drets hu-
mans que els segueixen allà on es
reuneixen.

Tots aquests espais socials
també es van citar al Japó, per
on es van estendre els diferents
actes de protesta des de finals
de juny. El 25 i 26 del mes passat
es van produir les primeres
mobilitzacions a Kyoto durant la
reunió preparatòria de la cimera,

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
JAPÓ // CRÒNICA DE LA CONTRACIMERA A LA TROBADA DEL G8

Milers de persones reclamen drets
socials davant el neoliberalisme

on participaven els ministres
d’assumptes exteriors dels vuit
països membres del G8. Les pro-
testes van seguir dos dies més
tard, del 28 de juny a l’1 de juliol,
a Tòquio i, per últim, a Sapporo i
a l’entorn del llac Toya entre l’1 i
el 9 de juliol.

La mobilització es va organit-
zat en cinc grans convocatòries,
dividides en tres blocs. El primer
agrupava la Xarxa d’Acció G8 i el
Fòrum Internacional Taula G8,
plataformes separades encara
que molt properes en el rerefons.
Mentre la Xarxa agrupa col·lectius
autònoms i sindicats i va ser la
responsable de les accions i mani-
festacions de Tòquio,  de Sapporo
i el llac Toya, el Fòrum està format
per professors i grups de la uni-

versitat i el món acadèmic. D’altra
banda, també es va convocar
durant aquestes dates la Cimera
dels Pobles Indígenes, sorgida de
la crida dels col·lectius de suport
als drets dels Ainus, un poble indí-
gena de l’illa de Hokkaido. Final-
ment, en aquest context de lluita
també es van mobilitzar el Fòrum
d’ONG -creat per la Xarxa d’ONG
del Japó- i el Fòrum de Ciutadans
de Hokkaido -format per dife-
rents entitats sense ànim de lucre,
ONG i organitzacions civils.

Debats diferents
En general, els debats de les
diferents trobades realitzades
van girar al voltant dels drets
socials i polítics, l’empodera-
ment i l’educació, el medi am-

bient, la pobresa i el desenvolu-
pament i la pau. Tot i aquesta
línia, des de l’òptica dels movi-
ments socials occidentals,  va
sorprendre el fet que, a part del
fòrum universitari, no hi havia un
rebuig clar al G8 com a institu-
ció. De fet, les crítiques feien  se
centraven en les decisions que
pren aquesta institució, però no
a la seva existència en si mateixa.
És precisament aquesta postura
la que serveix per explicar  la
fractura entre els dos gran blocs
que es van mobilitzar contra la
cimera.

Tanmateixa, és de destacar les
diferents intervencions de Vía
Campesina -que ha tingut presèn-
cia als tres últims fòrums- i els
debats que han generat les seves

propostes sobre la sobirania ali-
mentària i els transgènics. De la
mateixa manera, un altre fet que
més va sobtar és la forma com els
Ainus definien el capitalisme, la
globalització i les seves implica-
cions en els pobles indígenes d’a-
rreu del món. Així, tot i que en les
seves definicions la paraula món
no apareixia en cap moment, els
Ainus reflexionaven des del seu
entorn més quotidià sobre les
relacions de poder i d’exclusió.

Per la seva banda, el Fòrum
Internacional Taula G8 va adoptar
postures molt més radicals, amb
un discurs de clara oposició al
neoliberalisme i al G8. A les seves
taules hi van intervenir, entre d’al-
tres, Michael Hardt, Bifo i John
Holloway. El tema transversal que
va aparèixer en gairebé tots els
debats va ser el paper dels movi-
ments socials com a alternativa a
la situació actual, que es llegia -
sobretot- des de dues òptiques:
per una banda, la revolució quoti-
diana i, per l’altra, el moment
esperat en què el sistema global
esclati. Així doncs, els tradicionals
anàlisis de l’estat del món van
quedar en un segon terme i van
diexar pas a les discussions sobre
quines vies de transformació són
les adients

/internacional@setmanaridirecta.info/

Activistes amb màscares dels mandataris que integren el G8 a Sapporo

Però, com era d’esperar en un
país tan diferent, el que més

ha sorprès la reduïda delegació
occidental no han estat els
debats. El Japó es una realitat
totalment diferent de l’europea a
tots nivells i, també, en relació a
la cultura de protesta. El Japó es
pot considerar el gran triomf dels
Estats Units desprès de la II Gue-
rra Mundial. Des de llavors, el
Partit Democràtic Liberal, impo-
sat pels EUA, és al govern. Només
hi va haver un període de quatre
anys durant el qual va governar el
Partit Socialdemòcrata, que tot
seguit es va dissoldre.

Així, és difícil parlar real-
ment de democràcia en un país

on el partit promogut després
de la II Guerra Mundial porta
més de cinquanta anys gover-
nant. Això és possible per dife-
rents factors, a més del sistema
polític heretat de la guerra
freda. La societat japonesa s’or-
dena a partir de valors com el
respecte a la jerarquia i la lleial-
tat, que tenen unes arrels histò-
riques molt potents i que  van
ser  reforçats per l’empresa de
la postguerra. A més, el budis-
me i el sintoisme -practicat pel
85% de la població- també
accentuen el caràcter submís
dels japonesos. Tots aquests
factors són obstacles clars -i
també la realitat que viuen- per

al desenvolupament dels movi-
ments socials .

Les veus dissidents són molt
minoritàries i altament margina-
des socialment. El perfil del mili-
tant japonès és el d’una persona
d’uns cinquanta anys i les seves
formes de mobilització recorden
els anys setanta: manifestacions
monòtones, pas lleuger, consigna
contínua i puny enlaire. Però no
són sols les formes les que no han
canviat, tampoc ho han fet els
mateixos manifestants.

L’esperança de relleu gene-
racional ve de part dels freeters
–treballadors precaris– i el mo-
viment que es pugui generar al
voltant de la lluita contra la pre-

carietat. Els activistes joves són
molt pocs i tenen poca expe-
riència però, sobretot, molta
por de la repressió policial. I és
que crida l’atenció la gairebé
nul·la llibertat d’expressió del
Japó. Per llei, no poden haver-hi
més de quatre persones en línia
en una manifestació, cosa que
les converteix en columnes llar-
gues que ocupen com a molt un
sol carril del carrer. I això sem-
pre que l’autoritzin. Més de dues
persones juntes al carrer poden
ser considerades una manifesta-
ció il·legal. El nombre de policies
que es mobilitzen en qualsevol
acte acostuma a ser el doble del
de manifestants i els arrestos

preventius es poden allargar -i
de fet ho fan- fins a vint-i-tres
dies.

Per això un dels principals
objectius que s’han marcat els
grups més radicals és aprofitar la
cimera per visibilitzar interna-
cionalment l’estat de repressió
en què es troben, amb l’espe-
rança que això pugui canviar, a
curt termini.

Mentrestant, els pocs inter-
nacionals que han viatjat fins al
Japó intenten fer-se un espai
entre la repressió policial i la por
dels activistes nipons per conti-
nuar mostrant al món el rebuig al
neoliberalime i al G8 com a
govern global a l’ombra.

El 25 i 26 de
juny es van
produir les
primeres

mobilitzacions 
a Kyoto

Una democràcia de partit únic

També s’ha
convocat la
Cimera dels

Pobles Indígenes,
sorgida dels
col·lectius de

suport als Ainus
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✑ Miguel Stédile 
(Brasil do Fato)
/Porto Alegre (Brasil)/

Desallotjaments de terres
cedides, prohibició de fer
qualsevol desplaçament a

les famílies acampades, dissolució
violenta de mobilitzacions, crimi-
nalització de dirigents i movi-
ments socials. Aquests episodis,
comuns a l’Estat brasiler de Rio
Grande do Sul (a la frontera amb
l’Uruguai i l’Argentina) durant els
últims dos anys, són part d’una

estratègia de la Fiscalia de l’Estat i
de la Brigada Militar (cos de poli-
cia) per dissoldre el Moviment
dels Treballadors rurals Sense
Terra (MST), segons la denúncia es
va fer pública el 24 de juny, quan
va sortir a la llum una acta del

BRASIL //CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

✑ Gabriel Villanueva
/Barcelona/

La degana de la Facultat de
Filologia de la Universitat
d’Oviedo, Ana Cano, va deci-

dir presentar la seva dimissió el
mes de juny. El motiu va ser una
esmena presentada a la Junta de la
Facultat que defensava l’exclusió
de la llengua asturiana de les titu-
lacions de grau i que finalment va
ser aprovada per 34 vots a favor, 30
en contra i 7 en blanc. L’esmena va
ser impulsada pel professor de
filologia espanyola Félix Fernández
de Castro en el marc de la propos-
ta del deganat sobre la reestructu-
ració dels títols de grau de cara a la
reforma de l’espai europeu. Ana
Cano, que a més és presidenta de
l’Academia de la Llingua, va consi-
derar que no podia continuar al
càrrec durant més temps sense el
suport de la Junta en aquest punt.

La proposta del deganat con-
sistia a mantenir l’asturià dins el

grau de llengües modernes, que
permet que les estudiants la cur-
sin com a segona llengua, mai com
a primera. Fernández de Castro va
justificar-se afirmant que existia
“descontentament” entre alguns
membres de la junta davant el que
consideren una “radicalitat cap a
demandes de cooficialitat”.

Diversos col·lectius i organitza-
cions polítiques van lamentar el fet.
Fernando Ornosa, portaveu del
Conceyu Abiertu pola Oficialidá, va
remarcar que “és esperpèntic que a
Astúries es negui la possibilitat d’es-
tudiar la llengua asturiana”. La Xunta
pola Defensa de la Llingua també va
donar suport a l’exdegana i va
demanar que l’asturià fos readmès a
la universitat. Unidá Nacionalista
Asturiana va descriure el cas com
una “autèntica ofensiva troglodita” i
va considerar “gravíssim” que el vot
de 34 persones pugui negar el dret
d’estudiar filologia asturiana a tot
un poble. D’altra banda, Darréu
–col·lectiu de joves independentis-

tes– va publicar un comunicat on
remarca “el caràcter repressiu i
retrògrad d’aquesta elit cultural
enclavada en l’espanyolisme”, alhora
que reivindicava “una universitat
asturiana i popular” i culpava la
classe política de “la penosa situa-
ció que viu l’asturià”. Així mateix, el
grup d’Izquierda Unida al Parlament
del Principat va condemnar la deci-
sió mitjançant el diputat Francisco

Javier García Valledor, que la va qua-
lificar “d’indignant i inacceptable”,
afegint que “això posa en dubte que
la Universitat estigui al servei de la
societat i no als interessos d’un
petit grup de professors”.,  Pel que fa
al rector de la Universitat d’Oviedo,
Vicente Gotor, es va mostrar pru-
dent i va demanar calma i tran-
quil·litat. El 2 de juliol Gotor va
nomenar un nou degà, José Antonio
Martínez, amb l’objectiu de recon-
duir la situació. Ell haurà de convo-
car noves eleccions a la Junta de la
Facultat, tal com està estipulat als
reglaments interns, fet que manté
vives les esperances dels defensors
de la llengua asturiana. De moment,
s’han iniciat les mobilitzacions. Així,
un grup de vint estudiants va orga-
nitzar una tancada al rectorat men-
tre s’esperen noves convocatòries.

Una llengua poc garantida
L’asturià és el nom que rep la llen-
gua asturlleonesa a Astúries.
Aquest idioma el parlen més de

600 milers de persones en un
territori dispers que va des de l’o-
est de Cantàbria fins al nord d’Ex-
tremadura, passant per Lleó i algu-
nes zones nord-occidentals de
Castella. Més del 80% de les par-
lants d’asturlleonès, però, es con-
centren a Astúries. Tot i això, l’as-
turià no és oficial, ja que l’Estatut
d’Autonomia només en reconeix la
seva existència. A la resta de terri-
toris la situació encara és pitjor. A
Lleó, per exemple, la Unesco con-
sidera que està en perill greu d’ex-
tinció. Aquesta situació contrasta
amb la que es viu a Miranda do
Douro, una comarca sota adminis-
tració portuguesa on viuen aproxi-
madament 15.000 parlants d’as-
turlleonès -aquí conegut amb el
nom de mirandès. La República de
Portugal reconeix l’idioma des de
1998, l’únic territori on, avui dia,
l’asturlleonès gaudeix d’oficialitat
i on, a més, també existeix la pos-
sibilitat de cursar els estudis en
aquesta llengua.

La llengua asturiana és exclosa
de la Universitat d’Oviedo

ASTÚRIES // REBUIG SOCIAL AMPLI A LA DECISIÓ DE LA JUNTA DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA

Consell Superior de la Fiscalia de
l’Estat en qüestió.

Els fets es remunten al 3 de
desembre de 2007, quan aquest
Consell va aprovar l’informe dels
fiscals Luciano de Faria Brasil i
Fábio Roque Sbardelotto, que
havien investigat l’MST durant un
any. Al document s’utilitzen tex-
tos d’intel·lectuals brasilers cone-
guts per la seva oposició als sense
terra i un altre informe anterior
de la Brigada Militar signat pel
comandant Waldir João Reis
Cerutti, excandidat a diputat per
un partit de dretes.

Segons aquest informe,
l’MST és una organització para-

militar entrenada per les Forces
Armades Revolucionàries de
Colòmbia (FARC) i representa
una amenaça per la seguretat
nacional.

Criminalització del moviment
Per unanimitat, l’òrgan superior
de la Fiscalia de Rio Grande do Sul
va decidir iniciar una sèrie d’ac-
cions per “dissoldre l’MST i decla-
rar-ne la il·legalitat”.

Per complir aquest objectiu es
van prendre mesures com la
prohibició de qualsevol movi-
ment dels sense terra -marxes o
caminades- i la investigació dels
campaments i dels seus dirigents

per “pràctiques criminals” i es va
intentar blocar l’ús dels recursos
públics. També es van prendre ini-
ciatives per intervenir a les esco-
les dels assentaments -fins i tot
en “l’aspecte pedagògic”- i es va
estudiar la forma de “desactivar”
tots els campaments.

El pla va començar a posar-
se en pràctica el 2007, quan es va
impedir que una marxa de treba-
lladors sense terra s’aproximés a
qualsevol municipi que trobés al
seu pas. Des de començaments
de 2008 l’acció de la Brigada
Militar a les manifestacions ha
estat més agressiva, s’ha aturat
qualsevol negociació i hi ha

hagut nombrosos ferits i detin-
guts, segons han explicat les víc-
times.

Acció inconstitucional
“Som davant la conspiració civil-
militar més gran que s’ha fet per
aniquilar un moviment social des
del final de la dictadura militar
brasilera”, va declarar l’advocat
Leandro Scalabrin, autor de la
denúncia. Segons ell, la decisió de
la Fiscalia és contrària al Pacte
Internacional dels Drets Civils i
Polítics i a la Constitució Federal.

Alguns documents del mateix
informe contradiuen les conclu-
sions dels seus promotors: una
investigació de la Policia Federal
elaborada entre gener i agost de
2007 assegurava que no hi ha “cap
relació amb les FARC ni amb cap
altre grup estranger” i concloïa
que “no existeix cap delicte con-
tra la seguretat de l’Estat”.

Un comunicat de la Coordina-
dora Estatal de l’MST afirma que
Rio Grande do Sul s’ha convertit
en l’escenari d’una “amenaça a les
llibertats conquerides al final de la
dictadura militar” i titlla els docu-
ments i les pràctiques d’aquestes
institucions de “retorn a l’autorita-
risme, la violentació de la societat
civil i la incapacitat per respectar
la pluralitat política i social”.

Es dóna la casualitat que Rio
Grande do Sul va veure néixer
l’MST i és un dels estats on aquest
moviment és més fort, amb l’e-
xistència d’una tercera generació
d’assentats. d
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Es fa públic un intent de ‘dissoldre’
l’MST a Rio Grande do Sul

S’han pres
mesures com la

prohibició de
qualsevol

moviment als
sense terra i la

investigació dels
seus dirigents

per “pràctiques
criminals”

L’asturià és 
el nom que rep

la llengua
asturlleonesa 

a Astúries. 
El parlen més 
de 600 milers 
de persones
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Enric Borràs Abelló

Tot i que la victòria de la selecció
espanyola va desembocar en una
nit d’alcohol, destrosses, agressions

i exaltació del feixisme, els mitjans de
comunicació no van dir gran cosa d’aques-
ta cara fosca de la celebració espanyolis-
ta. Com a molt van enumerar algunes de
les destrosses més evidents, però els sím-
bols feixistes que omplien la plaça d’Es-
panya de Barcelona no van sortir enlloc, ni
tampoc les proclames que cridaven falan-
gistes organitzats o membres d’organitza-
cions com l’MSR i Democracia Nacional.

“Amos d’Europa” era el títol de porta-
da de *La Vanguardia del dilluns 30 de
juny. El diari dels Godó semblava un
suplement especial dedicat a la victòria
de la seva selecció, amb una vintena de
pàgines dedicades en exclusiva a la victò-
ria espanyola. Una d’aquestes pàgines es
dedicava a la celebració de la victòria,
l’article “Allau de passions” parlava del
final feliç de la competició europea i de
com milers de seguidors havien celebrat
la victòria espanyola. En concret, deia

que “a Barcelona els aficionats es van
congregar al voltant de la font de Canale-
tes i a la plaça d’Espanya” i que la Guàrdia
Urbana va haver de tallar el trànsit. Però
res més. Res d’incidents, res d’un autobús,
un camió de bombers i diversos cotxes
destrossats, ni de contenidors cremats,
agressions xenòfobes i simbologia fran-
quista. *La Vanguardia no va veure res.
Tan sols l’endemà, a la versió de la notícia
que es va publicar a Internet, van afegir
que hi havia hagut alguns avalots, catorze
detinguts i vuitanta contenidors cremats
a tot Catalunya. Però res dels vehicles
destrossats, la simbologia feixista i les
pallisses als conductors que no celebra-
ven la victòria de *la roja.

L’*Avui, a la versió digital, també va par-
lar dels avalots, els detinguts i els conteni-
dors cremats, però no va anar més enllà
que *La Vanguardia. Per la seva banda, *El
Periódico encara va ser més asèptic a la
notícia publicada a l’edició digital: “La cele-
bració de la victòria de la selecció espan-
yola a la final de l’Eurocopa ha acabat
aquesta matinada amb 14 detinguts per
desordres públics, danys materials i atemp-
tat contra agents de l’autoritat, segons han
informat els Mossos d’Esquadra”. També va
fer alguna referència als contenidors cre-
mats, però no va dir res dels vehicles des-
trossats, la simbologia feixista i les agres-
sions. La COM i les altres ràdios van
encaminar la notícia en la mateixa direcció,

difonent les notes d’agència, mentre que
als canals de televisió gairebé ni s’hi va
veure. De fet, fins i tot Vilaweb va explicar
la notícia de puntetes. Va publicar les des-
trosses a l’autobús i a d’altres vehicles i els
contenidors cremats i fotografies de l’ava-
lot cedides per la DIRECTA on es veien els
seguidors d’Espanya fent salutacions feixis-
tes amb banderes preconstitucionals, però
tot plegat era al final de la notícia.

Vilaweb no va destacar la notícia dels
avalots per no donar publicitat a les
accions dels feixistes i la majoria dels altres
mitjans no ho van fer per no enterbolir la
victòria de la selecció espanyola, però és
ben cert que, per unes raons o per unes
altres, la realitat de *la nit rojigualda va
quedar silenciada. I els portaveus de prem-
sa dels Mossos d’Esquadra i de l’Ajunta-
ment de Barcelona encara ho van afavorir
més: no deien res dels cotxes destrossats i
només van admetre que hi havia desper-
fectes en un autobús quan se’ls va dir que hi
havia fotografies. I encara així, van dir que
les destrosses eren causades per un petard,
tot i que no se’n ven cap capaç de destros-
sar completament tots els vidres d’un
autobús. Tampoc no van explicar perquè
els Mossos no van fer cap càrrega policíaca
fins a tres quarts de dues de la matinada,
quan gairebé tota la premsa s’havia retirat.

El resultat és que gairebé ningú no ha
dit res de les banderes amb àguiles fran-
quistes, els braços alçats en salutació fei-
xista i els crits contra els immigrants, els
catalans i TV3 que van omplir *la nit roji-
gualda, la nit de la seva selecció. Tot això
ha quedat silenciat per no enterbolir una
victòria futbolística que tindrà més ressò
del que ens podem imaginar.

Els mitjans de comunicació silencien la realitat
de la victòria espanyola a l’Eurocopa
Ulls clucs a les agressions xenòfobes, els crits anticatalans i les destrosses de ‘la nit rojigualda’

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Joan G. Vallvé

El canal de televisió privat Telecinco
s’ha tret definitivament la màscara
i ha donat suport al Manifest per la

llengua comuna, que exigeix la prepon-
derància del castellà a tots els àmbits de
la societat de l’Estat espanyol i, fins i tot,

que es tornin a retolar en espanyol tots
els carrers i organismes públics. Telecin-
co ha posat les seves instal·lacions a dis-
posició dels impulsors del manifest,
segons una notícia publicada al portal
de la cadena el 27 de juny i dóna tot el
seu suport a aquest manifest firmat per
personatges com Fernando Savater,

Arturo Pérez-Reverte, Mario Vargas
Llosa, Arcadi Espada, José Luís Prado,
Félix de Azúa, Albert Boadella i Rosa
Díez, entre d’altres. El manifest, que
carrega contra la normalització lingüísti-
ca -com d’altres iniciatives amb els
mateixos impulsors-, diu que les llen-
gües cooficials han de ser als plans d’es-

tudis de les comunitats respectives però
“mai com a llengua vehicular exclusiva” i
que “tots els ciutadans que ho vulguin
tenen el dret de ser educats en castellà”,
encara que no diu que s’hagin de respec-
tar els drets de qui vulgui estudiar en
d’altres llengües.

Telecinco s’adhereix al Manifest per la llengua comuna
El text, impulsat per personatges com Fernando Savater, Arturo Pérez-Reverte i Rosa Díez,
ataca la normalització lingüística a favor del castellà

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), Radio Contrabanda - 91.4 FM (Barcelona), 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)

La majoria de
mitjans no van dir
res de l’exaltació
feixista durant la

celebració
espanyolista

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

Albert Garcia
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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
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
Pròleg Dagueria, 13
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 I 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
Quiosc Plaça del Repartidor
La Resistència Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Perenya, 64
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 

Butlleta de subscripció

Nom................................................  Cognoms................................................................................................

Adreça..................................................................................................................................................................

Població....................................................................................................... Codi Postal...............................  

Correu electrònic.................................................................................. Telèfon......................................... 

Quota:  Ordinària 70 euros /    Solidària 140 euros         Altres quantitats      ................ euros

Forma de pagament:   Domiciliació        (escriviu a sota el número de compte corrent)     /    Ingrés

*Amb la subscripció rebré cada setmana la publicació durant un any

Si       No            Vull rebre informació de qüestions relacionades amb la Directa

Un cop hagis omplert la butlleta ens la pots fer arribar a la nostra adreça postal: carrer Juan Ramón Jiménez 22, 08902,
Hospitalet de Llobregat. També pots enviar les dades per correu electrònic a <subscripcio@setmanaridirecta.info> 
o entrar a la nostra web www.setmanaridirecta.info. Per a més informació, podeu trucar al 935 270 982 o al 661 493 117

Ens comprometem a no facilitar les dades a tercers ni fer-les servir amb finalitats alienes a la Directa i a esborrar-les en cas de baixa

directa
setmanari de comunicacióLa subscripció és la manera més efectiva per poder

llegir la DIRECTA setmanalment i també per donar
el teu suport al projecte. Durant un any i per un

cost de 70 euros, amb la teva subscripció el setmanari
guanya en qualitat i presència al territori. 
Ens pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.info>, o entrant a la web i
omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info. O bé,
truca’ns al 935 270 982 o al 661 493 117.

Subscripcions

Presentacions 
i parades
(Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o
escriviu un mail a directa@setmanaridirecta.info)

✁

‘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
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a prop de l’activitat subterrània:
“Ens hem de moure a través de
contactes, anar a mercats arte-
sans, produir quantitats petites.
Però no penso desistir. Aquesta
opció m’omple, interiorment em
dóna molt. No fabrico cervesa, sóc
artesà”. En Lluís sap perfectament
que a Ca l’Arenys en Guzman ja
remena per separar el llúpol de les
proteïnes. Ara cal refredar ràpida-
ment la futura cervesa, passar-la al
fermentador i afegir-hi el llevat.
“Fer cervesa és molt laboriós. Has
de saber una mica de tot”, apunta
amb una tímida rialla d’il·lusió,
com si per uns moments es trobés
dins el cos d’en Guzman.

I és que a Ca l’Arenys la pro-
ducció no va al ritme desitjat. En
Nereo coincideix amb en Lluís a
l’hora de denunciar les traves que
imposa l’Estat en forma de nor-
matives. “I no només això. Per
exemple, la producció de llúpol
està concentrada a Lleó i les grans
empreses tenen el mercat contro-
lat. No podem competir-hi. La
nostra intenció és abastar-nos de
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Cervesa artesana, reivindicar els orígens
ALS PAÏSOS CATALANS HI HA UNA DESENA D’EMPRESES QUE ES DEDIQUEN A L’ELABORACIÓ DE CERVESA ARTESANA TOT BUSCANT QUALITAT I EVITANT LES PERVERSIONS DE LES GRANS CERVESERES

✑ Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

scalfem l’aigua en a-
questa caldera i hi
afegim la malta fins
arribar als 35º. És el

primer pas que seguim cada dia
que fem cervesa. El procés com-
plet dura entre vuit i deu hores.
Després haurem d’anar augmen-
tant la temperatura de l’aigua de
forma esglaonada per filtrar el
midó. Però pensa que d’aquí deu
hores no podràs pas beure’t
aquesta cervesa! La que fem avui
estarà a punt d’aquí un mes”. En
Guzman és el mestre cerveser de
Ca l’Arenys i, amb aire despreocu-
pat, cabells arrissats sense penti-
nar i barba mal afaitada, treballa
tranquil·lament però sense aturar-
se en el procés de fabricació de la
cervesa. Sembla immune a la calor
que desprenen les calderes i a la
forta olor de malta que va impreg-
nant el petit espai on es mou. Ca
l’Arenys és l’única petita empresa
que completa el cercle artesà de
la cervesa dels Països Catalans.

“Ens motiva aconseguir pro-
ductes de qualitat, tot i que no
arribem a un públic molt ampli,
perquè no volem ser víctimes de la
massificació com passa actual-
ment amb pràcticament tots els
productes”. En Nereo, italià, cara
acalorada, barba i camisa, revisa la
feina d’en Guzman mentre s’esplaia
en un discurs tenyit de política a
cavall entre el segle XIX i el XXI. És
el responsable de Ca l’Arenys i de
les seves paraules se’n desprèn
l’essència pròpia de la cervesa que
elaboren. “Tal com el pa ha de ser
pa, creiem que la cervesa ha de ser
cervesa. Nosaltres no estem en la
línia de les grans empreses, que
necessiten les ajudes dels estats,
viuen esclavitzades als mercats i es
caracteritzen per l’estandarditza-
ció. Nosaltres no. Hi ha gent que
vol escapar-se de la dictadura del
sabor i nosaltres anem en aquesta
direcció”. Mentrestant, uns metres
enllà i uns quants graus centígrads
més amunt, en Guzman continua
amb el procés artesà d’elaboració
de la cervesa. Ja ha filtrat el most
fins a fer-lo net afegint-hi aigua
calenta. Arriba el moment de l’e-

Per contactar:

www.cervesaartesana.com
www.llupolsillevats.com
www.cerveseramontseny.com
www.cerveart.com
www.rosita.cat
www.cap-dona.com
Les cerveses artesanes dels Països Catalans són: 
Ca l’Arenys (Valls de Torroella), Glops (L’Hospitalet), 
Companyia Cervesera del Montseny (Sant Miquel de Balenyà), 
Moska (Girona), Cerveart (Sabadell), Rosita (Tarragona), 

Natursan (Vall d’Albaida), Cap D’ona (Argelès Sur Mer)

bullició. Al líquid, que ara semblen
farinetes -és la futura cervesa-, s’hi
ha d’afegir llúpol, una herba que li
donarà l’amargor i posteriorment
l’aroma. “Som únics perquè volem
completar el cercle. El llúpol, com
l’ordi, pretenem que sigui de con-
reu ecològic. Ara mateix, les grans
empreses s’alimenten del mono-
poli d’aquest conreu i això perjudi-
ca clarament els petits artesans. A
més, aquestes empreses, viuen de
productes transgènics”, explica en
Nereo.

Recuperar els orígens 
de la cervesa
Tornar a l’essència. Refer o, més
ben dit, desfer la història per recu-
perar els orígens. Fa segles que al
sud d’Europa ja es feia cervesa i,
lògicament, els procés era natural.
En Lluís havia treballat amb en
Nereo a Ca l’Arenys, “allà és on
vaig aprendre, però ara fa uns
mesos vaig decidir començar el
meu camí”. Té clar que el seu futur
està lligat a l’elaboració artesana
de la cervesa “per convicció”. Tot i
que en Lluís creu en un producte
de qualitat, en “aconseguir una
cervesa com les d’abans”, assegura
que no és gens fàcil per les traves
que els imposa l’Estat. “Vull fer
cervesa artesana pel meu compte,
però l’Estat -amb les seves norma-
tives- no ens considera artesans,
sinó productors de cervesa. Això
vol dir que ens fiquen al mateix sac
que a les grans empreses i hem de
complir amb unes normatives de
seguretat, higiene i sanitat total-
ment fora de lloc”. El futur és com-
plicat i moltes vegades es barreja
amb un fil massa prim que es mou

productes ecològics, però és molt
complicat trobar pagesos que s’hi
dediquin. Cal implicar els pagesos
en aquest cercle, fer-los sortir de
la roda viciosa, que deixin de ser
empleats de la Unió Europea. I
així, amb tots els productes, lluny
del que fan les multinacionals.
“Ara bé -continua en Nereo- les
grans empreses venen diversitat,
anuncien nous productes que eti-
queten com a cerveses artesanes,
però enganyen. És pur joc de màr-
queting”.

Petites empreses 
per tot el territori
En Nereo està fixat en la idea de
completar el cercle: “La cervesa
ha de ser artesana, lluny dels con-
dicionants del mercat capitalista i
de l’estandardització. Els produc-
tes han de ser naturals, com
abans. No podem enganyar la
gent. I a més, nosaltres oferim
maquinària per als nous artesans
de la cervesa i ensenyem com fer
cervesa artesana de qualitat”. A Ca

l’Arenys fan les funcions d’escola,
“tapant les mancances docents
que hi ha al país, creiem que així
es completa el cercle”. Aquesta
idea no és utòpica. “Volem ajudar
a desenvolupar el sector. I crec
que amb una trentena de petites
empreses abastaríem tot el terri-
tori català. L’ambició no és la d’a-
rribar al gran públic, sinó promou-
re petites empreses. I fer-ho
recuperant els productes de la
terra. És la nostra línia de pensa-
ment. Diuen que Som el que sem-
brem. Sóc optimista tot i que ens
trobem a l’any 0. A Itàlia estan
molt més avançats i als Estats
Units hi ha un moviment de cerve-
sers artesans molt fort! Ho acon-
seguirem? Espero que sí”.

Tots tres –en Lluís, en Nereo i
en Guzman– coincideixen a dir
que la cervesa artesana no és un
producte per a esnobs, sinó un ali-
ment. I hi entenen molt. Mentres-
tant, en Guzman aplica l’última
càrrega de llúpol, la que donarà
l’aroma a la cervesa. d

Fent cervesa a Ca l’Arenys

“E

“Hi ha gent que
vol escapar-se
de la dictadura

del sabor i
nosaltres anem

en aquesta
direcció, no

seguim la línia
de les grans
empreses”

“Les grans
empreses

anuncien nous
productes que

etiqueten com a
cerveses

artesanes, però
enganyen”
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

n el marc del procés de
participació veïnal
autorganitzada de les
jornades La Barcelone-

ta parla i decideix, el 5 de juliol
els veïns i veïnes d’aquest barri
van exposar l’endeutament que
acumulen a causa del recurs pre-
sentat davant el contenciós
administratiu per impugnar l’a-
nomenat pla dels ascensors. El
tràmit suposa un cost de 5.000
euros i disposen de dos mesos
per sufragar-lo. Davant aquesta
situació, han iniciat una campan-

ya per recaptar la quantitat
esmentada.

Des que, el febrer de 2007,
l’Ajuntament va aprovar el pla
urbanístic del barri de la Barcelo-
neta amb el pretext d’instal·lar-
hi ascensors, el moviments veïnal

no ha aturat les seves protestes,
actes i tràmits legals. En aquests
moments, des de la Plataforma
en Defensa de la Barceloneta i
l’Associació de Veïns l’Òstia asse-
guren que “no es tracta només de
defensar aquest barri, sinó d’a-
conseguir crear precedents, per-
què tota lluita local és una lluita
global”.

Amb el Pla General Metropo-
lità (PGM) –que reprèn l’inacabat
PERI (Pla Especial de Reforma Inte-
rior) dels anys 80– el veïnat tem
que 4.000 famílies es vegin obliga-
des a marxar del barri. Als edificis
de la Barceloneta no hi cap un
ascensor si no es buida un pis per

cada replà. D’aquesta manera,
molts pisos es transformarien en
el forat de l’elevador.

Per poder continuar la lluita
contra l’anomenat pla dels ascen-
sors, el veïnat que s’hi oposa fa una

crida a les col·laboracions i una
aposta per la transparència. Per
això presenta l’estat de comptes a
tothom que ho demani, per deixar
clar que no reben cap ajuda ni sub-
venció.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

mpactes com la desa-
parició del 70% de les
platges guipuscoanes,
la reducció de l’Espai

Natural de Doñana o la desapari-
ció gairebé total del delta de l’E-
bre seran notícia durant les pro-
peres dècades si no es produeix
una acció decidida per reduir
dràsticament les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, segons
Ecologistes en Acció. Amb la cam-
panya Impactes del Canvi Climà-
tic al litoral, aquesta organització
pretén fer arribar a les persones
que viuen i gaudeixen de les zones
costaneres la problemàtica de
l’escalfament global i els grans

inconvenients que causarà a la
seva vida diària. Des del 3 de juliol
i durant tot l’estiu, Ecologistes en
Acció recorrerà el litoral de l’Estat
espanyol i s’aturarà a diversos
punts dels Països Catalans, com
les ciutats costaneres de València,
Alacant, Palma de Mallorca o
Tarragona.
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la reserva natural de sorra, sinó
que també ha alterat la dinàmica
del vent i ha creat autèntics “pas-
sadissos” entre els edificis més alts
per on es canalitza, tot augmen-
tant l’erosió en determinades
zones de la platja. El Maresme és
un dels exemples que esmenta
l’organització, una comarca for-
mada per un complex de nuclis
urbans i limitada per un tren i una
carretera que discorren a pocs
metres del mar.

El canvis també són percepti-
bles al fons marí. L’augment de les
temperatures té incidència en els
sistemes biològics de les aigües
dolces i marines. Ecologistes en
Acció assenyala els canvis en la
distribució i l’abundància d’algues,
de plàncton i de bancs de peixos i
l’existència de variacions estacio-
nals en el desenvolupament vital
de moltes espècies.

El sector de la pesca i el sec-
tor turístic també es veuen i es
veuran afectats pels canvis en els
sistemes naturals del litoral.

questa situació, que ha provocat la
disminució progressiva de sedi-
ments a la costa, un procés que ha
desencadenat l’erosió i el retrocés
de la línia de la costa. A més, l’ocu-
pació massiva de la part més alta
de la platja impedeix la seva recu-
peració després de les tempestes,
altament erosives. Tanmateix, l’o-
cupació de les zones immediates a
la platja i de les cadenes de dunes
no tan sols han consumit part de

Pablo Cotarelo, coordinador
de la campanya, alerta que la frag-
mentació del territori generada
per la urbanització massiva del
litoral -gairebé el 50% de la pobla-
ció de l’Estat espanyol viu a les
zones costaneres, és a dir, en un
7% del territori- i per les infraes-
tructures de transport suposa
“una pressió addicional als efectes
del canvi climàtic al litoral i no fa
sinó empitjorar els greus impactes
que té sobre aquestes zones”. Tot
això, segons Cotarelo, passa per-
què els ecosistemes no es poden
adaptar a causa de la construcció i
les persones que viuen en aquests
indrets es veuen perjudicades pels
propis efectes del canvi climàtic.

A través de la projecció d’un
documental sobre els estralls de

I

El litoral en alerta pel canvi climàtic
ECOLOGISTES EN ACCIÓ ENDEGA UNA CAMPANYA PER SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ SOBRE ELS EFECTES DE L’ESCALFAMENT GLOBAL A LES ZONES COSTANERES

l’escalfament global sobre el lito-
ral, xerrades, fulletons, manuals,
panells informatius i un joc ge-
gant a la platja pretenen cons-
cienciar la població de les reper-
cussions sobre els ecosistemes
marins, els sistemes aquàtics con-
tinentals, les zones costaneres i
els sectors socioeconòmics.

“Per cada centímetre que aug-
menta la vida vertical del mar es
perd un metre de platja en horit-
zontal”, assegura Cotarelo, fet que
“visualitza quina seria la relació
entre la pujada del nivell del mar i
la pèrdua de la platja: un total de
50 metres com a mitjana en tot el
litoral a finals de segle”. Ecologis-
tes en Acció apunta la intervenció
humana i la construcció d’infraes-
tructures com a responsables d’a-

La Barceloneta engega una campanya per afrontar
els costos del recurs contra el ‘pla dels ascensors’

E

d

d

Litoral valencià Pau Kaero

Per contactar:

ECOLOGISTES EN ACCIÓ
www.ecologistasenaccion.org

clima@ecologistasenaccion.org

Per contactar:

labarcelonetaambelaiguaalcoll.blogspot.com
www.labarceloneta.org
pdefensabarceloneta@yahoo.es
Compte per fer aportacions:

Caixa Laietana 2042 0195 91 3300001033

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18

El tràmit té un
cost de 5.000

euros i disposen
de dos mesos

per sufragar-lo

L’augment de les
temperatures té
incidència en els
sistemes biològics

de les aigües“Per cada
centímetre que

augmenta la
vida vertical del
mar es perd un
metre de platja
en horitzontal”,
assegura Pablo

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

15 anys donant la tabarra.
Aquest és el lema que
han escollit a Recursos

d’Animació Intercultural (RAI) per
celebrar aquest aniversari amb
majúscules i amb un conjunt
d’actes públics, autogestionats i
gratuïts que es duran a terme del
9 al 12 de juliol. L’associació de
joves i per a joves traurà les cadi-
res i les taules al carrer amb
documentals a la fresca, una
exposició dels quinze anys,
concerts, lligueta de futbol,
cercatasques i cabaret. Tot plegat
al barri de la Ribera de Barcelona,
entre el conegut local de l’asso-
ciació -situat al carrer Carders- i
el Forat de la Vergonya.

L’evolució de tot un context
El projecte de RAI va començar
l’any 1993 amb la promoció d’in-
tercanvis per a joves i des dels
joves amb altres països. En aquell
context, era la primera entitat
catalana que iniciava una tasca
d’aquest tipus. Quinze anys
després, la situació ha canviat radi-
calment i ara ja existeixen diversos
grups, administracions i empreses
que ofereixen aquest tipus d’expe-
riències. No obstant això -tal com
assenyalen la Laia i l’Iban-, partici-
pants i treballadors de l’associació,
“el que és RAI avui té molt a veure
amb tota la seva trajectòria”.

Una trajectòria per on ha
passat molta gent, fet que ha
provocat o propiciat el replante-
jament continu de tots els projec-
tes. Entre ells, l’any 1998, el
naixement de l’Àrea de Joves, una
iniciativa de dinamització juvenil
al barri del Casc Antic que va
néixer arran de la inexistència
d’espais i la poca atenció de les
administracions cap a aquest
sector de la població. Com
explica l’Iban “RAI porta temps
fent una feina que l’Ajuntament

ha obviat i de la qual no ha volgut
fer-se càrrec en aquesta banda del
barri. Fins que no s’ha remodelat i
obert el Convent de Sant Agustí,
no hi havia cap espai pels joves
ofert per l’Administració”. Tot i
això, la Laia, matisa que “hi ha
coses que no s’han de fer des de
l’Administració. Que tenen sentit i
autenticitat quan es fan des d’un
espai diferenciat al públic”.

Sigui com sigui, RAI ha acabat
consolidant un espai i un local
d’ús col·lectiu a la Ribera, diver-
sos projectes amb entitat pròpia
a escala internacional i l’obertura
al barri a través de RAI Art, una
programació contracultural dife-
renciada, estable i permanent.

L’ara RAI
“Jo crec que RAI no ha canviat a
nivell profund. És una associació
de joves de base que pretén l’em-
poderament de la joventut. (…)
Alhora, mira d’establir una relació
d’acompanyament i no pas de
servei”. La Laia defineix així l’enti-
tat, que actualment està inte-
grada per set persones
treballadores i moltes més que es
reuneixen mensualment en una
assemblea gestora per discutir i
acordar les principals línies políti-
ques de l’Associació i les temàti-
ques de més rellevància. El marc
de treball és l’assemblearisme, el
foment de l’autogestió i l’autono-
mia de decisió. Tot plegat, estruc-
turat en quatre àrees temàtiques
cada cop més articulades entre si.

Moure’s pel món
Els intercanvis i la mobilitat inter-
nacional de les persones joves
continuen essent part de l’essència
de l’Associació. La prioritat
geogràfica són els països de la
Mediterrània i posen l’èmfasi al
Magreb, al sud d’Europa i als
Balcans. Un petit canvi que hi ha
hagut és la inclusió i l’inici d’inter-
canvis amb l’Amèrica Llatina, a
través de projectes més polítics a
l’Equador, el Brasil i Mèxic.
Segurament aquest és un dels
canvis que s’han produït durant
aquests quinze anys d’existència.
Tal com diu l’Iban “fer intercanvis
per fer-los, tampoc no ens serveix”.
Una reflexió que ha conduït a un
nou enfocament de RAI vers la
mobilitat i que desenvolupa la
Laia: “Ara nosaltres ens trobem
que volem prioritzar només inter-
canvis que comportin una afinitat
en la definició de l’associació amb

qui treballem, una coherència en
la interrelació al medi on es
troben i que la relació s’estableixi
de manera continuada i no
puntual. Que el grup de treball
que hi vagi hagi fet una feina
prèvia real i no ocasional i que el
contingut que es desenvolupi sigui
interessant”.

Formadors de formadors
Els tallers de formació i de sensibi-
lització van dels cursos de moni-
tors al tractament de la
interculturalitat, passant per refle-
xions al voltant dels mitjans de
comunicació. Aquest grup també
gestiona la videoteca i la biblioteca
-amb temàtiques relacionades amb
les quatre àrees- que RAI posa a la
disposició de la gent del barri.

Un ventall ampli d’activitats
que presenta novetats cada any.
Una de les darreres, la creació i
posada en funcionament del
projecte Animació amb ritme, un
taller destinat a les persones joves
recloses a centres penitenciaris.

Joves de RAI
Aquest és el projecte referent de
relació amb els joves del barri
nascut a finals dels anys 90 amb
l’objectiu final d’assolir l’autogestió
del temps de lleure d’aquestes
persones. La iniciativa es concreta
amb tallers de hip-hop i guitarra,
passant pel reforç escolar. Tot
plegat sobre la base de l’educació
no formal i de carrer. Aquest pro-
jecte s’orienta específicament a
aquelles persones joves que, com
explica l’Iban, “no tenen la infor-
mació per arribar als recursos bà-
sics o ni tan sols hi pensen perquè
estan una mica perduts al barri”.

La contracultura setmanal
RAI Art és l’àrea més autogestio-
nada dins de l’Associació, amb
una dinàmica activa i una progra-
mació setmanal d’activitats
contraculturals de dimarts a
diumenge. Dimarts i dijous fan
cinema d’autor i independent, els
caps de setmana, el Teatre de la
Bona Sort i els diumenges, grups
musicals. Totes aquestes activi-
tats es compaginen amb els
tallers que s’ofereixen a la sala i
que també permeten l’autogestió
de les persones que els duen a
terme. Un dels altres elements
quotidians és la possibilitat d’uti-
litzar la sala per fer assajos que
tenen els grups teatrals, a través
d’unes aportacions simbòliques.

Una de les novetats que es
couen al forn de RAI és el

projecte de l’Oficina de Mobilitat
d’Artistes. Una iniciativa que no
és nova en el contingut, sinó en la
formulació. L’objectiu és promo-
ure la mobilitat de grups artístics
amb pocs recursos cap a festivals
internacionals no gaire institucio-

nalitzats, que defugen del gran
màrqueting. En definitiva, amb
una orientació més de carrer, de
base i popular.  Els impulsors
destaquen que aquest fet no
influeix en la qualitat artística
respecte els els festivals oficials

Alhora, aquesta oficina
també centralitzarà la infor-

mació d’ajuts públics i privats
per aquelles companyies que
desitgin moure la seva
proposta a l’exterior. De
moment, RAI continua rebent
les demandes del Festival de
Mostar (Bòsnia), un festival de
carrer a Benavente (Itàlia) i fins
i tot una mostra a Moçambic.

L’Oficina de Mobilitat d’Artistes 

REFLEXIONS I EVOLUCIÓ DE RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL (RAI)

Quinze anys de RAI i per molts més
QUATRE DIES D’ACTIVITATS AL CARRER DEL 9 AL 12 DE JULIOL
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Srebrenica en la memòria
✑ Laia Benaiges
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els *txètniks van entrar a Srebrenica
–l’enclavament suposadament
protegit per les forces de l’ONU–

l’11 de juliol de 1995 i van assassinar
milers de persones. S’han trobat més de
3.000 cadàvers i es calcula que la pobla-
ció desapareguda  és més de 8.000.
Srebrenica, però, és un exemple més de
la guerra bosniana, una realitat sense
justícia ni reconeixement dels drets de
les víctimes.

Els acords de Dayton de 1995 van
suposar el reconeixement internacional
de la creació de dues entitats polítiques
a l’interior de Bòsnia i Hercegovina, la
Federació de Bòsnia i Hercegovina i la
República Sèrbia de Bòsnia, i van legiti-
mar les victòries militars de guerra,
reforçades pels desplaçaments de
població derivats de l’anomenada neteja
ètnica. Aquests acords van ser una reso-
lució imposada i les ferides d’una guerra
que es va acabar per l’arbitratge euro-
peu i nord-americà encara ara resten
obertes. A més, la falta d’un procés real
d’autodeterminació ha minvat les seves
oportunitats de reconstrucció.

Els Balcans s’han acabat vinculant
de forma interessada al conflicte, a la
guerra i a la violència, fins al punt que
se n’ha utilitzat el nom per encunyar
un concepte polític: la balcanització.
Una etiqueta que amaga la por dels
estats de reconèixer un dret democrà-
tic universal: el dret a l’autodetermina-
ció, el reconeixement nacional i
internacional de les víctimes de guerra
i, sobretot, la seva dimensió
col·lectiva.

És per aquests motius que IGMAN-
Acció Solidària, una ONGD amb un
equip que treballa a l’àrea dels Balcans
des de principis dels 90, ha organitzat
un acte d’inauguració el 10 de juliol a
les 7 de la tarda al Museu d’Història de
Catalunya. Allà els impulsors presenta-
ran la versió catalana del llibre
Srebrenica de Tarik Samarah, s’estre-
narà el documental Bòsnia, de la
foscor a la llum, realitzat per Eva
Vilamala, i s’inaugurarà l’exposició
Srebrenica, de l’oblit a la memòria.
Tres accions de sensibilització contra
l’oblit que, després d’aquesta acte,
viatjaran durant dos anys per diversos
municipis dels Països Catalans.

UN LLIBRE, UN DOCUMENTAL I UNA EXPOSICIÓ

PER COMMEMORAR EL TRETZÈ ANIVERSARI DE LA MATANÇA

MÉS INFORMACIÓ: IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA

IGMAN@IGMAN.CAT – WWW.IGMAN.CAT

Pim-Pam-Pum

“Abans que les lleis hi ha el sentit comú”
Bernat Dàmaso
IMPULSOR DE LA TAVERNA CAL MACARRÓ, EN VAGA DE FAM PER LA CULTURA

En Bernat de Cal Macarró està
en vaga de fam des de l’1 de
juliol. No és una vaga en suport
als presos polítics o contra la
guerra de l’Iraq. Ell anomena la
seva acció “vaga de fam per la
cultura”. Reclama que
l’Ajuntament no clausuri el
local de Cal Macarró, una
taverna que des de l’any 2005
manté una programació de
música tradicional i popular
que és la referència en aquest

àmbit als Països Catalans. De
moment ha aconseguit que el
Centre de Cultura Popular i
Tradicional, que depèn del
Departament de Cultura, faci
de mediador en l’assumpte.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Una vaga de fam per recla-
mar que no clausurin una
taverna que no pot

programar concerts no és una
mesura fora de lloc?
El que trobo fora de lloc és que
un ajuntament autoritzi un
propietari a obrir un hostal sobre
les instal·lacions d’una taverna
que programa música amb regula-
ritat. En aquesta vida, abans que
les lleis hi ha el sentit comú. I si
bé l’acord al qual va arribar l’any
2005 Cal Macarró amb
l’Ajuntament de Calaf i el propie-
tari de la finca per obrir una
taverna musical va ser purament
verbal –perquè el consistori no
podia concedir-nos una llicència
de bar musical a nivell legal–, és
de sentit comú que, un cop obert
l’espai i en ple funcionament,
l’Ajuntament no hauria d’haver
autoritzat el propietari perquè hi
instal·lés una fonda just a sobre.
No hi ha altres mesures de pres-
sió abans d’arribar a l’extrem
d’una vaga de fam?
Fa dos anys i quatre mesos que va
començar el conflicte amb el
propietari i l’Ajuntament i en
aquest temps han passat moltíssi-
mes coses que justifiquen de llarg
la meva posició actual. La meva

opció inicial va ser la del diàleg
per solucionar el problema. He
rebut vuit denúncies per fer
concerts, perquè sembla que si
programes música en directe en
aquest país et converteixes de
cop en un delinqüent. M’han
amenaçat de forma mafiosa, he
denunciat els fets i no hi ha hagut
cap investigació.
I el propietari de l’espai no vol
arribar a cap acord?
El propietari del local és molt
conegut a Calaf. Es diu Antonino-
Joan Mestres Bellús i és un perso-
natge carregat de milions que es
dedica a comprar i vendre immo-
bles. A Calaf mai ningú no ha
tingut els pebrots de plantar-li
cara... fins ara. Crec que en reali-
tat el que vol és aprofitar-se de la
feina que hem fet per rehabilitar
el local de Cal Macarró pel seu
propi benefici. Quan vam entrar
en aquest espai estava completa-

ment inutilitzable. Ara fa goig.
Fins quan pot durar aquesta
vaga de fam?
La vaga la faig en defensa de dos
punts bàsics: el primer fa referèn-
cia a Cal Macarró. Volem un
compromís del conseller de
Cultura, Joan Manuel Tresserras, i
de l’ajuntament de Calaf que esta-
bleixi que durant l’any i deu
mesos que ens queda de
contracte de lloguer el local
podrà continuar fent la feina pel
qual es va obrir. Si aquest punt es
compleix, la vaga s’acaba. I en
segon lloc, conscient que la
problemàtica al país no és només
de Cal Macarró sinó de moltes
altres sales –com el Cafè Slàvia
de les Borges, l’Atzucac de Mataró
o el Pastís de Barcelona–, volem
que la llei que s’està tramitant al
Parlament de Catalunya sobre la
música en directe no neixi morta.

Cal Macarró és una iniciativa
de la Comissió

Organitzadora de Música
Tradicional de Calaf i l’Alta
Segarra, responsable del
Festival de Música Tradicional
de Calaf, que se celebra des de
fa fa més de quinze anys en
aquest municipi. L’espai vol ser
un punt de promoció de la
cultura i de la música dels
Països Catalans i d’altres racons
del món basat en tres precep-
tes: música, país i bon beure. El
primer pilar del projecte és la

música. Cal Macarró considera
que estem “mancats de mitjans
de comunicació que es facin
ressò de la música tradicional”,
d’aquí neix la necessitat de
crear espais que li donin cabuda.
El segon pilar és potenciar el
territori: “Ningú no ho farà per
nosaltres”. El tercer pilar, molt
vinculat amb el segon, és *el
bon beure. Per això Cal Macarró
serveix bàsicament begudes de
la terra i està col·laborant amb
l’elaboració d’una cervesa feta
amb cereal de la Segarra.

Cal Macarró: música, país i bon beure
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Això s’acaba i més val que
ens n’anem fent a la idea.
Aquest seria el resum del

nou llibre, gairebé un opuscle o
un manifest de batalla, de l’urba-
nista i ecologista (sempre en
acció) Ramón Fernández Durán,
de lectura imprescindible per
començar a assumir un futur
d’austeritat energètica que, a
hores d’ara, ja ha esdevingut
inevitable. L’autor analitza els
excessos de les societats opulen-
tes al llarg del que anomena l’era
del petroli, una etapa de creixe-
ment econòmic espectacular que
ha beneficiat una minoria del
planeta i ha incrementat les desi-
gualtats com mai en la història de
la humanitat. Una era, també,
sacsejada per conflictes bèl·lics

desencadenats per les grans
potències occidentals amb l’ob-
jectiu del control dels recursos
energètics arreu del planeta.

Ramón Fernández Durán argu-
menta que l’actual alça dels preus
del petroli no és conjuntural, sinó
conseqüència del final inevitable
d’aquest recurs i, alhora, l’indica-
dor més evident que l’etapa del
carburant barat s’ha acabat per
sempre i que ha començat una era
d’austeritat energètica i encari-
ment constant que s’allargarà
durant la primera meitat del segle
XXI. Comença una etapa en què
els conflictes violents pel control
de l’energia prendran més cruesa,
amb una més que previsible inva-
sió nord-americana de l’Iran (amb
unes reserves de cru de 137,5
milers de milions de barrils, les
segones més grans del món
després de l’Aràbia Saudita).

L’autor considera que, més
enllà de l’auge dels biocombusti-
bles -que no veu com una alterna-
tiva perquè agreugen la crisi
alimentària mundial i la depreda-
ció ecològica- i d’una reaparició
en escena de l’energia nuclear -
que des de determinats cercles de
poder s’està intentant vendre com
una energia neta, obviant la llista
tràgica d’accidents nuclears del
segle XX-, les alternatives passen
pel decreixement econòmic. El
final de l’era dels combustibles
fòssils provocarà un col·lapse del
sistema civilitzatori basat en el
consum sense fre i al mateix
temps representarà una oportuni-
tat per construir nous models
socials més descentralitzats, de
petita escala i de control popular,
basats en el que considera l’únic
flux energètic estable: l’energia
solar i les seves derivades.

L’apocalipsi petrolier

Amb uns quants anys de
retard, arriba aquesta

mirada peculiar als conflictes
interiors d’una terrorista
suïcida els dies previs a
l’atemptat. Una jove d’un
territori insurrecte es tras-
llada a la ciutat per acabar
amb un objectiu estratègic, la
mort del qual provocaria una
gran commoció. Allunyant-se
d’uns escenaris plens de mort
i assetjats pel conflicte armat,
serà acollida per un ancià
bondadós que farà que dubti i
hagi de decidir de nou si
apostar per la mort o per la

vida. El director, l’indi
Santosh Sivan, tenia una
trajectòria prèvia com a
director de fotografia i això
es nota en el resultat: The
terrorist és molt sensorial,
preciosista i de gran riquesa
cromàtica també en les esce-
nes de violència. Aquest este-
ticisme sensualista,
juntament amb un sentimen-
talisme més visual que verbal,
resulta un dels elements més
exòtics d’un film radicalment
diferenciat respecte d’altres
obres de la mateixa temàtica.
I.F.

‘EL CREPÚSCULO DE LA ERA

TRÁGICA DEL PETRÓLEO’

RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN

VIRUS EDITORIAL, 2008

COL·LECCIÓ LIBROS EN ACCIÓN

84 PÀGINES

‘Un inocente 
en el infierno.
Cinco años en
Guantánamo’
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2008. PÀGINES: 203

U n inocente en el infierno
relata en primera persona

l’odissea de Murat Kurnaz, un
jove turcoalemany que va passar
quatre anys i mig a Guantánamo
per una frívola acusació telefò-
nica. El fet que no hi hagués cap
indici seriós contra Kurnaz
converteix en encara més insu-
portable la vexació constant
d’aquest individu, de qui es
coneixia la seva innocència als
pocs mesos d’haver estat detin-
gut, però que no va ser alliberat
per la inhumanitat de les autori-
tats nord-americanes i aleman-
yes. Kurnaz i el periodista Helmut
Kuhn resolen el desafiament de
retratar aquesta experiència
extrema amb una mirada força
distanciada de l’horror, les tortu-
res i els maltractaments, només
edulcorada pels records de famí-
lia i amics que esquitxen la narra-
ció. Els autors eviten els artificis
lacrimògens i l’impressionisme
sensacionalista, senzillament
perquè aquest testimoni demoli-
dor no necessita subratllats
dramàtics. CONRAD VALLVERDÚ

Tot va començar a mitges i a La
Vakeria, l’antic centre social

okupat de l’Hospitalet de
Llobregat. Cap a l’any 96, en Jesús
i l’Ángel van decidir elaborar una
mica més les cançons que canta-
ven després de sopar amb les
guitarres als patis i carrers. Mig
de broma i mig seriosament, al
cap de poc la iniciativa va adop-
tar un nom: Tus Vecinos. D’aquí,
dotze anys després, l’origen del
nou CD autoeditat A voces. Onze

pistes de ritmes flamencs càlids,
amb diverses participacions que
passen de les veus a la flauta
travessera, el contrabaix i l’acor-
dió. Un repertori basat en les
derrotes i victòries quotidianes,
en aquelles ínfimes preocupa-
cions que ens ocupen bona part
de segons quin dia. I, sens dubte,
tota una sorpresa per aquella
gent que els havia sentit, fa dotze
anys, als vespres i les nits de La
Vakeria. ESTEL B.SERRA

Guitarres 
al carrer

Tus Vecinos

‘A VOCES’

37’ (AUTOEDITAT - CC)

BARCELONA 2008

WWW.MYSPACE.COM/TUSVECINOS

‘The terrorist’
(FILMAX, 1999)

DIRECTOR: SANTOSH SIVAN

GUIONISTES: SANTOSH SIVAN, RAV DESHPANDE, VIJAY DEVESHWAR

INTÈRPRETS: AYESHA DHARKER, SONU SISUPAL, K. KRISHNA, VISHWAS

DURADA: 97 MINUTS

IDIOMES: VOSE (TAMIL, ANGLÈS), VE 

cultura@setmanaridirecta.info
Ara que és recent el darrer film

de Peter Greenaway, La ronda
de noche, ens arriba el DVD 8 1/2
mujeres, que va precedir la trilogia
comercialment suïcida Las aventu-
ras de Tulse Luper. Típica narració
episòdica d’aquest autor, amarada
d’un esteticisme a mig camí entre
el barroc i les avantguardes, tracta
la història de dos homes podero-
sos, pare i fill, que gestionen el dol
de maneres sorprenents. Després
de quedar vidu, Phillip rep el
consol d’un fill diletant i cínic que

l’anima a aprofundir en els misteris
del sexe després d’una plàcida
maduresa monògama. Un i altre
acaben convertint el palauet fami-
liar en una residència farcida de
concubines que homenatja el clàs-
sic de Fellini 8 1/2. Desconcertant
comèdia negra, fetitxista i irònica a
parts iguals, pot resultar un xic
digressiva, però és bastant rescata-
ble,especialment interessant pel
seu qüestionament personalista de
la moral convencional. 
IGNASI FRANCH

‘8 1/2 mujeres’

(FILMAX, 1999)

DIRECTOR I GUIONISTA: 

PETER GREENAWAY

INTÈRPRETS: JOHN STANDING,

MATTHEW DELAMERE, VIVIAN WU

DURADA: 120 MINUTS

IDIOMES: VOSE (ANGLÈS)
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DIJOUS 10
MASSA CRÍTICA DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
19:30h. Plaça de l’Ajunament. 
Hospitalet de Llobregat
Apunta’t a la revolució silenciosa. Gaudeix de
la bici cada dia i celebra-ho un cop al mes!
Vine a fer una volta lúdica en bicicleta, en grup
circularem més tranquils i coneixerem la nos-
tra ciutat mentre reivindiquem el nostre espai.
Vine una mica abans i xerrarem sobre la bici i
la massa crítica.
ORGANITZA: MASSA CRÍTICA

DISSABTE 12
NOVA ACCIÓ D’APOSTASIA 
A NOU BARRIS
10h. Plaça d’Àngel Pestaña. Barcelona.
Nova recollida d’apostasies a Nou Barris.
Durant el dia es recollirà la documentació de
tothom que vulgui fer apostasiaper tramitar-
la col·lectivament després. Cal omplir un
imprès –que facilitarà l’organització– i una
fotocòpia del DNI.
ORGANITZA: APOSTASIA A NOU BARRIS

DIMARTS 15
CONCENTRACIÓ PER 
L’ABSOLUCIO D’EN FRANKI
22h Plaça de la Vila. Vilafranca del Penedès.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

novela d’Émile Zola Germinal.
Organitza: Assemblea de joves 
d’Horta-Guinardó.

Concert Antipatriarcat
22h. CPO el Taller. Avinguda Barcelona, 113.
Vilafranca del Penedès.
Antiherois (Electropunk -PPCC), Mad 
Amanites (Hiphoperes - Sabadell), 
DJs Víctimes de la societat.
Organitza: CPO el Taller.

Festa Plataforma en Defensa 
de l’Ebre
21h. Parc Teodor Gonzalez. Tortosa. 
Celebrarem la derogació del transvasament
amb una festa. Només heu de portar el sopar.
Després hi haurà les actuacions de Terrer Roig i
del grup Harmònics.
Organitza: Plataforma en defensa de l’Ebre.

Xerrada, col·loqui i projeccions al
voltant de l’obra d’Octavi Intente
19h. Sala d’Actes Amics de les Arts i Joventuts
Musicals. C. del Teatre, 2. Terrassa.
La xerrada anirà a càrrec de Domènec Ferran,
director del Museu de Terrassa.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals.

5è Aniversari del Casal Pere III 
21h. Placeta de l’Alguer. Balaguer.
Primera Trobada independentista de Ponent.
Participació dels casals de les comarques de
Ponent, amb venda de material i exposició
d’activitats, projectes i accions. Sopar popu-
lar. Concert amb Josep Maria Cantimplora i
l’Orquestra Cloratita, El Belda i el Conjunt
Badabadoc i Skalivada.  Actuació dels
Bastoners i Bastoneres del Pla de l’Aigua
(Casal l’Ocell Negre, Lleida).
Organitza: Casal Pere III.

DIUMENGE 13 

Cinema documental: ‘Piztera’
18h CSO Valldaura. C. Jorbetes, 15. Manresa.
Piztera, història del moviment d’ocupació 
a Iruña.
Organitza: CNT Manresa.

Bicicletada pel Vallès
9h. Castellar (lloc per confirmar), Rubí (Era
de Ca n’Oriol) 10h. Sabadell (plaça Dr.
Robert), Cerdanyola (plaça Abat Oliva), Badia
(poliesportiu antic); 10:30h. Barberà (Can
Llobateres); 11:00. Ripollet (Plaça de
l’Ajuntament).
Bicicletada en defensa dels camins, les vies
verdes i els carrils bici. La bicicletada recor-
rerà diferents municipis el proper dia 13.
Començarà a Rubí i Castellar i confluirà a
Ripollet, després de passar per Sabadell,
Barberà, Badia i Cerdanyola, tot fent via per
alguns dels camins que reivindiquen les can-
didatures que cal recuperar. La diada compta
amb la col·laboració de l’associació Bici-
choper, que animarà la jornada a la seva
manera a través de diferents actes per recla-
mar carrils bici. Des de les CAV conviden la
població a participar de la jornada en defen-
sa del nostre territori i, concretament, de
l’exigència de mesures que permetin anar
caminant i en bicicleta pels municipis dels
Vallès i d’uns als altres, més enllà dels carrils
bici aïllats al centre de les ciutats.
Aquesta activitat s’emmarca dins la campa-
nya de presentació de les propostes de les
candidatures alternatives en relació a les
infraestructures futures i la mobilitat a la
comarca.  aquesta iniciativa es va presentar
públicament el 14 de juny i tindrà continui-
tat passades les vacances.
Organitza: Candidatures Alternatives del
Vallès.

SORTIM DE CASA

RE
CO

MA
NE

M
AR

TS
 V

IS
UA

LS
, D

IV
UL

GA
CIÓ

, A
RT

S 
ES

CÈ
NI

QU
ES

, M
ÚS

ICA

DIJOUS 10 

Presentació del nou cicle 2008
Repensar Barcelona: 
la ciutat suplantada
20h. La Retaguardia. 
Plaça Manyé i Flaquer, 6. Barcelona.
Proposem un nou cicle de debat sobre la
suplantació que exerceix el poder. Una terany-
ina de pressions que exclouen les persones en
tots els àmbits ciutadans, buidant de con-
tingut la imatge i el discurs d’una ciutat viva
que es construeix dia a dia des de la vida de
la ciutadania.
Organitza: Col·lectiu Repensar Barcelona.

Acte de commemoració 
de la matança de Srebrenica
19h. Museu d’Història de Catalunya. 
Plaça Pau Vila, 3. Barcelona.
Amb motiu del 13è aniversari de la matança de
Srebrenica, presentació de la versió catalana i
anglesa del llibre Srebrenica, que a França s’ha
considerat el millor llibre de l’any 2005; del
documental Bòsnia, de la foscor a la llum, una
mirada a la intervenció de la cooperació inter-
nacional en el conflicte de Bòsnia a través
dels testimonis que relaten la història i
l’evolució d’aquest país fins avui, i de l’exposi-
ció Srebrenica, de l’oblit a la memòria, una
mostra que s’edita en el marc d’una campanya
de sensibilització sobre la memòria històrica i
la restitució de les víctimes, que il·lustra què
va passar a Srebrenica i què va significar la
guerra de Bòsnia per Europa. L’acte comptarà
amb la presència de Tarik Samarah, fotoperi-
odista i autor del llibre Srebrenica; David
Minoves, director general de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària i
Francesc de Dalmases, president d’IGMAN-
Acció Solidària.
Organitza: IGMAN-Acció Solidària

DISSABTE 12 

Cicle de cinema a La Torxa d’Horta,
‘Germinal’ de Claude Berri
19h. C. Porto, 12bis. Barcelona.
Al s.XIX les condicions de vida dels treballadors
eren nefastes, igual que les seves condicions de
treball. Aquesta és la història de les vagues
d’una zona minera de l’Estat francès, on els tre-
balladors, farts de l’explotació dels patrons,
desancadenen unes protestes que s’enllacen
amb les penúries personals dels personatges i
l’endinsament del socialisme en la praxi de la
classe treballadora. Aquest film està basat en la

10, 11 I 12 JULIOL
VI FESTES
POPULARS 
DEL RAVAL

Plaça dels Jardins de les
voltes d’en Cires. Av.
Drassanes. Barcelona.

ORGANITZA: 
ASSAMBLEA DE FESTES POPULARS
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18, 19 I 20 DE JULIOL
XI MARXA D’HOMENATGE ALS MAQUIS
OPERACIÓ RECONQUESTA DE LA MEMÒRIA
La Seu d’Urgell, Bellver Cerdanya, Martinet. (Per participar a les jornades, cal apuntar-se)
DIVENDRES 18
Presentació del llibre Clandestinos. Los Maquis contra el franquismo amb la presència de la seva
autora, Dolors Marín, i de l’historiador Pep Cara.
DISSABTE 19
10:30h: Xerrada-col·loqui: La Dona al Maquis, a la sala d’actes, a càrrec dels historiadors Pep Cara i
Dolors Marín. 12:30h: Documental sobre els Maquis. 14h: Dinar. 16h: Ruta dels Maquis comentada
per dos guies. Tindrem dues opcions a triar, l’opció curta de 4km i la llarga de 8km (apte per tots
els públics). 20:30h: Sopar. 22h-24h:. Concert al Pub Vell, c. Batllia de Bellver de Cerdanya, amb El
Ataque de la Basura Radioactiva (punk electrònic - Karcelona). Entrada gratuïta.
DIUMENGE 20
11h: Ruta comentada als Búnquers de Martinet. 13h: Final Maquis’08
Durant tot el cap de setmana hi haurà l’exposició 10 anys de Marxa Homenatge als Maquis.
ORGANITZA: COL·LECTIU A LES TRINXERES

HTTP://SINDOMINIO.NET/MARXA-MAQUIS/  WWW.MYSPACE.COM/COLLECTIUALESTRINXERES

DE L’1 AL 18 
DE JULIOL
MAQUIS ‘08,  
5ª OFENSIVA
CONTRA
L’OBLIT

Ateneu Popular. 
C. Canonges. 
La Seu d’Urgell.

Exposició 10 anys de
Marxa d’Homenatge
als Maquis 

ORGANITZA: COL·LECTIU A

LES TRINXERES
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Rebecca Johnson treballa des
de fa més de dues dècades a
favor d’un món sense armes. Ha
estat coordinadora internacio-
nal de Greenpeace per la prohi-
bició dels tests nuclears i des
de 1995 dirigeix l’Institut
Acronym, un observatori per
promoure una seguretat inter-
nacional efectiva, el desarma-
ment i el control d’armes.

✑ Oriol Andrés
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Després de la guerra freda
semblava que el món ha-
via de caminar cap al de-

sarmament. Però aquest segle ha
començat amb un nou espiral de
tensió militar. Estem vivint un
moment de desarmament?
Crec que ens trobem davant d’una
cruïlla amb dos camins. Certa-
ment, al final de la guerra freda
molts pensàvem que realment
podríem reduir els pressupostos
militars, dels quals sortirien unes
rendes que es podrien destinar a
combatre la pobresa i ajudar la
gent. Però els productors d’armes
de països com els Estats Units o el
Regne Unit tenen una gran in-
fluència econòmica i política. Els
EUA gasten més en armament que
els vint països següents i la majo-
ria d’aquests estan integrats a l’O-
TAN. Fins i tot després del
col·lapse de l’URSS, amb el món
clarament necessitat de deixar de
gastar diners i recursos en la
indústria armamentista, aquesta
va convèncer l’OTAN que havia de
continuar i tots els seus membres
van ser requerits a elevar el seu
armament militar i les seves infra-
estructures al nivell dels EUA. Els
EUA, Europa i els nous països
emergents estan gastant molts
diners en unes armes que no
poden utilitzar i quan analitzen els
reptes en relació a la seguretat es
troben que els principals proble-
mes són el canvi climàtic, la
pobresa i el crim internacional,
com el tràfic d’armes, drogues o
persones. Problemes, tots ells, que
no es solucionen amb les armes.
S’han de solucionar entre els paï-
sos, a través d’un treball col·lectiu
i conjuntament amb la justícia.
Per altra banda, malgrat el poder
militar d’aquests països, els EUA
estan perdent la guerra a l’Iraq i
Israel va perdre la guerra al Líban
contra Hezbollah.
Això és el que jo dic que és un
canvi. Israel –el país més sofisticat
i costosament armat de l’Orient
Mitjà– no va poder guanyar la gue-
rra al Líban contra un grup molt
dispers. Per què? Perquè quan estàs
tractant amb un no Estat, amb una
oposició dispersa o, sobretot,
quan t’enfrontes a gent que real-
ment està defensant els seus drets,
les seves creences o la seva cultura
no importa com siguin de grans i

sofisticades les armes, no se la pot
guanyar. La guerra crítica és la gue-
rra política. Passa el mateix amb els
EUA i el Regne Unit a l’Iraq. Tenen
un enorme potencial militar, però
estan fallant. Aconsegueixen vic-
tòries en allò que el poder militar
pot aconseguir, però no tenen un
pla sobre com aconseguir la pau
perquè van posar tota la fe en el
poder de les armes.
Això està afectant els EUA?
Sí. Tens gent com Henry Kissinger
–arquitecte de la guerra freda i
gran defensor de la supremacia
militar i nuclear dels EUA–, junta-
ment amb George Shultz –de l’e-
quip de Ronald Reagan–, Sam
Nunn –que va ser un cap del
Comitè de Serveis Armats amb els
demòcrates, però molt pro mili-
tar– i William Perry, secretari de
Defensa amb Clinton. Aquests
quatre exarquitectes de la guerra
freda i exsecretaris de defensa
dels EUA, tant demòcrates com
republicans, van escriure junts un
assaig al Wall Street Journal el
gener de 2007 on deien que els
EUA necessiten fer els passos defi-
nitius per conduir el món cap a l’a-
bolició nuclear. El secretari de
Defensa britànic també va anar a
la conferència sobre desarma-
ment a Gènova i en un gran discurs
va traçar la seva visió d’un món
lliure d’armes nuclears. En tot cas,
encara no és l’hora de celebrar res
perquè, al mateix temps, el govern
britànic va decidir obtenir la gene-
ració següent d’armes nuclears.

I mentrestant s’acusa l’Iran de
voler desenvolupar armament
nuclear. Creus que realment és
el seu objectiu?
Crec que dins el panorama inter-
nacional alguns països encara
veuen les armes nuclears com una
eina dissuasiva i de projecció de
poder. L’Iran vol l’opció de poder
tenir les seves pròpies armes
nuclears en el futur. El seu progra-
ma de desenvolupament nuclear
no té com a propòsit principal l’e-
nergia nuclear, sinó accedir a
aquesta opció. Aquest ha estat el
procediment de la majoria de paï-
sos amb armes nuclears. Van fer el
primer pas com si en realitat vol-
guessin energia nuclear, l’Índia per
exemple. Però cal tenir en comp-
te que l’Iran té com a veïns l’Índia
i el Pakistan, dos països que quan
es van declarar públicament com
a estats nuclears i van fer els tests
van passar de ser criticats a guan-
yar privilegis dins el panorama
internacional i a ser tinguts més
en compte. Els líders iranians no
han oblidat aquest missatge i, per
tant, les armes nuclears són asso-
ciades a ser respectat. És una
bogeria, però mentre les armes
nuclears tinguin aquest valor, els
països com l’Iran estaran dispo-
sats a gastar-hi diners. Jo crec que
l’Iran podria ser persuadit d’aturar
el programa, però només en un
context en què les armes nuclears
siguin devaluades universalment.
Els EUA van atacar l’Iraq al·legant
que hi havia armes de destrucció

massiva.  En canvi, s’ha denunciat
l’ús d’armes químiques per part
d’Israel. Què en penses?
Probablement el 1990 Sadam Hus-
sein tenia programes d’armes quí-
miques i biològiques. Hussein en
va fabricar i les va utilitzar contra
la seva pròpia gent a la ciutat
kurda de Halabja i contra les tro-
pes i pobles iranians. No va arribar
a fabricar armes nuclears, però va
estar a prop. Després de la guerra
del golf de 1991, quan Sadam va
ser derrotat, els inspectors de
l’OIEA i de l’UNSCOM van entrar a
l’Iraq i van desmantellar tots els
programes d’armament. Per tant,
el 2003, quan Bush i Blair planeja-
ven iniciar la guerra amb el pretext
de les armes de destrucció massi-
va, l’Iraq no en tenia. Va ser una
guerra basada en la mentida, van
utilitzar deliberadament la por de
la gent. Què deies sobre Israel?
Hi ha hagut denúncies de met-
ges del Líban i de Gaza que dei-
en que els tipus de ferides i ma-
lalties eren causades per atacs
amb armes químiques?
No crec que Israel hagi utilitzat
armes químiques. Però Israel
–com els EUA i el Regne Unit–
utilitzen urani empobrit pel re-
vestiment dels míssils i de la
munició perquè és molt dur i és
militarment convenient si es vol
penetrar en un edifici, un búnquer
o un tanc. A l’inici, quan l’urani
empobrit explota, el foc que en
surt és expansiu i si es respira
aquest metall pesat és molt tòxic
i pot causar una extensa gama de
malalties entre la població i els
soldats. Durant la guerra de l’Iraq,
diversos soldats dels EUA i del
Regne Unit van caure malalts en
part per culpa de l’urani empo-
brit. No crec que sigui un ús inten-
cionat d’armes químiques –que va
en contra de la llei internacio-
nal–, però sí que és molt negatiu i
realment té un efecte químic i
tòxic.  La munició amb urani em-
pobrit hauria d’estar prohibida,
igual que les bombes de dispersió
o les mines antipersona.
En aquest context mundial,
creus que té sentit l’existència
de l’OTAN?
No. M’hagués agradat veure l’O-
TAN dissolta al final de la guerra
freda. El perill de l’OTAN, tal com
s’ha comprovat amb les políti-
ques de l’administració Bush, és
que si construeixes les teves polí-
tiques de defensa al voltant de
futures amenaces imaginàries i
t’armes per fer front a aquestes
amenaces finalment les creuràs
perquè les has dissenyat al vol-
tant d’algú altre. En aquest cas ha
estat Rússia, possiblement la Xina
en un futur. Llavors ells senten
que s’han de rearmar per prote-
gir-se de tu i això esdevé una
espiral autodestructiva estúpida,
com la que vam poder viure amb
la guerra freda. 

“Mentre les nuclears tinguin valor
dissuasori s’hi gastaran diners”

“T’estime,
t’estimo,
t’estim”
✑ Jordi Martí Font
/opinio@setmanaridirecta.info/

“Cinc de la matinada, no
esperava que acabà-
rem en els carrers de

ciutat vella, tu davant i jo darrere.
València banyada, camals mullats,
València banyada”.

La Gossa Sorda remou el cap i
refà els reflexos de la teva mirada.
Somio la immortalitat o fugir de
la mort. Ja ho sé, que no pot ser i
ja ho sé, que saps que ho sé. Ella és
aquí i ens acompanya nit i dia.
Esdevé nosaltres, nosatres, noa-
tres, noatros, naltres, naltros, nat-
ros, nantrus, mosatros o com vul-
guis dir-ho, si dient-ho em dius
que t’estime, t’estimo, t’estim...
Caminem per Cavallers colgades
les mans i sense flors per llençar a
l’aire de Tirant. Som tarda de con-
vulsions i petons furtats a la lluna
quan no ens mira. Així de fràgils i
humans, a vegades massa, sovint
no prou encara.

Notes com el cos et busca?
És meu i teu, em dius. I ens abra-
cem fugint de ser sols, enmig del
món, tan ben acompanyats que
fa por de pensar-hi, fa por de
viure-ho. A les cinc, a les sis, a les
set i encara més a les vuit, quan
es confon la nit i els cossos amb
l’hora de tornar a treballar i tor-
nar a morir en vida.

Garcia Oliver té tot el llibre
ratllat, ple d’esmenes i semblan-
ces, i Estellés esdevé l’amo dels
carrers on som, perquè abans
fou ell qui hi estimà. Som com
ell, plens d’amor, pacients sales
d’espera de la mort que és com-
panya. Abraçades tendres, ens
fonem l’un amb l’altre, petons
que ja no hi són.

“I obrirem una altra porta evi-
denciant la mentida... Jo vull
veure una València on els carrers
són de plata...

T’estime t’estimo t’estim...”

d

Ens abracem
fugint de ser
sols, enmig 

del món

Oriol Andrés
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L’ENTREVISTA // REBECCA JOHNSON, MILITANT PACIFISTA HISTÒRICA
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