
El genocidi d’Srebrenica tretze anys després

>> Roda el Món //   Pàgina 18
>> Reportatge Fotogràfic //   Pàgines 14-15

Jutgen un
insubmís 
a la llei
electoral

>> Així està el pati //   Pàgina 16

Marc Belzunces es va abstenir
d’acudir a fer de vocal en una

mesa electoral durant les darreres
eleccions espanyoles. Aquest fet,
definit pel protagonista com una
acció d’objecció a Espanya, ha desen-
cadenat un procés judicial contra
Belzunces. La sanció a la qual podria
ser condemnat aquest barceloní
oscil·la entre els 180 i els 1.800 euros. 

Cremen més
maquinària
a les obres
de la MAT

Tres excavadores que treballaven a
les obres de la MAT van quedar car-

bonitzades la setmana passada al mu-
nicipi de Centelles, a la comarca d’O-
sona. Presumiblement es tracta d’un
nou sabotatge per expressar l’oposició
a la línia elèctrica. Fa tres setmanes,
una altra retroexcavadora va quedar
totalment cremada a Folgueroles. 

L’Ajuntament va ocultar 
testimonis del cas Vilaró

>> Així està el pati // Pàgina 10

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

EL CONSISTORI VOL QUERELLAR-SE CONTRA ELS MITJANS QUE INVESTIGUEN EL CAS

Karaula, campament de supervivents de la matança d’Srebrenica, a prop de Tuzla. Agost del 2002. Tarik Samarah
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La Universitat Lliure d’Estiu de Bar-
celona, que se celebra a diferents espais
autogestionats de Sants i el Poblenou,
vol potenciar un espai on el coneixe-
ment escapi del pensament únic.

El VIH, la tuberculosi i la malària, ano-
menades pandèmies de la pobresa pels
seus lligams amb les condicions socials i
econòmiques, causen més de sis milions
de morts cada any.

Les mobilitzacions arran de l’enfonsa-
ment del Prestige van jugar un paper
important en la creació de xarxes civils
de protesta. La lluita social torna al car-
rer en terres gallegues.

Un jove acusat de furt 
és apallissat pels Mossos

>> Així està el pati //   Pàgina 11

>> Així està el pati //   Pàgina 9

Un noi del barri del Camp de l’Ar-
pa va ser apallissat per diversos

agents dels Mossos d’Esquadra tal

com ha testificat ell mateix. Va ser
detingut per haver robat unes cadires.
Té hematomes i lesions per tot el cos. 

Praxi de la lluita llibertària
amb el Projecte A
Coincidint amb la primera edició

de la Universitat Lliure d’Estiu, els
promotors del Projecte A expliquen

la iniciativa de traslladar a la pràctica
les idees llibertàries i fer possible un
model de vida basat en l’autogestió.



El turisme destructiu

Les dades són clares, més de la meitat del turisme de fora de
l’Estat espanyol que ve a passar-hi les vacances ho fa als Països
Catalans, principalment a Catalunya, que és la capdavantera

en nombre de visites.
Les persones que aterren per aquí segurament no tenen ni idea

que l’indret on passaran les vacances no és el país de la pandereta
i el flamenc que haurien volgut visitar, però els és igual perquè, any
rere any, tornen als mateixos destins. Els governs catalans no fan
absolutament res per explotar una altra idea d’on han anat a parar
aquests milions de persones, ja els està bé. I és que ja no sorprèn
veure banderes espanyoles amb el pollastre, o la sevillana de plàs-
tic que hom pot trobar en qualsevol botiga de records. És igual per-
què parlem d’una de les indústries més potents, per això el turista
pot beure i pixar a Barcelona sense patir les conseqüències de l’Or-
denança del Civisme i pot construir on li plagui del litoral saltant-
se a la torera la llei de costes. Han vingut aquí a gastar. I el que
sorprèn més és que les administracions no s’adonen que, de la
mateixa manera que promocionen, destrueixen. On és la Barcelona
oberta al món que expulsa els seus habitants perquè no hi ha qui
s’hi pugui pagar un pis? On s’han amagat les platges verges amb pins
vora el mar? I els pobles d’alta muntanya on es pot albirar un horit-
zó sense fi?

El turisme al servei del capital, de xifres exponencials, és el que
elimina poc a poc la gallina dels ous d’or. L’explotació sense fi està
acabant amb tot allò que s’ofereix i converteix les terres catalanes en
un parc temàtic de cartró pedra: bonic per fora, però buit per dins. 

El racó il·lustrat

✑ Nora Miralles
/directa@setmanaridirecta.info/

Fins el 1990, ser homosexual
era –per organismes com
l’Organització Mundial de la

Salut– un trastorn mental. Sovint
tenim la sensació que situacions
tant retrògrades han quedat enre-
re i que les opcions sexuals no-
normatives (entenent l’heterose-
xualitat com a norma) estan cada
cop més acceptades socialment.
El fet és, però, que la transsexuali-
tat i el transgenerisme continuen
formant part de la llista de malal-
ties mentals de l’OMS, sota el
nom de disfòria de gènere.

Imaginem per un moment
que no ens sentim identificades
amb el sexe al qual, ens diuen,
pertanyem. Tenim dues opcions,
aprendre a conviure amb uns atri-
buts sexuals que no sentim nos-
tres o adequar la superfície del
nostre cos a la concepció que

tenim de l’altre sexe mitjançant la
cirurgia o el tractament mèdic. En
el darrer cas, primer haurem de
visitar la consulta d’un psiquiatra,
que farà entrevistes al nostre
entorn més proper (amics, famí-
lia, parella) per determinar si el

nostre comportament quotidià
correspon al del gènere que se’ns
assignarà. És a dir, si neixes home i
desenvolupes els rols que la
societat atribueix a les dones,
t’enduus el premi del canvi de
sexe, previ diagnòstic de la disfò-
ria de gènere. Ara, si no ho fas,
vés-te oblidant de tenir un DNI

coherent amb el sexe amb el qual
et sents identificada.

“La transsexualitat o la interse-
xualitat no són defensables com
ho són l’homosexualitat i el lesbia-
nisme”, diuen algunes. Potser per-
què entendre que hi ha qui desitja
sexualment diferent de tu és força
més fàcil que qüestionar-se que no
tothom se sent a gust amb l’eti-
queta que portem penjada des que
naixem. “Si és un tema biològic
que s’operin”, sentim dir. D’acord.
Però i si no fos un tema purament
biològic? I si el sexe també fos una
construcció cultural? Realment es
poden classificar els individus en
dues categories fixes segons els
seus atributs sexuals o és un mèto-
de més per controlar la sexualitat
dels individus?

Fa més de cinquanta anys, Si-
mone de Beauvoir ens va commi-
nar a ensorrar els fonaments sobre
els quals s’havia construït el gènere.
Ara li toca el rebre al sexe?

La construcció del sexe

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Sempre és una alegria donar la benvinguda a les persones que se
sumen al projecte. Aquesta setmana en són tres, la Nora, incor-
porada a l’equip de redacció; l’Eduardo, al de fotografia, i el

Xavier, a la coordinació de les il·lustracions. Benvinguts!
Aprofitarem l’ocasió per recordar que la DIRECTA és un projecte

en construcció permanent que requereix un degoteig continu d’in-
corporacions. Encara hi ha moltes coses que no podem fer perquè no
hi ha ningú que les faci i també hi ha bastant personal del col·lectiu
que es troba sobrecarregat de feina. Tenim mancances, per exemple:
a la pàgina web, en la gestió informàtica, en l’equip de distribució, en
el de redacció, en les diferents corresponsalies del territori i, també,
en tasques de gestió. Així que, si algú té ganes i temps d’incorporar-
se al projecte, ens farà molt i molt contentes.

Editorial

I si el sexe
també fos una

construcció
cultural?
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AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 15

JULIOL FRESQUET

La canícula estiuenca de mit-
jans de juliol ens han donat

una treva. Les temperatures
estan per sota dels trenta graus,
fet que comporta una sensació
de xafogor molt lleugera. Entre
dijous i divendres els núvols
seran abundants i cauran alguns
ruixats a punts de la costa. A
partir de diumenge el sol  domi-
narà i els termòmetres tornaran
a enfilar-se. 

El divendres els vents del nord-oest continuaran implicant un ambient fresc. La bombolla de calor tornarà a afectar-nos el dimarts 22 de juliol.
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>> La Universitat Lliure d’Estiu es pot entendre com una resposta modesta a la llei d’universitats (aplicació a casa nostra de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, conegut com a procés de Bolonya). Aquesta llei potencia els actuals lligams entre escoles i universi-
tats i empreses privades amb la finalitat d’orientar els objectius de l’educació a les necessitats de les empreses. La Universitat
Lliure d’Estiu pretén treure l’ensenyament d’aquests centres de programació en què s’han convertit les universitats amb l’objectiu
de fomentar la formació entre iguals, l’horitzontalitat en la transmissió de coneixements entre el coneixedor i el receptor_

✑ Manel Ros
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Universitat Lliure d’Estiu
vol ser un espai de debat
més enllà del pensament

únic i del mercantilisme domi-
nants en el món on vivim, segons
expliquen  els propis organitza-
dors. Així doncs, l’esdeveniment
és un intent de crear un espai de
difusió del coneixement i és en
aquest marc, totalment autoges-
tionat i organitzat sense cap
recolzament econòmic institu-
cional, que alguns membres del
Projecte A participaran la set-
mana que ve en diverses de les
xerrades programades.

El Projecte A compta amb
una trajectòria molt llarga dins el
món llibertari abans d’arribar a
Barcelona. De fet, la iniciativa es
va llançar al món a través d’un lli-
bre, Das Projekt A, que es va pre-
sentar l’any 1984 a Venècia i el
1986 a Melbourne. La idea bàsica
del projecte és fer arribar el pen-
sament llibertari i anarquista més
enllà dels llocs on ja existeix i on
té una certa implantació i dur-lo
de nou al centre de la vida de la
gent normal i corrent per trobar
una solució als problemes quoti-
dians. Solucions a través de la
pràctica que vagin més enllà de
l’adscripció política de la gent.

Així, el primer objectiu del
projecte va ser reunificar de nou
els tres aspectes de la vida més
rellevants segons el Projecte A:
guanyar-se el pa, gaudir de la
vida i canviar la societat. D’aquí
va sorgir una xarxa de cooperati-
ves autogestionades, comunitats
de convivència i iniciatives cultu-
rals i polítiques que, sense obli-
dar el compromís amb l’ecologia,
es van anomenar Wespe, és a dir,
vespa.

El Projecte A es presenta com una
solució als problemes quotidians

En una antiga fàbrica de
Neustasdt, Alemanya, es van
començar a organitzar tota mena
d’activitats que, durant quatre
anys, van reunir centenars de par-
ticipants i que van aconseguir
tenir un fort impacte sobre la
població de la zona. Moltes de
les persones i col·lectius que van
visitar la zona provenien de dife-
rents parts de Catalunya. Entre
molts altres, hi va anar gent de
Biciclot, Trèvol, Tralla Records,
Món Verd o El Lokal. Totes elles
van establir una relació directa

amb altres persones i col·lectius i
van intercanviar tota mena d’ex-
periències. Alhora, la gent que
formava part del Projecte A
també va assistir a tota mena
d’activitats que tenien lloc a casa
nostra. L’intercanvi de relacions i
experiències va ser recíproc en
tot moment.

La Fase B del Projecte A
Després d’uns anys de crisi, el
Projecte A continua funcionant a
través d’iniciatives econòmiques,
activitats culturals i polítiques.

“La idea bàsica
del projecte és
fer arribar el
pensament
llibertari i

anarquista més
enllà dels llocs
on ja existeix”

Membres d’aquesta iniciativa llibertària participaran en unes jornades 
en el marc de la Universitat Lliure d’Estiu de Sants

D’aquesta continuïtat del projec-
te és d’on sorgeix el que s’anome-
na la Fase B del Projecte A.

En aquesta Fase B s’uneixen
dues generacions que compar-
teixen un mateix projecte lliber-
tari. Per una banda, gent nova
que s’ha incorporat al projecte
recentment i que no ha patit les
crisis anteriors del Projecte A i,
per altra banda, la gent que s’a-
grupava al voltant de la *Wespe.
Aquestes dues generacions s’han
trobat treballant conjuntament
en una sèrie d’iniciatives pràcti-

ques. Entre aquestes iniciatives
trobem el projecte Eilhardshof.
Aquesta proposta va sorgir a
partir d’una problemàtica con-
creta basada en el fet que mol-
tes de les persones que havien
participat al Projecte A es plan-
tejaven la qüestió de com viure
la vellesa amb dignitat. Per do-
nar una resposta llibertària a
aquesta problemàtica es va
crear, ara fa tres anys, aquest
projecte compartit que es basa
en una convivència comuna
entre totes les generacions en
un mateix espai. D’aquesta
manera –i retornant a la idea
original del Projecte A– s’unei-
xen dues generacions de gent
d’entre 2 i 76 anys que intenta
trobar de forma col·lectiva i
autogestionada solucions als
problemes que planteja el cicle
vital. Alhora, però, no deixen de
participar en activitats externes
al seu projecte, com manifesta-
cions, accions o les xerrades que
s’organitzaran la setmana que ve
a Barcelona.

Aquesta Fase B del Projecte
A intenta oferir una alternativa
llibertària pràctica als proble-
mes de la vellesa sense haver de
dependre de les solucions que
dóna l’Estat o les entitats priva-
des. Després de treballar durant
tres anys i d’haver comprat les
cases, ara mateix estan duent a
terme els treballs de reconstruc-
ció i els primers pioners ja s’han
traslladat a viure-hi. Preveuen
tornar a obrir la biblioteca de
l’AnArchiv i establir-hi una seu
definitiva el 2010. També hi fun-
daran un centre llibertari inter-
nacional on s’investigarà  sobre
el pensament llibertari i anar-
quista i sobre com impulsar-lo
en la societat moderna.

BARCELONA // PROPOSTES PER TRANSFORMAR L’ENTORN DES DE L’ANARQUISME
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Eilhardshof, seu de la Fase B del Projecte A
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La setmana que ve, al barri de
Sants de Barcelona, membres

del Projecte A participaran en
tres xerrades programades en el
marc de la Universitat Lliure
d’Estiu.

El dimecres 23 es parlarà
sobre el Projecte A, la Fase B i la
seva situació actual. Es faran
projeccions sobre les cooperati-
ves i locals d’Eilhardshof. També
es comptarà amb la participació
de diverses persones vinculades
al Projecte A a Barcelona que han
visitat Neustadt.

El dijous 24 es presentarà la
xerrada sobre anarquisme i co-
operativisme, que analitzarà el
passat, el present i el futur de
les cooperatives relacionades
amb el Projecte A –tant allà
com aquí–, a través de la parti-
cipació de persones vinculades
a les cooperatives alemanyes i
catalanes.

Per acabar, el divendres 25 es
durà a terme una xerrada sobre
anarquisme i municipalisme, on
es parlarà de la influència del
Projecte A a nivell local i s’expli-

caran les experiències de l’As-
semblea de Barri de Sants i de les
Candidatures d’Unitat Popular
com a alternativa municipal en
l’àmbit dels Països Catalans.

Totes aquestes activitats tin-
dran lloc a les 20h a l’Espai O-
bert, al barri de Sants (c. Violant
d’Hongria, 71).

Per mes informació:
Universitat Lliure d’Estiu
http://unilliure.sants.org/
Projecte A:
infoprojectea@gmail.com

El Projecte A a la Universitat Lliure d’Estiu

“A la Fase B 
del Projecte A
s’uneixen dues

generacions que
comparteixen 

un mateix
projecte

llibertari”
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L’escriptor alemany Horst
Stowasser (1951) –impulsor del
Projecte A i llibertari de tota la
vida– ha publicat desenes de
llibres àcrates, que es distingei-
xen pel seu estil entretingut i el
seu llenguatge estrictament
popular. L’últim, titulat
Anarquia!, va saltar immediata-
ment al número u del rànquing
alemany de llibres de no ficció,
tot i tenir més de 500 pàgines.
Recopilador incansable de
llibres i documents sobre l’anar-
quisme, és un dels responsables
de l’arxiu-biblioteca Das
AnArchiv.

Ara, conjuntament amb
altres companys i companyes,
han iniciat la Fase B del Projecte
A. Pretenen presentar una alter-
nativa de dignitat vital llibertà-
ria de cara al dilema de la vellesa
dins la precarietat capitalista.
Per parlar-nos de tot plegat, la
setmana que ve participarà a la
Universitat Lliure d’Estiu.

✑ Ferran Aguiló
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Explica’ns resumidament la
primera fase del Projecte A
als anys 80 i 90.

La idea és molt senzilla: sortir dels
infecunds guetos anarquistes i
tornar a plantar les idees àcrates
dins la vida quotidiana. És a dir:
muntar projectes llibertaris pràc-
tics que puguin presentar alterna-
tives i donar resposta als proble-
mes reals. Vam muntar l’Ökohof
en una antiga fàbrica, que es va
convertir en un focus de les acti-
vitats més diverses, i vam partici-
par en més de dues dotzenes de
cases i tallers a tota la regió.
Però després vau tenir una crisi.
Què va passar?
Simplement ens vam barallar. El
projecte va atreure els anarcopu-
ristes com les mosques i venien de
totes bandes a instal·lar-se i a cri-
ticar. No venien a treballar, venien
a comprovar que estàvem equivo-
cats. Volien imposar les seves
línies dogmàtiques i, al final, van
aconseguir rebentar tota l’estruc-
tura. Ens vam dividir en fraccions i
la gent que acabava d’entrar en el
món llibertari el va abandonar
fastiguejada. Jo també vaig mar-
xar. Però el que és interessant és
que les bases del projecte com a
tal van sobreviure aquesta crisi
profunda.

“Hem de plasmar les idees 
en models pràctics, en alguna
cosa concreta i palpable”

Quina vinculació va tenir el Pro-
jecte A amb Catalunya i, particu-
larment, amb Barcelona?
Catalunya va destacar des del
començament de manera parti-
cular. Durant anys ens van visitar
individus, grups i fins i tot delega-
cions de col·lectius. I com que
ells també havien muntat les
seves botigues i tallers, les seves
cooperatives i col·lectius, ens
vam entendre perfectament, ja
que no només ens dedicàvem a
xerrar, sinó que intercanviàvem
experiències. Dels catalans, vam
aprendre com es fan les figues
amb taronja (i altres coses més
serioses), mentre nosaltres els
ensenyàvem a preparar el Sauma-
gen. Però el que més em va cridar
l’atenció eren les diferències
entre un poble com Neustadt i
una metròpoli com Barcelona
–sobre tot en relació a la qualitat
de vida i a la problemàtica de
l’habitatge.

Quina imatge et vas endur de la
teva última visita a Barcelona
respecte a l’anarcosindicalisme
actual i les experiències auto-
gestionàries?
El que més em va agradar, sens
dubte, va ser el que vaig poder
veure dins la Barcelona alternati-
va. És a dir, els grups de base, les
cooperatives, les cases ocupades,
els col·lectius autònoms, les ini-
ciatives de cultura, les empreses
autogestionàries i els moviments
de barri. Allí vaig veure fetes reali-
tat gran part de les idees del Pro-
jecte A pel que fa a l’intercanvi
d’allò econòmic amb allò polític.
Vida llibertària quotidiana i lluita

directa, gent de totes les edats,
capes socials i afiliacions diverses
unides en un anhel comú: resistir i
canviar aquesta societat per algu-
na cosa millor.
Explica’ns una mica més la Fase B
del Projecte A.
Són dos corrents els que nodrei-
xen aquesta segona fase. Per una
banda, el desenvolupament d’una
nova generació llibertària, inde-
pendentment del que quedava
del Projecte A. L’altre factor és
més banal: ens estem adonant
que els llibertaris també enve-
llim... Encara que ens sentim joves
d’ànim i encara que no ho vul-
guem se’ns planteja –com a
tothom– la qüestió de com viure
la vellesa amb dignitat. Conse-
qüentment, vam buscar una res-
posta llibertària que, per suposat,
no pot consentir  separar els vells
i aïllar-los en llars d’avis.

Les idees llibertàries conti-
nuaran essent una cosa exòtica
per la gent mentre ens limitem a

pensaments abstractes o a la
mera protesta. Per tant, la recepta
en si és molt senzilla: només hem
de plasmar les idees en models
pràctics, en alguna cosa concreta i
palpable. És llavors quan també
començaran a entusiasmar-se per
les idees que hi ha al darrere.

Avui dia el problema de la
vellesa afecta centenars de mi-
lers de persones. Nosaltres sim-

plement oferim una alternativa
llibertària. La gent veu que la nos-
tra casa és propietat col·lectiva,
no hi ha caps, som solidaris, prac-
tiquem una democràcia directa i
al final s’adona que el nostre lema
és el recolzament mutu. I si veuen
que aquest model, a més, serveix
per la gent sense diners i que tot
això es pot dir anarquia, doncs
molt bé.

Es pot recolzar d’alguna manera
aquest projecte?
Mitjançant els anomenats prés-
tecs directes. És un sistema que
existeix des de fa vint anys i que
és similar a la idea dels microcrè-
dits de Muhamad Yunus, Premi
Nobel de la pau el 2006. Molts
crèdits petits possibiliten un gran
projecte que paga els préstecs
amb els lloguers i que, un cop li-
quidat el deute, continua pagant a
una caixa comuna de la qual es
nodreixen altres projectes. A Ale-
manya, fins ara, s’han desenvolu-
pat més de trenta projectes amb
aquest sistema i cap d’ells no ha
fracassat.

Dels 600.000 euros que ne-
cessitem en total, en tenim la
meitat. Aquests préstecs a partir
de 500 euros ofereixen una forma
de solidaritat directa on cadascu-
na aporta el seu granet de sorra. I
aquests granets no són donatius,
sinó crèdits –recolzaments tem-
porals que es retornen a qui deixa
els diners. Així que, si voleu recol-
zar-nos, podeu fer-ho simple-
ment deixant-nos uns quants
diners per muntar aquest projec-
te. I per poder invertir-lo en el
moment que us sigui retornat, pot
ser en el vostre propi projecte de
demà.

ENTREVISTA // HORST STOWASSER, IMPULSOR DEL PROJECTE A

d
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>> Uns dels llibres que ha escrit Horst Stowasser parla precisament de Barcelona i les seves experiències d’autogestió. Al
llibre, titulat Li cal un antiarrugues al anarquisme?, l’autor ens parla sobre l’anarcosindicalisme, la Revolució i la Guerra Civil
a Catalunya i fa un reportatge amb entrevistes als diferents sectors de l’anarcosindicalisme actual (les dues CNT i la CGT).
Més endavant parla sobre els nous processos d’autogestió i autoorganització i fa un reportatge ampli sobre Sants,
l’Assemblea de Barri i la gent que en forma part_

“La gent veu que
la nostra casa 
és propietat

col·lectiva, no 
hi ha caps, 

som solidaris,
practiquem una

democràcia
directa” “La idea és 

molt senzilla:
sortir dels
infecunds 

guetos
anarquistes i

tornar a plantar
les idees àcrates

dins la vida
quotidiana”  

“El projecte 
va atreure

‘anarcopuristes’.
No venien a

treballar, venien
a comprovar
que estàvem
equivocats”
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✑ Roger Costa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Projecte A s’emmarca en la
tradició de projectes comu-
nitaris que s’han desenvolu-

pat en l’àmbit llibertari i fora d’ell.
Una tradició que, a casa nostra,
veu de les fonts de les col·lecti-
vitzacions agràries i industrials de
l’any 1936. Avui dia trobem aquest
tipus d’experiències en projectes
molt diversos, com el de la ciutat
italiana d’Spezzano Albanese, on

funciona un projecte d’autogo-
vern municipal des de 1992.  El
més conegut, potser, però en
aquest àmbit són les teories de
Murray Bookchin sobre el munici-
palisme llibertari. D’altra banda,
l’esperit comunitari es troba en
moviments com el de les okupa-
cions, sobretot als pobles oku-
pats. Lakabe, al Pirineu navarrès,
és un projecte comunitari de que
es va okupar l’any 1980. També al
Pirineu navarrès, trobem els
pobles d’Artanga, Uli, Rala o Ariz-

kuren. Al Pirineu aragonès, al
català, al camp andalús i a d’altres
indrets de la península també
trobem més pobles okupats. Un
altre tipus de projecte comunita-
ri és el dels pobles indígenes a l’A-
mèrica del Sud. Els caracoles
zapatistes el territori alliberat i
autogovernat de Chiapas, són la
punta de llança, però també l’ex-
periència de l’APPO –Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxa-
ca– o les col·lectivitats rurals
okupades per l’MST a Brasil.

Viure la utopia aquí i ara
Projectes comunals: de Nova York a Calàbria, passant per Chiapas i Lakabe

MÓN // ALTRES EXPERÌENCIES DE VIDA COMUNITÀRIA
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>> Un exemple de com intervé una organització comunalista en el territori és la lluita que va dur a terme la Federació Municipal
de Base (FMB) d’Spezzano Albanese, poble de Calàbria, contra la construcció d’un tunel per enterrar els vagons de tren d’amiant,
que circulaven per tota Itàlia. Va ser la lluita que més va unir a la gent del poble. L’empresa Niagara de Carpi volia construir
aquest túnel a l’estació d’Spezzano, enmig d’una zona agrària. Les crides a l’acció de la FMB van culminar en una gran assemblea
popular contra l’amiant. Aquesta va obligar a l’alcalde a impedir la construcció del túnel i a l’empresa a fer les maletes_

L’historiador i activista eco-
logista Murray Bookchin,
nascut el 1921 a Nova York,

és el fundador de l’ecologia social.
Una de les seves propostes més
avançades és el municipalisme lli-
bertari, basat en la recuperació de
les assemblees populars i la demo-
cràcia directa als nivells municipal,
de veïnat i de barri. Es tracta d’una
organització política basada en ins-
titucions assembleàries veïnals
que, practicant la democràcia di-
recta, es federarien en una confe-
deració de municipis o comunes
lliures, tot esdevenint una alterna-
tiva a l’Estat. El municipalisme llui-
ta per l’alliberament dels munici-
pis, per convertir-los en insubmisos
al poder estatal, és a dir, en un con-
trapoder. El problema que es plan-
teja és com aconseguir un municipi
anarquista dins d’un sistema capi-
talista. Aquesta qüestió ha propi-
ciat postures que defensen la parti-
cipació a les eleccions municipals,
però el municipalisme no es limita
a aquest aspecte, sinó que pretén
crear organitzacions de producció,
de consum, de serveis, etc. que der-
roquin el poder municipal.

La proposta de Murray Book-
chin –mort recentment (2006)–
passa per fugir de la lògica indus-
trial imposada pel capitalisme i l’Es-
tat i anar cap al comunalisme. No
considera que els valors de la fàbri-
ca siguin forjadors de cap revolució,
sinó tot el contrari. Bookchin pensa
en la Comuna de París i assenyala el
seu fracàs en el pas a la política
delegada, en l’ estatalització. De fet,
Bookchin contraposa la ciutat –el
municipi entès com a conjunt de

ciutadans lliures que es gestionen i
es formen a través de l’assemblea–
a l’Estat, la delegació política i l’au-
toritarisme. L’autor parla del poble
que ha de sorgir i que –superant els
interessos particulars de classe– es
fixarà en l’interès general gestionat
des de la municipalitat llibertària.
L’autor reclama el comunalisme
anarquista davant l’individualisme i
el sindicalisme, reclama el concep-
te històric de ciutat afegint-hi la
tradició llibertària i aposta per la
recuperació de la política. D’aques-
ta manera, advoca per la participa-

ció a la política municipal amb fina-
litats llibertàries tot treballant les
assemblees de barri i de ciutat.
Nega que això hagi de desembocar
en parlamentarisme i reafirma que,
de fet, és una activitat contrària a
l’Estat i que té uns orígens i unes
funcions totalment diferents. Bo-
okchin vol superar la repugnància
cap a les eleccions –perquè no con-
sidera que siguin totes iguals– i
recorda que la política pot estar
estructurada en assemblees de
barri, amb delegats revocables, una
comptabilitat radicalment demo-
cràtica, etc.

Spezzano Albanese és una
ciutat calabresa de menys
de 10.000 habitants i bàsi-

cament agrícola on es du a
terme una experiència comuna-
lista i autogestionada. Des dels
anys setanta hi ha un grup anar-
quista molt actiu, sobretot dins
el moviment estudiantil, d’atu-
rats, contrainformatiu i de pro-
blemàtiques territorials i del
transport. Als anys 80, a l’escalf
de les lluites de la Unió Sindical
de Zona (USZ), va sorgir una
forta exigència de construir una
alternativa a la gestió del govern
municipal del PCI. Es va proposar
als anarquistes que fessin una
llista alternativa. Aquests, que
havien desenvolupat nombroses
campanyes abstencionistes, no
van voler proposar un abstencio-
nisme exclusivament ideològic. I
així, l’any 1992, va néixer la Fede-
ració Municipal de Base (FMB),
que proposava una alternativa a
l’administració municipal i al sin-
dicalisme institucional per la
resolució dels problemes de la
ciutat. En definitiva, una estruc-
tura autogestionada de contra-
poder on participa tota aquella
gent que no vol donar un xec en
blanc als candidats i que sent la
necessitat d’autoorganitzar-se.

La FMB no està vinculada a
cap partit. Durant les campan-
yes electorals no pren partit per
ningú i no presenta cap llista. Els
membres que tenen càrrecs
públics o es presenten a les elec-
cions no poden tenir càrrecs a la
FMB. No té organismes directius,
les decisions es prenen de forma
autònoma a les assemblees de
cada grup i l’assemblea general
es fa un cop l’any. La FMB ha
posat en marxa experiments
autogestionaris per arribar a una

alternativa social comunalista,
federalista i llibertària. A l’orga-
nització del treball capitalista, hi
oposa el treball cooperatiu.
Aquesta experiència es diferen-
cia d’altres iniciatives similars
pel fet que no creu en la possibi-
litat de construir el municipalis-
me autogestionari mitjançant la
participació a les eleccions. La
proposta ha suscitat un interès
molt gran al districte i a la pro-
víncia. A San Lorenzo del Vallo,
un poble veí, s’ha constituït una
FMB i d’altres pobles de la pro-
víncia de Cosenza s’han interes-
sat pel projecte.

La FMB divideix la seva acti-
vitat en les qüestions laborals i
les territorials o de ciutat. Fruit
de l’intent i del fracàs de privatit-
zació del servei  d’escombraries
del poble va néixer la cooperati-
va Arcobaleno, que ara també fa
feines de pintura i de neteja. Des
de la FMB també es treballen les
qüestions referents als impostos
municipals, les decisions munici-
pals es consideren il·legítimes i
es fan contrapropostes. També
es lluita perquè les termes d’S-
pezzano siguin de gestió comuni-
tària i contra un túnel per ente-
rrar amiant.

Es lluita per
l’alliberament
dels municipis,

per convertir-los
en insubmisos al

poder estatal

La Federació Municipal de
Base d’Spezzano Albanese

El municipalisme
llibertari de
Murray Bookchin

Imatge d’una assemblea de la Federació Municipal de Base
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Fa uns mesos ens vam assaben-
tar que IC-V presentava de forma
interna un manual que pretenia
ser un full de ruta per la desacti-
vació de les plataformes del
NIMBY (terme anglès que remet a
not in my back yard, ‘no al meu
pati’), fent referència a aquelles
plataformes que s’articulen en
contra d’una infraestructura on
no es mostra oposició al què sinó
a l’on. Aquest fet ens ha portat a
fer unes petites reflexions.

La primera que se’n desprèn
és que tots els delegats i delega-
des d’IC-V que van participar en
espais assemblearis durant els
anys del plataformisme van fer
una doble feina ben feta. Per una
banda, reduir el contingut poten-
cialment radical que es podria
haver consolidat en alguns
d’aquests espais. En aquest punt
no podem oblidar l’experiència
de les cimeres del BM i de la UE.
Ambdues ens van demostrar que
entre les moltes voluntats de fer

Francesc Camps i Carlos Égida 

La
desarticulació

dels moviments
socials és molt
més rendible
políticament

que no pas les
escenes de
conflicte 
frontal

/opinio@setmanaridirecta.info/

Les noves tecnologies de la
informació i la comunicació han
reduït enormement les distàncies
entre uns i altres. Podem conèixer
diferents realitats i problemàti-
ques i detectar fàcilment quines
han estat les seves possibles
causes i conseqüències. Podem
veure les repercussions que té en
d’altres parts del món el fet de
viure com vivim a les societats de
la OCDE (Organització per a la
Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic).

El fet de poder veure amb
més claredat les desigualtats
generades pel sistema capitalista,
la pobresa d’uns països davant
l’abundància d’altres o les bosses
cada cop més grans de marginats
a les societats desenvolupades
davant els clubs selectes i cada

cop més minoritaris i rics, tot
això –la clara evidència de la
irracionalitat palesada gràcies a
les TIC – hauria de remoure
consciències. 

No obstant això, es produeix
l’efecte contrari. Com més
evident és la crueltat del sistema
i el seu caràcter autodestructiu,
més es justifica i més raonables
semblen els discursos dels
nostres governants. Un cas para-
digmàtic és l’aprovació de la
directiva de retorn  d’immigrants
per part del Parlament europeu .

Aquesta normativa, que va
ser aprovada amb la conformitat
de tots els ministres d’Interior de
la UE, serà aprofitada per retallar
encara més els drets de les
persones immigrades il·legals, ja
que –abans de 2010– els països

hauran d’adequar la seva norma-
tiva a la directiva europea.
Aquest nou reglament estableix
el que anomenen “retorn volun-
tari” –i que, en un llenguatge
completament orwelià, significa
reduir a mínims el tracte a les
persones immigrades que són
il·legals.

Les reaccions no s’han fet
esperar i diverses organitzacions
no governamentals ja han alertat
sobre el retrocés que significa
aquesta directiva per als drets
humans. Especialment perquè
identifica els immigrants com a
proscrits i no garanteix un tracte
digne. Amb aquesta directiva,
Europa es percep com una víctima
innocent i no com a culpable.
Potser s’hagués promogut un crei-
xement en base a l’explotació de

recursos d’altres parts del món, la
desintegració de societats i la
promoció de governs fonamenta-
listes en alguns llocs o titelles en
d’altres, potser, si aquests països
no haguessin estat  intervinguts ni
manipulats directament o indirec-
tament per les societats avança-
des, potser, ara seria una altra
història.

Sembla que, ara, l’únic recurs
que creuen que tenen els governs
europeus és fer llàstima, dir que
és inviable tanta immigració i
tractar les persones il·legals com
a criminals de guerra. Es fa del
tot evident que el somni d’algu-
nes esquerres de veure una
Europa social i més justa s’esvaeix
i deixa entreveure la seva verita-
ble cara, una Europa neoliberal
sense cap tipus de vergonya.

Rosa Carbó. Sociòloga /opinio@setmanaridirecta.info/

Amb aquesta
directiva,
Europa es

percep com 
una víctima
innocent i 
no com a 
culpable

una nova política, els vells discur-
sos i formes s’hi trobaven molt
presents. Per l’altra, analitzar i fer
de testimonis i informadors del
desenvolupament, les estructu-
res i les dinàmiques dels molts
espais polítics que es desenvolu-
paren en aquells anys d’eferves-
cència als carrers. 

La segona reflexió surt de la
primera: la feina d’anàlisi i obser-
vació és la que posteriorment els
permetrà jugar un doble joc.
Mentre es nodreixen del material
teòric que pot generar la crítica
política –una nova semiòtica
amb la qual poder embolicar una
gestió liberal tecnòcrata– també
s’il·lustren sobre les estratègies
que, posteriorment, els perme-
tran desactivar-la amb eficàcia.
Tot plegat ho diem sense perdre
de vista que un mateix departa-
ment sota tutela d’IC-V s’encar-
rega de la gestió de la policia i de
la participació ciutadana. Aquí
apareix una nova pinça que
bascula entre l’apropiació i la
desarticulació.

Més enllà, hi ha una altra
qüestió que cal tenir en compte.
Aquesta informació –primer
recollida i, després,  processada
pels experts en la desactivació
dels moviments socials– prové
de fonts molt concretes avui
dia. A banda de la munió d’infil-
trats o infiltrades dels diferents
cossos policials al sinus dels
moviments –que desenvolupen
la tasca més pròpia del clave-
gueram de l’Estat– també
hauríem de tenir cura d’uns
espais i d’uns agents que actuen
com a veritables centrals d’anà-
lisi. Aquestes centrals doten l’es-

querra parlamentària de part del
material teòric necessari per la
desactivació de què parlàvem.
Això només es pot donar pel fet
que estan totalment o parcial-
ment controlades –políticament
i econòmicament– per aquestes
esquerres i donen feina i sou a

ments de l’entorn dels movi-
ments socials sobre les quals
pretenen exercir la pinça a què
ens hem referit. Altrament dit,
el manual per desactivar el
NIMBY només és possible amb
uns estudis complets i propers
sobre les plataformes que es

troben al punt de mira de la
governabilitat.

La desarticulació dels movi-
ments socials a fi i efecte que no
avancin més enllà dels seus estats
primigenis és, a totes llums, molt
més rendible políticament per un
govern d’esquerres que no pas les
escenes de conflicte frontal que
tant poc els agraden, ja que a ulls
dels competidors polítics es
mostren com un fruit de la seva
mala gestió. Papers molt ben
jugats i a diferents nivells poden
fer que emprant la força mínima
s’aconsegueixi un shock més fort
que, a voltes, no permet que els
moviments socials superin les
seves pròpies contradiccions.

Si aquell manual ha pogut arri-
bar a oïdes d’uns servidors, ens
hauríem d’inquirir sobre el contin-
gut de les circulars internes
d’aquestes forces polítiques. O
sobre les perspectives de futur
que tot plegat ens dóna si els
mateixos que estan dirigint i finan-
çant aquestes centrals d’anàlisi,
estudiant polítiques de participa-
ció, fórmules de governança, etc.
resulten ser –entre d’altres coses–
els caps polítics del cos policial
que registra més denúncies per
maltractaments a escala europea.

Prenguem cura, no fos cas
que estiguem donant els manuals
i les eines per fer la pistola que
ens ha de disparar al cor.  

I és clar, com que res no es
dóna a canvi de res, cal preguntar-
se sobre la naturalesa del treball
realitzat a canvi del sou que reben
determinats teòrics i potser ens
trobem que la resposta no és altra
que el material necessari per
desactivar els moviments socials.

Lluís Ràfols

De la integració/repressió a l’apropiació/desarticulació (part II)
Desarticulació: com ser conillet d’índies i no morir en l’intent….

La directiva de la vergonya
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El dissabte 14 de juny, les
comarques gironines vam sortir al
carrer en defensa del nostre riu,
el Ter, víctima des de fa molts
anys d’una progressiva pèrdua de
cabal a causa del transvasament
d’aigua cap a Barcelona, que té
greus conseqüències mediam-
bientals i econòmiques.

Des dels anys seixanta, el Ter
ha esdevingut la principal font
d’abastament de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, mitjançant
el transvasament des del
Pasteral cap a les conques del
Besòs i del Llobregat. Any rere
any, aquest transvasament ha
incrementat el seu cabal tot

seguint el ritme de creixement
urbanístic de Barcelona, fins
arribar als actuals 210 hm3/any,
que representen el 75% del total
de l’aigua que es recull de la
conca del Ter.

Aquest transvasament abusiu
que fa tants anys que dura incom-
pleix la llei de 1959, segons la qual
s’han de garantir 3m3/s en el pas
del riu per Girona i prou aigua per
als regants del Ter. Aquests últims
dies, tot i les pluges, el cabal a
Girona se situava al voltant d’1
m3/s.

L’alarmant disminució del
cabal del riu Ter té conseqüències
molt greus: la disminució de la

qualitat de l’aigua –que en alguns
sectors arriba a estar contami-
nada–, la sobreexplotació dels
aqüífers, l’afavoriment de la intru-
sió salina, la colonització d’espè-
cies invasores i oportunistes i,
consegüentment, la disminució
d’espècies autòctones i una afec-
tació important de l’activitat
econòmica agrícola.

És evident que aquesta situa-
ció no pot continuar: calen solu-
cions urgents pel retorn del cabal
al riu Ter. Tanmateix, no creiem
que la interconnexió de xarxes ni
el transvasament de l’Ebre o del
Segre siguin cap solució. Ben al
contrari, aquests sistemes suposa-

ran més quantitat d’aigua deri-
vada cap a l’àrea metropolitana i
afavoriran el creixement urbanís-
tic i el malbaratament i el mal ús
de l’aigua.

Entenem que la nova cultura
de l’aigua s’ha d’enfocar des de
l’estalvi, amb inversions per la
seva reutilització i per l’eficiència
i la millora dels sistemes d’aprofi-
tament. És imperdonable que es
perdi el 25% de l’aigua transva-
sada!

En comptes de malmetre més
conques, cal ser conscients del
problema des d’una perspectiva
global i adoptar solucions no
agressives per al territori.

/opinio@setmanaridirecta.info/

És evident 
que aquesta

situació no pot
continuar: calen

solucions
urgents pel

retorn del cabal
al riu Ter

/opinio@setmanaridirecta.info/Francesc Arnau i Arias. Advocat

He llegit Queremos libertad!
Una vida en los Panteras
Negras. I per entendre la signifi-
cació d’aquest llibre com una
arma de guerra, els lectors no
hem d’oblidar que el seu autor,
el periodista afroamericà
Mumia Abu-Jamal, avui es troba
en perill de mort.

Aquesta situació –la d’escriure
en perill de mort– també està
inclosa a la introducció d’un altre
llibre: Soledad Brother, the prison
letters of George Jackson. I aquella
introducció està signada per Jean
Genet (1910-1986). Aquest home,
que va visitar clandestinament els
EUA a finals dels anys seixanta, va
passar una llarga temporada amb
els Black Panthers.

Els intel·lectuals blancs
Ara, el llibre de Mumia ha vingut a
recordar-me aquella altra lectura
de George Jackson. Mumia reme-
mora que, a la seu del partit, li van
encarregar de fer els honors a Jean
Genet i presentar-lo als militants.
El francès no parlava ni gota d’an-
glès, l’únic idioma que parlava
Mumia. Però es van entendre
perfectament. Davant dels que ni
gosaven apropar-se a aquell movi-
ment negre d’alliberament nacio-
nal i de classe, la postura de Genet
es pot comparar a la de Leonard
Bernstein (1918-1990) que, al seu
apartament de Manhattan, va fer
una recepció en homenatge als
Black Panthers.

El perill de mort
El 27 de març passat es va fer
pública la sentència que reconeix

que en Mumia té dret a un nou
judici, en què únicament es
discutiria si la pena de mort se li
ha d’aplicar o si ha de ser substi-
tuïda per la cadena perpètua, ja
que, el 1982, el jutge i el fiscal
van donar unes instruccions als
membres del jurat que van
induir-los a confusió a l’hora de
dictar la condemna a mort. I si
durant els propers sis mesos la
fiscalia no insta aquest nou
judici, la pena de mort quedaria
anul·lada definitivament i substi-
tuïda per la cadena perpètua.
Només un membre del tribunal
ha reconegut el caràcter racista
del primer judici. Això hauria de
significar la repetició de totes les
proves per tal que quedés clara
la innocència de Mumia.

Martin Luther King 
i Malcom X
Mumia fa una anàlisi comparativa
entre la ideologia, ensucrada i
caritativa, de Martin Luther King,
i la ideologia de lluitar per la
llibertat “amb tots els mitjans
possibles”, que propugnava
Malcom X.

El cointelpro
També s’exposen els procedi-
ments policíacs de veritable
guerra bruta que l’FBI va posar en
pràctica sota el nom de Counter
Intelligence Program
(Cointelpro). Aquest era un
programa de contraespionatge
preparat per ser utilitzat en
temps de guerres obertes contra
potències estrangeres, però que
va entrar en funcionament en
suposats temps de pau contra
una part de la ciutadania nord-
americana, contra els negres. La

finalitat del programa poli-
cíac no era altra que acabar amb
qualsevol mena de dissidència.

Mumia no es limita a denun-
ciar públicament la brutalitat i el
racisme policial, sinó que critica
igualment els defectes i les debi-
litats humanes dels líders més
carismàtics dels Black Panthers:
Huey P. Newton, Eldridge
Cleaver, Bobby Seale...

Precisament aquests defectes i
debilitats, convenientment
explotades per l’FBI, van signifi-
car la desintegració del partit.

També un partit de dones
Mumia explica la incidència espe-
cial de les dones Black Panthers i
la seva lluita contra els tics
masclistes de la jerarquia dins del
partit. La seva abnegació per
ajudar els familiars i amics presos;
la seva implicació “per anar al
front, a primera línia, a ocupar el
lloc que els correspon, a lluitar les
seves pròpies batalles i aconseguir
les seves pròpies victòries”; les
seves tasques –colze a colze–
amb els homes a l’hora de prepa-
rar els esmorzars gratuïts per als
nens petits als barris més depri-
mits de les ciutats.

L’autor esmenta noms
concrets de dones militants:
Kathleen Cleaver, que durant
l’última època del partit es va
veure obligada a fer la seva
tasca, com a exiliada, des
d’Algèria; Safiya Bukhari, que
desgraciadament ja és morta i
això permet explicar la seva
antiga tasca dins el Black
Liberation Army (Exèrcit Negre
d’Alliberament) o Cleo Silvers,
exmembre de la delegació dels
Black Panthers a Nova York i
actual militant sindicalista.

Esperança i poesia, huma-
nisme, humor sarcàstic...
El llibre està farcit de paràgrafs de
prosa poètica, en els quals Mumia
vol deixar clar que té esperança i
que nosaltres també n’hem de
tenir. Al final del capítol novè,
converteix el partit en una gasela
que s’escapa com pot del pervers
caçador, miraculosament encara
viva. També s’hi explica una
conversa de Mumia amb la seva
mare, quan ha d’informar-la que
uns policies blancs l’han detingut
per haver creuat, caminant, un
carrer d’Oakland sense respectar
els semàfors. La veritable raó de
la detenció era netament política:
estava venent el periòdic del
partit als vianants...

Només un
membre del
tribunal ha

reconegut el
caràcter racista

del primer 
judici

Dani Cornellà. Candidatura d’Unitat Popular de Celrà

Anthony Garner

Mumia: ‘We want freedom!’

En defensa del Ter: prou agressions al territori
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Jordi Oriola i Folch
Barcelona

Aplaudiments per la representació al
congrés del PP: la vella guàrdia
–bastant desacreditada– s’oposa a

Rajoy, que vol virar al centre, de manera
que Rajoy queda com el bo. I, com en una
pel·lícula, el bo aconsegueix triomfar i
s’imposa. En realitat, sabem que qualsevol
d’ells –Aznar, Rajoy, Aguirre o Gallardón–
no faran altra cosa que seguir l’ideari de
dreta rància del PP com a hereus del fran-
quisme que són, però per això han de
triomfar electoralment. I com que l’aposta
per la duresa no els ha donat els seus
fruits, ara opten per usar una altra
màscara. De manera que tota aquesta
suposada baralla interna ha estat per
donar credibilitat a la nova màscara. No
ens podem creure que s’hagin barallat de
veritat, ja que els grans partits de dretes
(PP, PSOE o CiU), que són màquines dissen-
yades per acaparar poder, no es permeten
manifestacions públiques contrapro-
duents com sí que fan IU o ERC, partits
petits i abrandats. Els populars han esceni-
ficat un gir al centre que els pugui aportar
vots. Saben que anant al centre no perdran
els votants de sempre, que els continuaran
preferint davant dels altres, però esperen
nodrir-se dels votants indefinits política-
ment que es decanten per un o altre 

segons les circumstàncies. Per tant, el
panorama que tindrem d’aquí poc serà
aquest: la gran crisis econòmica delmarà el
recolzament al partit del govern d’una
manera inexorable, el PP farà veure que és
un partit de centre assenyat i prometrà
seguretat als espantats i/o descontents i
IU es recuperarà i esgarraparà alguns vots
per l’esquerra, perquè no pot baixar més i
només que ho faci una mica bé –per la
necessitat de reaccionar davant de la crisi i
l’empobriment que vindrà– creixeran elec-
toralment. Els nacionalismes perifèrics es
mantindran més o menys. Tot això donarà
el proper govern al PP i, un cop es trobin a
dalt, ni de centre ni un elefant rosa volant.
Veurem novament la ultradreta de sempre
utilitzant tots els ressorts del Govern per
dretanitzar la societat, per una banda, i
per automantenir-se, per l’altra. Solució?
Votar el PSOE? No és la solució i això ja
ens ha fet massa mal. Construir una
contestació social potent que marqui una
agenda política? Faria falta. Ho farem?
D’això depèn que puguem construir la
història del nostre país o bé que sigui la
història la que ens vagi manipulant a
nosaltres. Ufff... potser és demanar molt a
una societat que ja s’ha deixat desorganit-
zar massa.

Incivisme de
l’Ajuntament
de Barcelona

Pilar Nieto
Barcelona

Ordenar multar ciutadans
que volen adoptar

gossos i voluntaris que
treuen els animals tres hores
diàries sota un sol de justícia
és incívic i innoble. Si la
gossera està en un camí
forestal i la vora del camí és
l’únic lloc on es pot aparcar,
em sembla que el problema
és d’ubicació de la gossera. Si
a l’Ajuntament no li agrada la
ubicació, que en busqui un
altre. Un canvi, per altra
banda, molt necessari ja que
les instal·lacions de la
gossera són obsoletes. Que
no es dediqui en cap cas a
multar els ciutadans mentre
desenvolupen la seva tasca
de voluntariat social. D’això
se’n diu incivisme de
l’Administració. Mentrestant,
una mica més amunt, a la
carretera del Tibidabo, cada
cap de setmana centenars de
vehicles que visiten el
Tibidabo aparquen a la
vorera, amb perill pels adults
i infants que pugen caminant
per la mateixa carretera.
Aquests no són multats, és
clar, hi ha negoci al darrere.
Què passarà quan la nova
muntanya russa produeixi un
increment de la circulació
molt superior? La mobilitat a
la zona del Tibidabo, Sr.
Hereu, és una assignatura
pendent i l’incivisme i l’abús
de l’Administració un fet
deplorable.

La ministra 
de Defensa
eludeix 
el cas del
transsexual 
no admès 
a l’Exèrcit

Gina Serra

Fa pocs dies vam saber la
notícia d’un jove transse-

xual que ha estat rebutjat per
l’exèrcit per no tenir el penis
ni els testicles aptes segons
els resultats del seu examen
mèdic. Doncs, a dia d’avui
–quan diverses associacions
LGTBQ han denunciat la
inconstitucionalitat d’una
prohibició d’aquestes carac-
terístiques–, si es pregunta a
la ministra Carme Chacón
sobre aquest assumpte
només és capaç de destacar
la particularitat del cas. Des
de diversos organismes que
van condemnar aquest cas

evident de transfòbia institu-
cional i ho van denunciar a
través de diversos comuni-
cats, on explicaven que
aquest cas  “respon a una
exclusió inconstitucional en
els seus principis de no
discriminació, encara més
després que s’aprovés la llei
d’identitat de gènere, que des
de 2007 reconeix les perso-
nes transsexuals, el seu nom i
el seu gènere sense necessitat
d’operació de reassignació de
sexe” .És a dir, Aitor és un
home perquè està recollit
així en l’Ordenació Jurídica
des de l’aprovació de la llei
d’identitat de gènere, el març
de 2007. Una llei que, al prin-
cipi, ens semblava un pedaç,
però que pel que sembla ara
ni tan sols serveix per dissi-
mular un set en la imatge
social de cap trans. Com hem

introduït al principi, la minis-
tra de Defensa Carme Chacón
va ser preguntada sobre
aquest tema. I només va
utilitzar la seva intervenció
per destacar que és “un cas
molt puntual” amb el qual
“s’està tenint una cura espe-
cial” i al qual es respondrà en
funció de “les normes que ja
té l’Exèrcit espanyol”. I això
suggereix –per la seva falta
de determinació– un “ja
veurem, ja veurem com ho
arreglem”. Aquesta aparent
falta d’interès per part del
ministeri de Defensa s’uneix a
les noves dades que Aitor ha
facilitat als mitjans de comu-
nicació. El jove ha revelat
que, a part del mal tràngol de
l’examen mèdic, també ha
hagut d’encaixar humiliacions
i atacs verbals. Com era d’es-
perar, la decisió dels metges

militars va ser recorreguda
per Aitor, que després va
acudir a un tribunal mèdic a
San Fernando, Cadis. Allà un
coronel, segons ha assegurat,
el va cridar el seu despatx i li
va etzibar: “Baixa’t els panta-
lons i digues-me per on
pixes”. “Quan em van dir que
no era apte no donava crèdit
al que estava sentint, no sabia
què dir ni què fer”, assegura
Aitor, que ha insistit que, en
aquell moment, va sentir
“una vergonya tan gran no
perquè fos transsexual, sinó
per la forma vexatòria” com
el van tractar.Més tard, Aitor
va rebre una carta en la qual
li comunicaven la confirma-
ció del rebuig per la mateixa
raó. Des de llavors, ha decidit
presentar un recurs a la
subsecretaria de Defensa, que
encara no s’ha resolt.

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: l’inici
d’una fructífera
amistat

✑ Àlex Tisminetzky

Va haver-hi una època en què la
lluita dels anomenats nous movi-
ments socials sorgits als anys

noranta i el sindicalisme combatiu no es
van saber trobar. A l’antiga Rosa de Foc
–l’indret on es va crear el sindicat lliber-
tari més potent del món– aquests dos
moviments, si es trobaven, poques vega-
des se saludaven i quasi  mai col·labora-
ven.

D’explicacions sobre el perquè del
distanciament de gent que compartia
molt més del que s’imaginaven se n’han
proposat moltes. Hi ha qui diu que hi va
haver un trencament generacional,
altres parlen de xoc de cultures políti-
ques irreconciliables i també s’han
apuntat les incapacitats mútues per les
anàlisis socials més enllà dels propis
espais, però les reticències eren mútues
i evidents. Els nous moviments okupa,
independentista o antifeixista, per
citar-ne uns quants, van nodrir-se d’una
nova generació de joves (i juvenils) llui-
tadors –tan inexperts com il·lusionats–
que, en un principi, crèiem que no
només el món s’havia de reconstruir de
nou, sinó que els evidents errors histò-
rics de l’esquerra portaven a refer-ho
tot sense salvar res del passat. El sindi-
calisme combatiu, en canvi, continuava
resistint a les empreses amb la part
irreductible dels projectes històrics de
l’esquerra dels anys setanta, hereus
d’aquells ismes que semblen tan llun-
yans: maoistes, trotskistes, postsoviè-
tics, guevaristes o consellistes. I en un
principi, aquells veterans lluitadors van
observar amb certa desconfiança un
jovent que, sense ordre, estratègia ni
concert, omplia la ciutat de pintades,
disturbis i aquells inclassificables
centres socials okupats.

Però el sindicalisme combatiu i els
nous moviments socials estaven
condemnats a entendre’s i, any rere any,
la complicitat es va anar ampliant i la
infectació mútua ja és irreversible.

El llistat de persones que han
col·laborat en la creació de ponts és
llarga. Però potser una de les iniciatives
més destacades va ser la creació i exten-
sió de la Xarxa contra els Tancaments, un
espai intermitent amb la voluntat explí-
cita d’unir esforços. I, d’aquí, en van
sorgir jornades conjuntes de debat,
accions des dels barris amb motiu de les
deslocalitzacions d’empreses i multitud
de campanyes que van posar les bases
per aquest reconeixement mutu.

Però el que de ben segur ha certificat
aquesta unió ja irreversible ha estat la
darrera vaga dels treballadors i treballa-
dores de TMB pels dos dies de descans.
Desenes d’accions als barris, xerrades,
publicacions especials i manifestacions
unitàries multitudinàries van ser la millor
prova que les velles reticències ja eren
cosa del passat. Qui lluita a les empreses
contra la patronal i la burocràcia sindical
sap, avui dia, que compta amb el suport i
el reconeixement dels i les joves (i no tan
joves) que omplen d’esperança els barris
de la ciutat. I el suport és mutu, com han
demostrat els comitès d’empresa del bus
i del metro que tant han col·laborat en la
petita victòria de Can Vies.

Ens trobem davant l’inici d’una fructí-
fera amistat. Endavant!
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Infectació Clap, clap, clap...
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L’inici de les obres generalitza
les accions contra la MAT
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Dues excavadores i dos re-
molcs utilitzats en la
construcció de les torres

de la MAT van ser cremades
durant la nit del 10 de juliol.
Aquesta nova acció contra les
obres de la línia elèctrica se
suma a la que ja va afectar una
grua que treballava en la ins-
tal·lació de les primeres torres.
La maquinària afectada estava
situada al municipi de Centelles
(Osona) i segons els propietaris,
l’empresa Excavacions Quintana,
els danys pugen fins a 240.000
euros. La portaveu de la Plata-
forma contra la MAT a Osona,
Mariana Muchnik, va desvincular
aquestes accions del treball que

ha estat duent a terme aquest
col·lectiu en contra del projecte
de connexió elèctrica. Mariana,
però, va explicar que creuen jus-
tificada la revolta del poble
davant la prepotència amb què
ha estat actuant Red Eléctrica de
España (REE) des de l’inici del
projecte. En aquest sentit cal
recordar que, tot i que ja hi ha
una desena de torres alçades,
una part de les obres ha estat
aturada per ordre de la Generali-
tat arran d’un informe del Síndic
de Greuges.

Obres aturades
L’informe del Síndic assenyala el
que fa dies que denunciava la Pla-
taforma contra la MAT: l’afectació
de zones protegides sense tenir ni
un estudi d’impacte ambiental. Els
trams on les obres estan aturades
corresponen a diferents camins
que REE havia obert per accedir
als emplaçaments de les torres
amb la maquinària i que afectaven
una zona protegida per la Diputa-

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
Un noi del Camp de l’Arpa,
Barcelona, acusat de robar
quatre cadires d’un bar, ha
denunciat haver patit una
agressió dels Mossos.

> Pàgina 10
El cas Vilaró continua aixe-
cant suspicàcies tres setma-
nes després. L’Ajuntament
ha canviat fins a tres vega-
des la seva versió oficial.

> Pàgina 12
Les promotores i immobilià-
ries ostenten prop d’un 70%
dels terrenys de l’espai natu-
ral de Sant Ramon, al terme
municipal de Viladecans.

OSONA // UNS DESCONEGUTS CREMEN DUES EXCAVADORES I DOS REMOLCS

ció de Barcelona. Aquest és un
dels casos que ha arribat al Síndic
de Greuges però, de fet, és una de
les queixes comunes que es de-
nuncien a cada zona per on passa
el tram, des de la ruta de les Deu
Ermites de les Guilleries (l’any
2006 la Direcció General de Turis-
me, el Consell Comarcal de la
Selva i els ajuntaments de Santa
Coloma de Farners i d’Arbúcies
tenien un pressupost de 23.000
euros per la senyalització de nous
itineraris) fins a la Ruta Verdague-
riana, que comença al municipi de
Folgueroles.

El projecte de línia
Red Eléctrica de Esapaña ha pre-
sentat el projecte de la Intercon-
nexió Europea fragmentat en
set, com si fossin projectes inde-
pendents i sense considerar a-
quest projecte general. Els set
projectes que han presentat i
que en aquests moments es tro-
ben en exposició pública són: la
línia Sentmenat-Bescanó 400 kV,
l’enllaç de Riudarenes, la subes-
tació de Riudarenes, la línia Bes-
canó-Santa Llogaia 400 kV, la
subestació de Ramis, la subesta-
ció de Santa Llogaia i la línia
Santa Llogaia-frontera francesa
400 kV.

Al·legacions
El període per presentar al·lega-
cions a aquests projectes té da-
tes diferents, perquè, com que
són fragmentats, cadascun té la
seva exposició pública particular.

La DIRECTA ha pogut parlat
amb Anna Iglesias, portaveu de la
Plataforma No a la MAT del muni-
cipi de Riudarenes. La setmana
passada van presentar quasi 1.400
al·legacions pel brancal que uneix
la línia general amb la subestació
de Riudarenes. La portaveu es
mostrava satisfeta pel suport re-
but des de diferents pobles veïns i

fins i tot de Mallorca, des d’on van
enviar el model d’al·legació per
correu. Ens explica, també, que el
15 de juliol hi va haver una nova
entrega d’al·legacions a l’Oficina
Comarcal del Departament d’A-
gricultura de Santa Coloma de
Farners.

D’altra banda, el 9 de juliol la
Plataforma No a la MAT va pre-
sentar 53 al·legacions al tram de
la MAT entre Bescanó i Sta. Llo-
gaia al registre de la subdelegació
del Govern espanyol. De totes
elles,· 50 eren al·legacions de par-
ticulars i tres d’associacions: An-
glès verd, l’Associació Turisme
Rural de la Selva i la CUP de Giro-
na. La decisió de presentar-ho
directament a la subdelegació
del Govern espanyol a Girona ha
estat presa conscientment se-
gons Pasqual Aguilar –portaveu
de la plataforma– perquè no es-
peren res de la Generalitat. Tam-
bé explica que no volen sentir
parlar de soterrament, ja que nin-
gú encara no ha justificat la ne-
cessitat d’aquesta estructura.

Motius:
La primera denúncia que formula
la Plataforma és que el projecte
es presenti de manera fragmen-
tada i no com una interconnexió

elèctrica entre dos estats (fran-
cès i espanyol). Creuen que a-
questa estratègia només respon
als interessos de les administra-
cions i l’empresa promotora d’im-
posar la comercialització d’ener-
gia elèctrica, tot “prescindint
dels mecanismes democràtics
que representen i amb els quals
s’han compromès”.

També denuncien que no
s’ha justificat la declaració de
necessitat pública del projecte.
L’alimentació del TGV és de 220
kV a la resta de la xarxa. La ne-
cessitat d’una alimentació elèc-
trica creixent a les comarques
gironines es deu a les deficièn-
cies en la xarxa de distribució,
segons un informe fet per la
Conselleria de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya
l’any 2004. I la línia que es pro-
posa tampoc soluciona aquest
problema, ja que és una línia de
transport i no de distribució.

Al text també es queixen de la
manca d’informació i transparèn-
cia de tot el procés (el Síndic de
Greuges ha elevat la queixa al
Defensor del Poble Europeu), la
inexistència de presentació d’al-
ternatives i la falta d’una anàlisi de
conseqüències ambientals, so-
cials i culturals.

La Plataforma es
desvincula de la
crema però creu

justificada la
revolta del

poble davant la
prepotència

amb què actua
Red Eléctrica de

España 

d

Esquerra, maquinària cremada a Centelles. Dreta, excavadora sabotejada a Folgueroles. Nació Digital
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‘No a la Mat’
denuncia que el

projecte es
presenti de

manera
fragmentada i

no com una
interconnexió

entre dos estats
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L’Ajuntament aporta tres versions
i oculta informació del cas Vilaró

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La regidora de Via Pública de
l’Ajuntament de Barcelona,
Assumpta Escarp, finalment

ha reconegut que va decidir no
informar de les  ferides al cap de
la Guàrdia Urbana de Barcelona,
Xavier Vilaró. Ho va fer, segons
diu, per evitar un enfrontament
institucional entre la Generalitat i
el govern municipal. Es va tractar,
per tant, d’una ocultació de la
veritat, d’una mentida. 

De fet, el gabinet de premsa
del consistori barceloní i la mateixa
Assumpta Escarp han arribat a
donar tres versions diferents dels
mateixos fets, sense que d’això se
n’hagi desencadenat cap conse-
qüència en forma de responsabili-
tats polítiques. El 30 de juny, l’ende-
mà de la celebració de l’Eurocopa,
el mateix alcalde de la ciutat, Jordi
Hereu, manifestava la seva satisfac-
ció per una celebració cívica, festi-
va i sense incidents destacables. En
aquells moments, el màxim res-
ponsable municipal ja tenia sobre
la taula informes de la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra on
es feia un balanç dels greus inci-
dents ocorreguts a la plaça Artós i,
especialment, a la plaça Espanya.
Els documents, als quals ha tingut
accés el setmanari DIRECTA, acredi-
ten que als voltants de la plaça
Artós hi van haver barricades de
foc i atacs contra cotxes patrulla
dels Mossos i la Guàrdia Urbana,
amb nombrosos desperfectes als
vehicles i al mobiliari urbà. Durant
més d’una hora es van produir
càrregues i llançament de pilotes
de cautxú. A la plaça Espanya, tal
com informava aquest setmanari fa
quinze dies,  es van viure unes hores
llargues de permissivitat policial
davant les destrosses dels segui-
dors de la selecció espanyola.
Aquest fet també surt detallat als
informes. Tot i això, el govern muni-
cipal va ocultar aquesta informació
fins el divendres 4 de juliol, després
de saber que diversos diaris havien
descobert que Vilaró estava greu-
ment ferit. Llavors va decidir eme-
tre una nota de premsa on es deia
que al cap policial se li havia diag-
nosticat un traumatisme abdomi-
nal per un cop la nit del 29 de juny. 

BARCELONA // POLÈMICA ARRAN DELS INCIDENTS EL DIA DE LA CELEBRACIÓ DE L’EUROCOPA

Compareixen Delort i Escarp
La versió encara es modificaria un
tercer cop. El 9 de juliol, deu dies
després dels fets, durant una
compareixença conjunta, el se-
cretari de Seguretat Pública, Joan
Delort, i la Regidora de Mobilitat,
Assumpta Escarp, van concloure
que la versió donada per Vilaró
mitjançant una trucada telefòni-
ca era la correcta. El cap de la
Guàrdia Urbana certificava que
havia estat impactat per una pilo-
ta de goma. En aquell moment,
Escarp va manifestar que no ho

Jordi Hereu
manifestava la
seva satisfacció

per una
celebració cívica,

festiva i sense
incidents

havien sabut abans perquè Vilaró
no ho havia dit a ningú fins que va
poder recuperar-se de l’operació.

Aquesta última informació delata
que Escarp va tornar a mentir. En
una roda de premsa posterior, el
13 de juliol –i arran d’informa-
cions difoses per El Mundo, RAC1
i Vilaweb que contradeien la ver-
sió de la pilota de goma–, la
mateixa Escarp va fer aparèixer
repentinament diversos testimo-
nis que fins aquell moment no
havien aparegut. Un d’aquests
testimonis, Joan Albert Dalmau,
es presenta com a gerent de Via
Pública i com a metge. Tretze dies
després dels fets manifesta que
ell va veure i va parlar amb Vilaró
a l’Hospital del Mar l’endemà de
l’hospitalització i que es tractava
d’una ferida rodona, de pilota de
goma. La regidora Escarp, a més,
diu que hi ha el testimoni impar-
cial de Jaume Gil, coordinador del
061 que es va acomiadar de Vilaró
passades les dues de la matinada. 

També apareix el testimoni
de Gerard Capdevila –el xofer
del cap de la Guàrdia Urbana que
el va portar aquella nit– que,
segons va desvetllar Vilaró, era
coneixedor de la informació que
li havia impactat una pilota de
goma. 

Vilaró, 95 minuts abans de la càrrega

El consistori anuncia que es querellarà contra aquells mitjans que, després d’haver
informat sobre l’ocultació de la pilota de goma, han donat una nova versió dels fets 

Només existeix un testimoni gràfic de la presència del cap de la
Guàrdia Urbana aquella nit a la plaça Espanya. Una fotografia de

Jordi Pizarro publicada al diari AVUI on se’l veu davant d’un autobús,
parlant pel mòbil i amb camisa blanca. La imatge és de les 23:53h (la
segona foto) i Vilaró, a l’esquerra, porta camisa blanca i parla amb
mòbil. Així ho hem pogut certificar a partir de les dades digitals d’una
fotografia anterior datada a les 23h 52’ 58” –quan l’autobús tenia els
vidres menys trencats– i una imatge posterior datada a les 23h 53’ 39”
–quan l’autobús ja havia estat retirat i aparcat a la Gran Via.  

23h 52’ 58”

23h 53’

23h 53’ 39”

Tretze dies
després dels fets

el gerent de
l’Ajuntament diu
que va veure i va
parlar amb Vilaró 

Vuit punts foscos 
a la versió d’Escarp

1. Divendres 4 de juliol, l’Ajun-
tament informa que Vilaró pateix
un traumatisme abdominal. A la
foto mostrada el 13 de juliol hi ha
un traumatisme lumbar superior
i, a més, apareix un traumatisme a
l’avantbraç esquerre.

2. Dimecres 9 de juliol, Escarp
assegura que ningú no pot parlar
amb Vilaró sobre les causes de la
lesió abans de l’entrada al quiròfan
i per això no n’informen. El 13 de
juliol, el gerent de Via Pública, Joan
Albert Dalmau, diu que el va veure
i va parlar amb ell i va certificar
que era impacte de pilota de goma.

3. Tres metges consultats per
la DIRECTA manifesten que l’impac-
te lumbar que s’aprecia a les fotos
publicades per El Periódico hau-
rien d’haver trencat costella per
afectar directament la melsa. Que
no és descartable una lesió a la
melsa, però que no és el més habi-
tual en aquest tipus d’impactes. 

4. Vilaró s’acomiada, després
de la càrrega, dels responsables
del 061 Jaume Gil i de la Brigada
Mòbil Miguel Hermida. Ningú  no
veu aquest comiat excepte ells.
En totes les seqüències fotogràfi-
ques que han aparegut, Vilaró no
hi figura a partir de les 23:53h. Sí
que hi apareixen la resta de res-
ponsables policials, mèdics i de
Barcelona Neta. 

5. Vilaró no diu a ningú que li
ha impactat una bola de goma.

Ningú no li pregunta tot i que
porta una camisa blanca on el
senyal de l’impacte hauria de ser
evident. 

6. La seva posició a la plaça
seria a la vorera del carrer Tarra-
gona, al costat de l’Hotel Plaza
Catalonia. La càrrega dels Mos-
sos va d’oest a est, amb llança-
ment de pilotes de goma des de
la Gran Via i la carretera de Sants
en direcció a la continuació de la
Gran Via i al Paral·lel. Ell no es
troba a la línia de foc. 

7. Els policies que hi ha a les
tres furgonetes de Mossos apar-
cades al carrer Tarragona baixen a
peu i fan un cordó per impedir que
la gent pugi per Tarragona, tot-
hom ha d’anar cap a la Gran Via.
Vilaró declara que arriba un cop
s’ha iniciat la càrrega, per tant, es
trobaria darrera del cordó. Els
Mossos que vénen per  la Gran Via
no disparen en direcció al carrer
Tarragona, ja que dispararien con-
tra altres Mossos que estan aline-
ats tallant el carrer. 

8. La lesió que es pot apreciar
a una fotografia feta amb un
mòbil i reproduïda a El Periódico
està situada al lumbar superior
esquerre. A Vilaró no se li veu la
cara ni la zona abdominal. Si Vila-
ró, tal com va declarar davant els
instructors dels Mossos, estava
mirant cap al monument del cen-
tre de la plaça, la pilota havia de
venir des de l’est. O sigui, des de
la vorera de la plaça de Braus de
les Arenes. Un lloc on no hi havia
Mossos disparant. 

d

Querella contra
qui doni altres
versions 
✑ A.T.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ara l’Ajuntament, tot i haver
ocultat informació, pretén

querellar-se contra aquells que van
voler investigar el cas. El Mundo,
RAC1 i Vilaweb van donar altres
versions dels fets i van explicar que
el cap de la Guàrdia Urbana potser
no es trobava a la plaça i que l’in-
forme mèdic era més compatible
amb una pallissa que amb l’impac-
te d’una pilota de goma. Els serveis
jurídics de l’Ajuntament, tot i que
el consistori no ha demostrat la
seva versió, ja han redactat una
querella contra els periodistes que
van voler investigar a fons els fets.
Aquesta demanda aniria dirigida
contra El Mundo i Vilaweb en un
principi, ja que RAC1 –una emisora
que pertany al Grup Godó– de
moment n’hauria estat exclosa tot
i haver donat les mateixes informa-
cions que Vilaweb. 
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Els Mossos apallissen un noi que
havia robat quatre cadires d’un bar
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Aprimera hora del matí del
7 de juliol Egoitz Galdos,
un noi que okupa un edifi-

ci al barri del Camp de l’Arpa, va
agafar quatre cadires del bar que
té al costat de casa i les va intro-
duir al seu habitatge, que també
fa les funcions de centre social.
Els propietaris del bar van entrar-
hi al cap de pocs minuts recla-
mant-li que els les tornés, però
ell i un amic que l’acompanyava
s’hi van negar. El conflicte –a
priori innocu per la integritat físi-
ca de ningú– va acabar derivant
en una agressió duríssima dels
Mossos d’Esquadra cap al jove.
Així ho ha denunciat a aquest set-
manari, recolzat per un informe
mèdic inequívoc i unes imatges
prou reveladores del moment en
què abandonava la comissaria de
Les Corts, on va ser retingut
durant 48 hores.

Els propietaris de l’establi-
ment, víctimes d’un robatori gens
discret, van telefonar la Guàrdia
Urbana perquè intervingués i els
retornés les seves quatre cadires.

BARCELONA // EGOITZ GALDOS DENUNCIA HAVER ESTAT VÍCTIMA D’UN ABÚS POLICIAL

Aquests, al seu torn, van alertar
dels fets al cos de Mossos d’Es-
quadra. Al cap de poca estona van
aparèixer davant la casa un cotxe
patrulla i un furgó d’antidisturbis
dels Mossos, almenys dos agents
de paisà i el vehicle de la policia
municipal.

En veure el desplegament,
Galdos va tancar la porta i va
intentar fixar-la amb una barra de
ferro. A partir d’aquí es va desen-
cadenar la detenció amb agressió,
que Egoitz Galdos recorda d’a-
questa manera: “Van colpejar la
porta amb contundència i, quan
va cedir, em va donar un cop fort
al cap que em va fer caure a terra.
Abans d’emmanillar-me, fins a
quatre agents em van colpejar
diverses vegades. Em van treure al
carrer i van continuar pegant-me,
a més d’ells, també un dels secre-
tes. Vaig perdre la consciència...

En veure el
desplegament
va tancar la
porta i va

intentar fixar-la
amb una barra

de ferro. A
partir d’aquí es

va desencadenar
l’agressió

no ho sé, uns minuts. Dins el cotxe
patrulla, vaig fer una puntada de
peu al vidre, que es va trencar, i
aleshores em van embridar els
peus mentre jugaven a ofegar-me.
Finalment em van introduir al
furgó amb el qual em van traslla-
dar a la comissaria de Les Corts”.

El jove també recorda que va
intercanviar insults amb els a-
gents, que reien del detingut
mentre exclamaven: “Mira quina
pudor que fa el gos okupa” (en
castellà). La reconstrucció de l’es-
cena no és completa perquè
Egoitz va perdre la consciència
una estona i és el company que
estava amb ell qui descriu alguns
dels detalls de l’agressió. El més
escabrós, els ulls en blanc d’Egoitz
abans de ser introduït al cotxe.
Curiosament, a ell no li van fer ni
cas, no el van identificar i l’exhor-
taven a allunyar-se del lloc men-

tre asseguraven que no passava
res, que “allò era normal”. Tanma-
teix, a través de l’informe mèdic,
es fa difícil pensar en termes de
normalitat i proporcionalitat: he-
matoma a l’ull esquerre, cop amb
ferida al front, lesions suggestives
de contusió amb objecte llarg i
dur als dorsals, erosions al tronc i
a l’esquena, dolor intens a la man-
díbula, inflamació del genoll es-
querre... i la llista continua, segons
l’informe mèdic.

Egoitz Galdos va estar 48 ho-
res retingut a la comissaria. No té
queixes del tracte rebut pels a-
gents. En sortir va haver d’anar al
jutjat, on se’l va informar dels càr-
recs que se li imputen. Per l’episo-
di de les cadires, robatori amb vi-
olència, per l’agressió de què va
ser víctima, atemptat a l’autoritat.
Amb tot, l’únic argument esgrimit
pels Mossos per justificar l’assalt

violent a la casa és que van sentir
crits de “Gora ETA” a l’interior,
cosa que ha estat desmentida per
l’acusat.

Val a dir que la violència exer-
cida pels agents ha generat perple-
xitat entre el veïnat i els comer-
ciants que van presenciar l’escena i
també als propietaris del bar que
havien denunciat el jove i que no
entenen la desmesura de l’actua-
ció. Els amics del noi, que van arri-
bar a la casa més tard per saber què
havia passat, van dialogar amb ells
i els van tornar les cadires. Entenen
–tot i que no ho saben del cert–
que els amos del bar retiraran la
denúncia per no agreujar el con-
flicte. Galdos explica que la relació
amb “els del bar” mai ha estat bona
i que robar les cadires no va ser

més que una “anada d’olla” que
s’hauria pogut resoldre d’una altra
manera. Durant els propers dies
presentarà denúncia contra els
agents implicats, per abús d’autori-
tat i brutalitat policial, tot i que
insisteix a “no polititzar” el cas.

D’altra banda, el mateix dia
dels fets, el propietari de la finca
va aprofitar l’avinentesa per en-
trar a la casa –després de reben-
tar el cadenat de la porta– acom-
panyat de dos manobres –es
desconeix exactament per quin
motiu. Poc després va marxar.
Egoitz afirma que també pensa
denunciar aquest fet.

Marques a la cara i l’esquena després de sortir dels jutjats de Barcelona
Eduardo Diaz

Les Harley Davidson no compleixen la normativa municipal
El cap de setmana passat milers de motoristes van envair Barcelona. Era un esdeveniment promogut des de
l’Ajuntament. En aquest cas, com en altres semblants, el consistori no va aplicar com fa habitualment les
ordenances del civisme ni de circulació. El soroll estrident i l’aparcament en doble fila es van fer palesos. 
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Els Mossos i les noies a la teulada de la casa Guillem Valle

Tres detingudes al desallotjament 
d’una casa okupada a Sant Andreu 

Els propietaris
del bar que

havien
denunciat el noi

no entenen la
desmesura de

l’actuació

d

Quatre furgons dels Mossos
d’Esquadra van desallotjar el

14 de juliol la casa okupada cone-
guda com La Gorda, a Sant Andreu
de Palomar. La policia autonòmica
va reventar la porta, va pujar a la

teulada i va desencadenar tres
noies que s’hi havien penjat a pri-
mera hora del matí. Les noies van
ser detingudes i traslladades a la
comissaria de Les Corts, on van
romandre fins a a tarda.
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✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El 68’7% del terreny forestal
de la muntanya de Sant Ra-
mon, al terme municipal de

Viladecans (Baix Llobregat), està
en mans d’empreses constructo-
res i promotores immobiliàries.
Aquesta és la conclusió a la qual
ha arribat la Plataforma Salvem
Oliveretes després fer alguns càl-
culs a través d’un document que
conté l’inventari de la propietat
de la zona forestal del Montbaig.
Entre els propietaris, destaquen el
president de la Confederació
d’empresaris del Baix Llobregat,
Paz Dorado, que a través de tres
empreses diferents té la propietat

d’una tercera part dels terrenys, i
una empresa del grup immobiliari
Nuñez i Navarro, amb un 17% del
total. El llistat el completen cinc
empreses més del gremi del tot-
xo: Construcciones y Promocio-
nes Apolo, Royal Urbis, Construc-
ciones Facoma, Can Clota SL i
BBVA. Així mateix, el 86% del sòl
urbanitzable de la muntanya és
propietat d’Immobiliària La Colo-
nial i Construcciones y Promocio-
nes Apolo.

La ronda de cornisa per sobre
del camp de beisbol és la línia
que, segons el govern local, hauria
de marcar el límit de la ciutat. Des
d’allà fins al cim de la muntanya
de Sant Ramon hi ha un total de
121,3 hectàrees dins el municipi de
Viladecans, de les quals només
14,3 hectàrees (menys del 12%),
segons el Pla General Metropoli-
tà, són terrenys urbanitzables. Les

107 hectàrees restants són ter-
renys rústics, agrícoles i forestals
i, per tant, no urbanitzables se-
gons la normativa vigent des de
1976. La plataforma que lluita per
la preservació dels espais naturals
al poble –que també denuncia el
recent moviment immobiliari a la
zona deltaica del Llobregat– no
acaba d’entendre com és possible
que de les 107 hectàrees no urba-
nitzables avui dia dues terceres
parts siguin propietat d’empreses
que es dediquen al negoci del
totxo i el ciment.

Conflictes immobiliaris
Aquests agents vinculats a l’espe-
culació immobiliària han anat
adquirint sòl no urbanitzable du-
rant els darrers deu anys i fins i
tot projecten complexos resi-
dencials com Global Inversiones
Europeas (GIE), de Paz Dorado,

que a la seva pàgina web anuncia
que planifica la construcció del
Sector Residencial Sant Ramon.
Precisament aquest fet va alar-
mar la Plataforma Salvem Olive-
retes, que el més de novembre
passat va forçar l’aprovació d’una
moció on manifestava la volun-
tat de protecció i preservació de
la zona forestal de la muntanya,
tot activant els mecanismes ne-
cessaris per fer efectiva la màxi-
ma protecció mediambiental de
la zona. Fins i tot va ordenar als
seus serveis tècnics i jurídics que
estudiessin la situació actual
dels terrenys i establissin contac-
tes per implementar els mecanis-
mes de protecció ambiental més
adients sobre el territori. L’alcal-
de de Viladecans, Carles Ruiz
(PSC), aquell dia va dir que el pro-
jecte de GIE a Sant Ramon era
“una al·lucinació” perquè “ni es

pot ni es vol edificar en aquesta
zona forestal”.

En aquesta cursa per la com-
pra de terrenys també hi ha cops
de colze entre les diferents em-
preses. El 30 d’octubre de 2007
Construcciones y Promociones
Apolo va presentar un requeri-
ment al jutjat en virtut d’un pro-
cediment de 1997 en què sol·lici-
tava “anotacions preventives a la
demanda reconvencional” res-
pecte les finques propietat de la
immobiliària Urbis i de Construc-

ciones Facoma 2000 a la zona de
Can Torrens, Cal Menut i la Ver-
dera. El titular del jutjat número 7
de Gavà ha citat el proper mes
d’octubre tots els propietaris
amb terrenys confrontants del
demandant per fer, in situ, una
jurisdicció voluntària i poder de-
limitar i senyalitzar els límits de
les diferents finques a petició de
Construcciones y Promociones
Apolo. L’expedient judicial relata
la crònica d’un conflicte entre
immobiliàries.
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Les promotores controlen prop del
70% de l’espai natural de Sant Ramon

VILADECANS // EL MÓN IMMOBILIARI I LES CONSTRUCTORES ASSETGEN LA MUNTANYA

El president de
la patronal

baixllobregatina
i Núñez i

Navarro tenen
el 80% de sòl no
urbanitzable a
la muntanya Panoràmica de la muntanya de Sant Ramon al municipi de Viladecans, Baix Llobregat

Salvem Oliveretes
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El 13 de juliol la Plataforma Sal-
vem Oliveretes va organitzar

una sortida amb bicicleta per les
zones humides més importants
de la zona deltaica de Viladecans:
Can Dimoni, Can Sabadell, la Re-
serva Natural del Remolar, el
paratge de les Filipines i Regue-
rons. Aquests punts emblemàtics
i poc coneguts no tenen gaire
comunicació entre ells a causa de
les grans infraestructures que els
travessen i que hi dificulten el
pas, però es van poder observar
els canvis que han patit alguns
d’ells i el probable perill davant
de les  agressions ambientals.

Un dels motius d’aquesta acti-
vitat era conèixer de prop els
terrenys situats dins el delta del
Llobregat que recentment ha
comprat el F.C. Barcelona i que
segons les proteccions de la nor-
mativa europea Xarxa Natura

2000 no es poden urbanitzar. Es
tracta d’un sòl qualificat com a
equipament esportiu que el Barça
vol bescanviar per poder construir
els 2.000 pisos que pretén fer als
terrenys d’una de les seves ins-
tal·lacions esportives –el Minies-
tadi– i que aportaran el capital
suficient per la remodelació del
seu principal estadi, el Camp Nou.
L’Ajuntament de Viladecans ha
beneït l’operació perquè entra
dins un triangle de canvi de cro-
mos pel qual el Barça cediria uns
terrenys que posseeix al municipi
–on tampoc es pot edificar perquè
es tracta d’una zona humida pro-
tegida– per aconseguir un corre-
dor biològic dins el Delta i poder
tirar endavant el seu pla per urba-
nitzar aquesta àrea natural, un cop
ja s’ha definit l’ampliació de l’ae-
roport i el desviament de l’autovia
de Castelldefels.

Passejada popular per 
la zona deltaica i litoral 

Especulació de mar a muntanya
✑ Ricard Caba
Plataforma Salvem Oliveretes

l Montbaig és una
muntanya emblemàtica presi-
dida per l’ermita de Sant
Ramon nonat i visible des de
tots els punts del delta del
Llobregat. Aquest espai natural
conté un patrimoni forestal
important amb camps de
garrofers, roures, alzines i
boscos de pi blanc que conviu
amb un patrimoni cultural
curiós, com les restes d’anti-

gues construccions i canalitza-
cions d’aigua i, fins i tot, coves-
refugi de la Guerra Civil. Per
Viladecans és un privilegi tenir
aquest espai lúdic a cinc
minuts caminant des del centre
del poble i que sigui un punt
de trobada entre el veïnat, que
compartim la muntanya amb el
de Sant Boi i Sant Climent de
Llobregat. Ja fa cinc anys que
des de Salvem Oliveretes ens
oposem al Pla de Llevant, un
planejament urbanístic d’ini-
ciativa pública (Incasol i
Ajuntament) que vol urbanitzar

l’espai agrícola forestal
d’Oliveretes a la falda de la
muntanya. Creiem inadmissible
que el futur de la muntanya de
Sant Ramon es deixi en mans
de les empreses constructores
i immobiliàries. A part, el cim
de Sant Ramon és un mirador
espectacular del devastat delta
del Llobregat. Que no sigui cas
que les immobiliàries aprofitin
les seves adquisicions de la
muntanya per visualitzar i
planificar millor la destrucció
del litoral de Viladecans, a
punt de desenvolupar-se.

La reflexióLa reflexió

d
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Vandellòs II falla de nou i el CANC
denuncia la inseguretat nuclear
✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) va informar, el
25 de juny, d’una nova avaria

a la Central Nuclear Vandellòs II,
després de l’aturada no progra-
mada del dia 19. En aquest cas, diu
el CSN, mentre la planta estava
en procés de pujada de càrrega,
es va produir el “trencament par-
cial d’una vareta sensor de posi-
ció (LVDT) de la vàlvula de regula-
ció número 2 de la turbina”, que
va provocar “una obertura del
31% des de la seva posició inicial
en tres segons”. A conseqüència

del trencament es va produir una
distorsió en la distribució de flux
neutrònic axial, que va sortir de la
seva banda de maniobra durant
tretze minuts. La Coordinadora
Anticementiri nuclear de Cata-
lunya (CANC) denuncia que “des

de fa temps es noten unes vibra-
cions a la turbina” i que “els dos
darrers “incidents” a la CN Van-
dellòs II estan relacionats amb
aquesta vibració (encara no se
n’ha localitzat l’origen ni la causa)
i no són més que una primer
exemple d’allò que podria esde-
venir amb una avaria amb greus
conseqüències”. En qualsevol cas,
el que és evident és que les tres
centrals nuclears instal·lades a
Catalunya ja acumulen el 71’4%

dels incidents de totes les cen-
trals nuclears de l’Estat espanyol
durant el que portem d’any 2008
(han registrat quinze dels 21 inci-
dents notificables). De fet, només
entre Ascó I i Ascó II acumulen
onze incidents, el 52’4%.

Acció de denúncia
Daltra banda, el mateix 25 de juny
la Coordinadora Anticementiri
Nuclear de Catalunya (CANC) va
protagonitzar una acció de denún-

cia davant l’entrada principal del
complex nuclear d’Ascó.

Una vintena d’activistes es van
concentrar per denunciar el fun-
cionament deficient de les tres
centrals nuclears situades a Cata-
lunya i gestionades per Endesa i
Iberdrola, exigir-ne el seu tanca-
ment urgent i mostrant l’oposició
a la construcció d’un cementiri de
residus radioactius a Ascó.

L’acció de protesta va consistir
en el desplegament de dues pan-

cartes, Tancament (símbol nucle-
ar) i Aturem les nuclears, acom-
panyades de consignes a favor de
la transparència informativa i de
les energies renovables. Després
de mitja hora, l’acció va concloure
sense incidents, això sí, observats
per una patrulla de la Guàrdia
Civil, que no va intervenir.

El portaveu de la CANC, Juli
Loras, va demanar “l’aplicació dels
articles 341 i 342 del Codi Penal”
–que preveuen penes de fins a vint
anys de presó– als responsables de
la fuita radioactiva de la tardor de
2007. També va exigir la destitució
de tots els membres del Consell de
Seguretat Nuclear (CSN) “perquè
sigui realment un consell de segu-
retat i no un consell pronuclear” i
la “retirada immediata” del projec-
te de construcció d’un magatzem
temporal individual de combusti-
ble irradiat a Ascó.

Al comunicat publicat amb
motiu de l’acció, el CANC afirma
que les centrals nuclears són abso-
lutament prescindibles i ho fa a
partir de la constatació que, des
que les centrals nuclears Ascó I i
Vandellòs II estan aturades (19 de
juny) no hi hagut problemes de
subministrament elèctric ni a Cata-
lunya ni a l’Estat espanyol. El text
fa un llistat de fets, profusament
documentats, qualificats de greus i
afirma que la ciutadania està sot-
mesa a la desídia i l’engany siste-
màtic per part d’Endesa, Iberdrola,
el CSN i ENRESA.

TARRAGONA // LES TRES CENTRALS NUCLEARS DE CATALUNYA ACUMULEN EL 71,4% DELS INCIDENTS

Una vintena
d’activistes es

van concentrar
per criticar les
deficiències de

les centrals
nuclears  

Assumpta Escarp rep l’obsequi d’una
banderola de solidaritat amb en Jona
✑ Nora Miralles
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La regidora de l’Eixample i
responsable de Mobilitat i
Seguretat Ciutadana de l’A-

juntament de Barcelona, As-
sumpta Escarp, va ser obsequiada
amb una banderola del cas Jona
“perquè la pengi al balcó de la
seu del districte”, segons els
joves que li van donar.

La seu del Districte de l’Eixam-
ple va acollir, l’11 de juliol, la
recepció de les entitats organitza-
dores de les diverses festes majors
que se celebren cada any als dife-
rents barris que conformen aquest
districte. Les entitats de la Sagra-
da Família, el Fort Pienc i la Dreta
de l’Eixample van ser les convida-
des d’enguany. En finalitzar els
parlaments de la regidora i del
president del districte, un mem-
bre de l’Assemblea de Joves de l’Ei-
xample Nord es va acostar al
micròfon habilitat pels discursos
amb la intenció de fer-ne ús.
Escarp ràpidament va comminar

un dels seus consellers a tallar el
so de l’aparell per silenciar la veu
del jove, davant l’astorament del
veïnat present. L’Assemblea va
informar als assistents de la peti-
ció fiscal de vuit anys de presó per

en Jona –organitzador de la Festa
Major de la Sagrada Família– i va
destacar la responsabilitat d’As-
sumpta Escarp en l’acusació for-
mulada per l’Ajuntament durant la
fase d’instrucció del cas com a

dirigent del Departament de Mo-
bilitat i Seguretat Ciutadana.

Com a obsequi per voler em-
presonar el jovent del districte
que presideix, Assumpta Escarp va
rebre una banderola on es podia
llegir 8 anys per manifestar-se?
Absolució Jona! amb l’objectiu
–segons els joves– que “la pengi al
balcó de la seu del Districte”.

Plantada de les entitats 
de la Sagrada Família
Les entitats organitzadores de la
Festa Major de la Sagrada Família
no van assistir a la recepció per
mostrar el seu descontentament
amb les actuacions de l’Ajunta-
ment, que els deu més de 60.000
euros de projectes socials pel
barri, com el Pla Comunitari, el

centre cívic de gestió veïnal Espai
210 o les mateixes festes majors,
que de moment han estat sufraga-
des amb les aportacions de les
associacions del barri.

L’Espai 210 en perill
L’Espai 210, situat al carrer Padi-
lla, va néixer l’any 2007 com un
espai de trobada del teixit asso-
ciatiu de la Sagrada Família de la
mà de la Coordinadora d’Entitats
del barri, que aplega una quaran-
tena d’associacions i col·lectius
com l’Associació de Veïns i Veï-
nes, esplais, caus, geganters, cas-
tellers, les AMPA, l’Aula Ambien-
tal o l’Assemblea de Joves, entre
moltes altres. La falta de recur-
sos econòmics amb què es troba
actualment l’espai –que encara
no ha obtingut els 20.000 euros
que l’Ajuntament havia de desti-
nar a l’equipament l’any passat–
fa perillar la seva continuïtat
com a centre de dinamització
sociocultural i d’intercanvi d’ex-
periències organitzatives del
barri.

EIXAMPLE // LA FISCALIA DAVANT 8 ANYS DE PRESÓ PEL JOVE DE L’EIXAMPLE BARCELONÍ
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Una de les sales de la central nuclear d’Ascó Arxiu

Centre Cívic Eixample, situat al carrer Padilla 206 Eduardo Díaz

L’Ajuntament
deu 20.000

euros a l’Espai
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Família
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1. Agost 2004, Tuzla. Campament per supervivents de Srebrenica.
2. Desembre 2002, est de Bòsnia.
3. Novembre 2002, Mihatovici, prop de Tulza. Campament per supervivents de Srebrenica.
4. Novembre 2003, Karaula, prop de Tuzla. Campament per supervivents de Srebrenica.
5. Novembre 2002, Balgovac, als voltants de Sarajevo. Procés d’identificació amb proves 
6. Juliol 2002, Kamenica, prop de Zvornik. Representants de la comunitat internacional 
al costat d’una fossa secundària durant una exhumació.
7. Agost 2002, Kamenica, prop de Zvornik. Fossa secundària de la qual es van exhumar 506
cossos incomplets. Eva Klonowski, una antropòloga islandesa, sosté el braç d’una víctima.
8. Agost 2002, Kamenica, prop de Zvornik. Fossa comuna secundària.
d’ADN. Una mare dóna mostres de sang que després es fan servir per al procés d’identificació 
de víctimes que dirigeix la Comissió Internacional de Persones Desaparegudes.
9. Agost 2002, Karaula, prop de Tuzla. Campament per supervivents de Srebrenica.
10. 29 de març de 2003, fàbrica de bateries a Potocari. Restes mortals de 599 homes 
i una dona dos dies abans del funeral.
11. Juliol 2002, Kamenica, prop de Zvornik. Una nina trencada sobre una fossa secundària.

Entrevista del fotògraf a la
secció de Roda el món > PÀGINA 18genocidi 

pa”
L’11 de juliol de 1995, tot just fa tretze anys, va tenir

lloc un dels episodis més negres de la història
moderna europea. Les Nacions Unides van decla-

rar àrea segura la ciutat bosniana de Srebrenica, que poc a
poc anava quedant més a mà de l’avanç imparable de les
forces sèrbies.  Un contingent holandès de les Nacions
Unides s’encarregava de defensar la població civil que s’hi
refugiava. No ho va fer. La carnisseria en massa d’homes i
nens a Srebrenica ha estat reconeguda com a la pitjor
atrocitat europea des del genocidi nazi. Almenys 8.000
bosnians –homes, nens i gent gran– van ser assassinats per
l’armada sèrbia, les dones van ser violades majoritària-
ment. Mentrestant i increïblement, el líder del contingent
holandès de les Nacions Unides es va reunir relaxadament
–tot prenent una copa– amb el general serbi Ratko
Mladic, responsable de l’exèrcit que atacava Srebrenica i
organitzava la neteja ètnica amb autocars i fosses comu-
nes primàries i secundàries repartides per la regió.

El reportatge fotogràfic i documental complet de
Tarik Samarah, Srebrenica, el trobareu publicat en forma
de llibre per IGMAN-Acció Solidària i Edicions de la
Fundació CATmón.
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8.7.

11.10.

>



pàgina 16 així està el pati directa núm. 102 / 16 de juliol de 2008

A judici per objecció a Espanya
✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Marc Belzunces, un veí de
Barcelona de 32 anys,
serà jutjat per un delic-

te electoral conseqüència del
que ell defineix com una acció
“d’objecció de consciència a
Espanya”. Belzunces va ser citat a
declarar davant la Guàrdia Civil
el 3 de juliol per ordre de la fisca-
lia del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) per ha-
ver-se negat a formar part d’una
mesa electoral durant les darre-
res eleccions espanyoles. L’argu-
ment d’aquest geòleg barceloní
–autor del bloc, tan visitat, De
l’holocè estant i membre de Soft-
català– és que formar part d’una
mesa electoral en uns comicis
espanyols entrava en contradic-
ció amb la seva ideologia inde-
pendentista.

Com a conseqüència d’aques-
ta acció, la fiscalia li imputa un
delicte electoral, que comporta
una pena d’arrest major i una
multa que pot oscil·lar entre els
180 i els 1.800 euros. Belzunces es
va negar a declarar davant del
secretari judicial i de la Guàrdia
Civil i va facilitar a la justícia un
escrit on explica que “com a inde-

pendentista català la meva cons-
ciència m’impedeix completa-
ment col·laborar en l’organització
d’unes eleccions espanyoles. No
tinc capacitat de triar el contrari”.
El judici pel cas se celebrarà passat
l’estiu previsiblement.

Obligació electoral
Belzunces va ser designat com a
vocal segon suplent a les elec-
cions al Congrés espanyol que es
van convocar el mes de març
passat. Segons la Llei Orgànica
del Règim Electoral General
(LOREG), la condició de membre

d’una mesa electoral té caràcter
obligatori i si per alguna causa la
persona designada no pot accep-
tar el càrrec ha d’acreditar-ho
presentant un escrit personal-
ment o mitjançant una persona
autoritzada davant la Junta Elec-
toral. Cal dir que Belzunces no va
fer arribar cap escrit a la Junta
Electoral en el termini previst
argumentant la seva objecció de
consciència. Però, en tot cas, els
motius ideològics no estan pre-
vistos en els supòsits pels quals
es pot quedar exempt de formar
part d’una mesa.

Segons Belzunces, l’obligació
de comparèixer a la mesa electo-
ral d’unes eleccions espanyoles
“atempta greument” contra la
seva “llibertat, personalitat i digni-
tat”. “La LOREG, per la qual se m’o-
bliga a declarar, no pot prevaldre
per sobre dels drets i les llibertats
fonamentals esmentades abans”.
Marc Belzunces argumenta que
aquesta actitud “no s’ha d’enten-
dre com una desentesa cap a la
meva societat, la catalana”. Segons
Belzunces, “si fossin unes elec-
cions nacionals o municipals, hi
col·laboraria com a ciutadà català”.

No és el primer cas
El de Belzunces no és el primer cas
d’objecció electoral independen-
tista. A les eleccions espanyoles
de 2004, Núria Serra, veïna de
Centelles i militant del Casal Inde-
pendentista Manuel Viusà de Vic,
va fer arribar a la Junta Electoral
una sèrie d’al·legacions per negar-
se a ser presidenta d’una mesa.
“He decidit fer aquest pas perquè
em sento independentista i, per
tant, no vull fer el joc a l’Estat. Per
això em declaro insubmisa a
aquest acte que se m’imposa”,
explicava la jove en unes declara-
cions recollides per Vilaweb.

El juliol de 2003 també va ser
condemnat l’insubmís electoral
Alex L, que no es va presentar en la
taula electoral del 12 de març de
2000 com a segon suplent de pre-
sident. Àlex L, segons recollia el
butlletí electrònic Contra-Infos, va
ser condemnat a onze caps de set-
mana d’arrest, set mesos de multa
amb una quota diària de 10 euros i,
en cas d’impagament, 105 dies de
privació de llibertat. També va ser
inhabilitat durant sis anys per pre-
sentar-se a les llistes electorals.

Els militants independentistes
Josep Blesa i Enric Borràs han posat
en marxa una campanya de suport
a Marc Belzunces a través d’Inter-
net per recollir fons per pagar les
despeses judicials. Ja han aconse-
guit més de 2.000 euros. “L’objec-
tiu de la campanya és que es reco-
negui l’objecció de consciència
electoral. És un tema que va més
enllà de l’independentisme i té
relació amb la qüestió dels drets
civils”, argumenta Belzunces.

BARCELONA // MARC BELZUNZES ES VA NEGAR A FORMAR PART D’UNA MESA ELECTORAL
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L’Audiència Nacional torna a
castigar la crema de fotos del rei
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

L’Audiència Nacional espan-
yola ha reiterat la con-
demna de 2.700 euros per

als dos imputats per delictes d’in-
júries contra la corona pel fet de
cremar una fotografia dels monar-
ques el setembre passat a Girona.
El judici era una repetició del que
hi va haver el 20 de novembre des-
prés que en aquella ocasió el
magistrat no va deixar declarar els
dos imputats perquè parlaven en
català, motiu pel qual la sala penal
de l’Audiència –més endavant– va
observar que hi havia hagut una
lesió del dret a la defensa.

El fet que la sentència fos re-
correguda per la defensa feia ope-
rar el principi de la reformatio in
peius, segons el qual els dos impu-
tats no podien ser condemnats a
una pena superior a la del primer
judici. Dit d’una altra manera, els
dos imputats han estat condem-
nats a la pena més alta que els
podia imposar el tribunal.

El judici va transcórrer sense
incidents destacables. El jutge José
Luís de Castro va deixar que els dos
imputats declaressin en català
–amb l’assistència d’un intèrpret– i
que exposessin els motius de la
crema de fotografies. Tant Jaume
Roura com Enric Stern van reiterar
que es tractava “d’un acte polític de
protesta contra la presència del
cap de l’Estat espanyol a Girona,
convidat per la Universitat de Giro-

na i la Federació d’Empresaris Giro-
nins”. Segons ells, “el monarca és el
cap de l’Estat i de l’exèrcit i és qui,
en última instància, no ens permet
exercir la llibertat com a poble”.
També van reiterar davant del tri-
bunal que l’Audiència Nacional, en
realitat, és l’hereu del Tribunal

d’Ordre Públic franquista i que el
judici al qual se’ls havia sotmès era
un judici polític, on no es jutjaven
unes suposades injúries a la monar-
quia, sinó que es vetava l’exercici
legítim de la llibertat d’expressió.

Per la seva banda, el jutge de
l’Audiència espanyola José Luís de
Castro va afirmar que “per manifes-
tar el rebuig a la monarquia no és

necessari menysprear i vilipendiar
els reis cremant la seva fotografia”.
Aquest és el motiu que justificaria
la condemna a pagar 2.700 euros
als dos imputats per cremar una
fotografia dels monarques espan-
yols. La sentència condemnatòria
–que copiava paràgrafs sencers de
la que va dictar uns mesos abans el
magistrat Vázquez Honrubia i que

va ser tombada pel ple de la sala
penal de l’Audiència– assumia els
arguments de la fiscalia i explicita-
va, a més, que no era necessària l’o-
fensa del rei per cometre el delicte
d’injúries a la corona, a diferència
dels altres delictes i faltes d’injúries
on l’ofensa de l’interessat és bàsica
per poder condemnar.

L’advocat de la defensa, Benet
Salellas, ja ha confirmat que torna-
rà a presentar recurs a la mateixa
sala perquè la sentència no se cen-
tra en la qüestió clau de l’exercici
lliure de la llibertat d’expressió.

Així mateix, membres de la
Plataforma Jo També Cremo la
Corona Espanyola han manifestat
que la resolució mostra, un cop
més, que la sentència ja estava dic-
tada abans de començar i que
aquest era, en efecte, un judici po-
lític. L’organització antirepressiva
Alerta Solidària, per la seva banda,
ha denunciat el caràcter polític de
tot el cas, i el considera especial-
ment greu ja que ha estat promo-
gut des del primer dia per l’interès
mediàtic.

GIRONA // PROCÉS JUDICIAL CONTRA ELS ANTIMONÀRQUICS GIRONINS
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Agents socials denuncien els
abusos de la directiva de retorn
✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El centre històric de la capital
de Ponent va tornar a ser
escenari de diverses batudes

policials amb l’objectiu de caçar
persones il·legals el 10 de juliol
passat. En l’operació, duta a terme
conjuntament per la Guàrdia
Urbana, els Mossos d’Esquadra i la
Policia espanyola, es van escorco-
llar desenes d’immigrants per bus-
car drogues i irregularitats resi-

dencials. La batuda es va fer en
dues parts. Primerament, les for-
ces policials es van situar a les
escales del carrer Sant Martí, on
dues furgonetes i dos cotxes dels
Mossos, tres cotxes de la Guàrdia
Urbana i un cotxe de la Policia
Nacional espanyola van escorco-

llar prop de 30 immigrants i se’n
van emportar tres mentre la poli-
cia local registrava els cotxes que
circulaven per la zona. En segon
lloc, el dispositiu es va traslladar a
la plaça Cervantes, on el dispositiu
va seguir el mateix procediment i
van endur-se dues persones més.
L’alcalde, Àngel Ros, va declarar
que aquests desplegaments no
són esporàdics i que es continua-

ran fent batudes d’aquest tipus per
detectar els immigrants en situa-
ció irregular, notificar-les a l’Ofici-
na d’Estrangeria de la subdelega-
ció del Govern i tramitar les
ordres d’expulsió.

No la Directiva del retorn
Per altra banda, el 13 de juliol es va
convocar una manifestació contra
la directiva de la vergonya a les

dotze del migdia a la plaça de la
Paeria de Lleida. Sota el lema Stop
a la repressió i als abusos policials,
no a la directiva de la vergonya de
la UE, prop de 60 persones es van
manifestar fins a la subdelegació
del Govern espanyol, on es va lle-
gir un manifest signat per 37
col·lectius. La directiva de retorn
aprovada al Parlament Europeu i
que s’aplicarà a partir del setem-

bre va ser titllada d’inacceptable i
inhumana, ja que permet tractar
com a criminals els immigrants
il·legals ja siguin menors d’edat o
refugiats. Aquesta política implica
la privació de llibertat durant
divuit mesos pel fet de no tenir els
papers i no acceptar l’expulsió
anomenada retorn voluntari; que
no hi hagi cap mesura per pal·liar
els constants abusos xenòfobs
policials; unes condicions deplo-
rables als centres d’internament
d’estrangers; el possible ingrés a la
presó; la prohibició d’entrar al
territori Schenghen durant cinc
anys; l’augment de les xarxes del
negoci esclavista del tràfic de per-
sones, i l’increment de la precarie-
tat laboral a resultes de treballar
sense drets i sota l’amenaça de la
deportació, segons asseguren
diversos experts. Davant d’aquesta
situació, els manifestants van exi-
gir la retirada immediata de la
directiva, el reconeixement del
dret a la lliure circulació de les
persones, al reagrupament fami-
liar i a la renovació dels permisos
de treball i de residència, la pro-
tecció dels drets humans, la ciuta-
dania universal, l’equiparació de
treball i salari, entre d’altres coses.
Els immigrants van denunciar que
la directiva ja s’està aplicant, com
en el cas de Torrepacheco (Múr-
cia), on 65 marroquins van ser
retornats al seu país d’origen.

LLEIDA // CONTROL I REPRESSIÓ ALS IMMIGRANTS

Les forces
policials van
escorcollar

desenes
d’immigrants al
centre històric,
el passat 10 de

juliol

Sanitaris Roca apel·la a la ‘crisi’ per
fer fora desenes de treballadors
✑ Laia Alsina Garrido
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Cada vegada són més les
empreses que asseguren
que han de retallar plantilla

perquè el sector immobiliari pa-
teix una crisi greu. La darrera que
s’hi ha sumat és la multinacional
catalana Roca, que ja ha anunciat
que acomiada una setantena de
persones entre la planta de Gavà,
al Baix Llobregat, i les oficines de
Barcelona.

Els responsables de l’empresa
fabricant d’aixetes i de sanitaris
al·leguen que la crisi al sector de
l’habitatge també afecta la in-
dústria que li proporciona mate-
rial i components i per això re-
dueix la plantilla per segon any
consecutiu.

Tot i això, l’any 2007 Roca va
augmentar els beneficis més d’un
nou per cent respecte a l’any ante-
rior. Uns guanys que es van traduir
en gairebé 1.800 milions d’euros
en vendes. L’empresa s’excusa amb
l’argument que els beneficis els ha
obtingut gràcies a l’expansió inter-
nacional.

A través de prejubilacions
Roca ja ha plantejat un expe-
dient de regulació d’ocupació
(ERO) que preveu l’acomiada-
ment d’una setantena de perso-
nes a Catalunya. Pel que fa a la
totalitat del territori de l’Estat
espanyol, quatre-centes perso-
nes perdran la feina. El sistema
que proposa l’empresa és el de
prejubilar la plantilla d’entre 54 i
64 anys i pagar-los el 85 per cent

del salari fins que arribin a l’edat
de jubilació.

L’ERO es va presentar l’11 de ju-
liol i ara hi ha trenta dies per arribar
a un acord entre l’empresa i els sin-
dicats. Al febrer, una cinquantena
de persones més van ser acomiada-
des de la planta que l’empresa de
sanitaris i d’aixetes té a Gavà.

Els sindicats, ara per ara, no
en tenen més detalls. Només
se’ls ha informat que l’expedient

de regulació d’ocupació afectarà
la gent de més de 55 anys, però
“no s’ha detallat el pla social ni
les condicions dels acomiada-
ments”, fet que podria fer os-
cil·lar aquesta xifra.

En cas que no s’arribés a cap
acord, el Ministeri espanyol de
Treball haurà de prendre una deci-
sió final, ja que la negociació es fa
a nivell d’intercentres.

EIXAMPLE // EMPRESES CATALANES PRESENTEN EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERO) 
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Dispositiu policial a les escales del castell de Lleida Ariadna Nieto

Susanna Sáez

Les empreses de material
elèctric també diuen que la

tan repetida crisi immobiliària
les ha afectades. Aquest és el
cas de Simon, que l’1 de juliol va
anunciar que acomiadava vui-
tanta persones al mateix temps
que presentava un expedient de
regulació d’ocupació.

Però la plantilla de Simon
no s’ha cregut l’argument de la
crisi i titlla l’operació de l’em-
presa “d’engany a l’Administra-
ció”. El motiu dels acomiada-
ments, diuen, no és pas que hi
hagi menys feina, sinó que “s’ha
externalitzat”.

Coincidint amb una reunió
entre la direcció de l’empresa i

representants del Departament
de Treball de la Generalitat, el
14 de juliol més d’un centenar
de persones es van concentrar
fora la seu de la Conselleria, al
carrer Sepúlveda de Barcelona,
i van manifestar el seu rebuig a
l’ERO.

De fet, segons un portaveu
del comitè d’empresa, la com-
panyia preveu tancar l’any amb
uns beneficis de 380 milions
d’euros. Aquestes dades avalen,
al seu parer, que “Simon només
persegueix una deslocalització”
i afegeix que ho prova el fet que
la producció es traslladi a d’al-
tres països com la Xina, el Mar-
roc o l’Índia.

L’elèctrica Simon se suma també a la
dinàmica d’acomiadaments massius 
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Tarik Samarah (1965) és un
fotògraf bosnià que treballa en
fotografia artística i documen-
tal. Ha passat deu anys recopi-
lant material per al projecte
Srebrenica - genocidi al cor
d’Europa i ha exhibit aquest
treball arreu del món. És cèle-
bre per la seva campanya de
tanques publicitàries a Belgrad
(Sèrbia), on exhibia imatges de
la massacre de Srebrenica en
grans dimensions com a
mètode de conscienciació
davant del genocidi. Acaba de
publicar un llibre amb tot el
seu material, la versió en
català i anglès del qual es va
presentar a Barcelona el 10 de
juliol.

✑ Laia Gordi
/Barcelona/

Per què es va decidir concre-
tament per fer un repor-
tatge sobre Srebrenica i no

sobre tot Bòsnia?
Vaig viure tota la guerra a Saraje-
vo i, en acabar, la UE volia acordar
que les tres ètnies tenien la matei-
xa culpa, cosa que penso que no
és certa. A Bòsnia va haver-hi un
genocidi, clarament. Una nació va
voler matar l’altra. I el fet és que la
comunitat internacional va tenir-
hi un paper molt prominent per-
què no va intervenir a temps, no
va moure un dit. Però, en el cas de
Srebrenica, la comunitat interna-
cional sí que va assumir la segure-
tat dels civils i, per tant, es va fer
còmplice de la matança.

Tot el que surt al meu llibre
es basa en els documents del tri-
bunal de La Haia. Ningú pot
posar en dubte que el que hi dic
és real i les imatges parlen per
elles mateixes. És molt impor-
tant fixar-nos en les fotografies
de grafits dels soldats holande-
sos destacats a Srebrenica on es
pot veure l’actitud i la postura
de la comunitat internacional
respecte Bòsnia. Per tant, em
vaig decidir per aquest projecte
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SREBRENICA // UN LLIBRE DE FOTOGRAFIES ENS APROPA AL DESPRÉS DE LA MATANÇA

“A Bòsnia va haver-hi un genocidi
i l’ONU no va moure un dit”

perquè només en aquest cas es
pot demostrar la responsabilitat
internacional en la guerra de
Bòsnia. (...) De fet, en una exposi-
ció de les meves fotos al parla-
ment holandès em van prohibir
les imatges dels grafits, perquè
aquesta és la realitat que ningú
no vol explicar. Si la mostra ha-
via de durar tres mesos, la van
retirar en dos dies. També em
van prohibir la imatge d’una do-
na bosniana –a Amsterdam– da-
vant un cartell del 60è aniversa-
ri de la mort d’Anna Frank. En
aquell moment feia deu anys de
Srebrenica, parlem de dos geno-
cidis europeus de minories reli-
gioses. Els holandesos van fallar
a l’Anna Frank i a Srebrenica.

Com definiria la població i la
convivència entre comunitats a
la ciutat avui dia?
No parlem d’una ciutat sinó de
tota la zona de l’est de Bòsnia. És
en tota aquesta àrea que hi va
haver neteja ètnica, ja que les per-
sones que vivien en aquesta zona
–parlem de set o vuit ciutats– van
haver de fugir de casa seva i van
anar cap a Srebrenica, declarada
zona segura per les Nacions Uni-
des(NU). Avui dia molts dels refu-
giats o són morts o van marxar a
altres països. Només un percen-
tatge molt petit encara hi viu:
gent gran, bàsicament, i persones
a l’atur sense gaires possibilitats
per sobreviure. En l’àmbit polític,
la situació està molt malament i
no es fa res al respecte. Veig difí-
cil l’establiment d’un debat entre
les comunitats. Encara hi ha molts
criminals de guerra que passegen
per allà amb total impunitat, amb
càrrecs destacats dins la policia i a
l’exèrcit. Tenim una situació molt
complexa.
Malgrat tot, s’han jutjat set per-
sones pel genocidi de Srebrenica.
Deixa’m dir-te quatre coses sobre
aquest judicis. S’ha fet alguna
cosa, però encara tenim els crimi-
nals amb càrrecs i en llibertat. Hi
ha molt poques persones jutjades
pel cas de Srebrenica i, en canvi,
aquí tenim (assenyala el llibre) una
llista llarga de morts –7.109 cossos

recuperats fins ara. O sigui, que hi
havia molta més gent implicada
que la que s’ha jutjat. Encara estan
buscant els responsables princi-
pals. A Ratko Mladic, el militar, i
Radovan Karadzic, el polític, no
els troben perquè no hi ha una
voluntat política de trobar-los, si
no ja estarien a la presó. És així de
simple.
La versió del contingent holan-
dès de les NU que havia de pro-
tegir Srebrenica es pot conside-
rar objectiva?
Els soldats holandesos com a
individus no tenien el poder per
fer gaire més. Però hi ha algú per
sobre d’ells, algun polític o mili-
tar, que sí que podia haver fet
alguna cosa. Algú va ordenar la
no intervenció, tot i que s’espe-
rava l’atac militar dels serbis. Per
entendre’ns, durant tres anys,
Srebrenica es defensava ella
mateixa amb armes pròpies en
una situació similar a un setge i
això només passava allà, a la Bòs-

nia de l’est. No tenien electrici-
tat ni menjar, estaven aïllats.
Aleshores, la comunitat interna-
cional va proposar un pacte: que
totes dues comunitats deixessin
les armes mentre ells assegura-
ven la seguretat dels civils. Els
bosnians van deixar les armes i
els serbis també, però al cap de
sis mesos els serbis ja en tenien
de noves mentre que els bos-
nians no tenien possibilitats
d’obtenir-ne. La comunitat inter-
nacional els va fallar, va deixar
que els serbis ataquessin i es va
produir la matança. De fet, quan
ja es veia a venir la caiguda de
Srebrenica, algú de les NU va
trucar el comandant bosnià i li
va dir que hi havia uns avions que
estaven a punt d’arribar per
bombardejar els serbis. Això,
però, no es va produir. O sigui,
que la gent de Srebrenica espe-
rava uns avions que no van arri-
bar. A més, quan va caure la ciu-
tat, els soldats holandesos

estaven com perduts, no sabien
què fer i es van limitar a prote-
gir-se a si mateixos. Passaven
dels bosnians que estaven per
allà. Els civils van intentar fugir
dins i a través del bosc. El 12 de
juliol –l’endemà de la invasió– la
comunitat internacional conei-
xia perfectament els diferents
punts de reunió dels civils, per
exemple, a l’estadi de Bratunac,
entre d’altres. Però diversos
representants de les NU van anar
a parlar amb Milosevic i els
líders de la República Srpska
(l’actual Sèrbia) i no van pregun-
tar en cap moment què passaria
amb els civils bosnians. Només
volien pactar alguna cosa per
salvar la pell de les tropes holan-
deses. Si aquests representants
haguessin dit alguna cosa potser
la matança no s’hauria produït i,
de fet, aquesta era la seva res-
ponsabilitat.
Aleshores, la matança va ser
l’endemà de la invasió?
Sí, fins el dia 12 hi havia hagut
assassinats individuals, no hi havia
una matança sistemàtica i orga-
nitzada. A partir del dia 12 es posa
en marxa una pràctica molt més
estructurada. Hi havia una infraes-
tructura d’autobusos establerta
per treure gent de Srebrenica i
matar-la d’una forma molt orga-
nitzada. Hi va haver un esforç
logístic darrere la matança perquè
hi havia moltíssims autobusos i
aquests necessitaven molta ben-
zina. O sigui, hi havia algú que ho
organitzava tot.

Hi ha alguna cosa que vulguis
afegir per acabar?
Cada 11 de juliol es recorden els
esdeveniments i s’enterren tots
els cossos identificats al llarg de
l’any –aquest any 400 persones.
Fins avui, coneixem 400 fosses
comunes i el procés d’identifica-
ció trigarà uns vint anys més a
acabar. Srebrenica no és un fet
que va passar i prou, trigarà molt a
tancar-se.

Tarik Samarah vol agrair a
IGMAN-Acció solidària i a la
Fundació CATmón que hagin fet
possible la publicació del seu
llibre en català i anglès.

Hi havia una
infraestructura
d’autobusos per
treure la gent de

Srebrenica i
matar-la
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/internacional@setmanaridirecta.info/

A Srebrenica 
la comunitat

internacional es
va fer càrrec de
la seguretat i,

per tant, és
còmplice de 
la matança

Hi ha molts
criminals de
guerra amb

càrrecs
destacats dins 
la policia i a

l’exèrcit
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✑ Àngelo Pineda
/Barcelona/

Les mobilitzacions que es van
produir arran de la pèssima
gestió de la crisi generada

per l’enfonsament del vaixell pe-
trolier Prestige van jugar un paper
important en la creació de xarxes
civils de protesta, amb unes con-
seqüències polítiques evidents. La
presidència de Fraga, sustentada
en una abstenció alta i en la so-
bredimensió electoral del món
rural, va començar a entrar en crisi
al voltant de la seva darrera ree-
lecció, l’any 2001. Els canvis so-
cials que s’havien produït en una
dècada d’hegemonia dretana inci-
dien en la urbanització de Galícia,
amb la pèrdua d’influència del
cacicat local, el veritable agent de
captació del vot.

Tot això va influir en la cohe-
sió del PP i en l’emergència de
protestes als feus de la dreta, com
la protagonitzada pels pagesos
contra la política agrària europea.
Però el fet que els mateixos afec-
tats, veïns i veïnes de les zones
costeres, haguessin de fer front
pràcticament en solitari a la nete-
ja del litoral i a la prevenció de l’a-
rribada de més fuel va provocar
un sentiment de desemparament
que es va estendre més enllà de
l’àrea afectada i que es va traduir
en una àmplia organització al vol-
tant del lema Nunca mais. Aques-
ta adhesió va ser l’expressió clara
d’una voluntat general de canvi,
però també va suposar la subordi-
nació del moviment als interessos
electorals del Bloc Nacionalista
Gallec (BNG). La formació nacio-
nalista, dominant dins de la plata-
forma, va excloure la participació
de l’independentisme gallec, va
marcar el ritme de les mobilitza-
cions en funció de les eleccions
municipals de 2003 i, finalment
–quan els resultats de Mugia van
oferir una certa sensació de
derrota–, va liquidar Nunca Mais i

GALÍCIA // ANÁLISI DE LA SITUACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

la va convertir en un observatori
mediambiental. Al camp de la
defensa del territori, l’organització
ecologista Erva es va desmarcar
d’aquest control i va abandonar la
plataforma. I dins l’Associació per
a la Defensa Ecològica de Galícia
(ADEGA), propera al BNG, es va
forjar un cisma.

La mobilització contra el go-
vern del PP es va reprendre per
part de la facció artística de
Nunca Mais (gent de Burla Negra,
Arredemo, etc.) amb les projec-
cions de la pel·lícula Hai que
botalos (Hem de fer-los fora),
seguint l’exemple de l’Hay motivo
espanyol i amb clares intencions

electorals de cara als comicis de
2005, quan Fraga va perdre defi-
nitivament la majoria i el govern.
La pregunta que llavors es plante-
java en el si dels moviments
socials era de quina manera afec-
taria la victòria del bipartit a l’alt
nivell de mobilitzacions dels anys
precedents.

Mobilitzacions en temps 
de govern progressista
L’any 2006 hi va haver un intent
de reanimació de Nunca Mais
amb motiu dels grans incendis
forestals estiuencs, però la seva
actitud va ser poc atrevida en les
accions i reivindicacions i no va
voler criticar la política de la Con-
selleria de Medi Rural, encapçala-
da pel nacionalista Suárez Canal.
Aquest assumpte va explicitar la
necessitat d’una activitat ecolo-
gista gelosa de la seva indepen-
dència. Així, els diferents movi-
ments en defensa del territori
caminen cap a aquest objectiu i
ara mateix es duen a terme lluites
importants en aquest sentit: a
Mugardos contra una regasifica-
dora que compta amb el suport
dels tres grups parlamentaris, a
Ponte Vedra contra la plantació
de cel·lulosa de l’empresa ENCE, a
Os Ancares per la preservació
d’un important espai natural i a
Rías Altas el moviment contra
l’especulació immobiliària.

La irrupció d’aquests movi-
ments va cristal·litzar amb la crea-
ció de la plataforma Galiza Non Se
Vende, que va organitzar diferents
convocatòries incòmodes per un
bipartit acostumat a monopolit-
zar la mobilització ciutadana.

En aquest sentit, han sorgit
moviments d’importància en
camps que eren gairebé exclusius
de les organitzacions sectorials del
BNG i que ara veuen com se’ls giren
en contra. Un moviment que ha
agafat força durant els últims anys
és el de la defensa de la llengua, en
part pel continuisme a la secretaria
de política lingüística (avui en
mans de PSdG-PSOE) –quan s’es-
perava un mínim de canvi per l’en-
trada al govern dels nacionalistes–,
però també per l’impuls que ha
donat la dreta als grupuscles que
denuncien una suposada imposi-
ció del gallec. Les convocatòries
de col·lectius com Galicia Bilingüe
van derivar en enfrontaments al
carrer i en dures intervencions
policials contra independentistes i
galleguistes en general. Els princi-
pals mitjans de comunicació
impresos es posicionen favorable-
ment als espanyolistes, tot crimi-
nalitzant els defensors del gallec
en unes pàgines escrites íntegra-
ment en castellà i en part finança-
des, paradoxalment, per la Secre-
taria de Política Lingüística. Un ens
que, d’altra banda, discrimina pro-
jectes veritablement normalitza-
dors com podria ser el cas del set-
manari *Novas da Galiza. d

Recuperant l’empenta 
de la lluita contra Fraga

Publicitat

Fronts de lluita: Motius per sortir al carrer
REINTEGRACIONISME
Dins el marc de la defensa de la llengua, el reintegracionisme defensa la unitat del gallec-portuguès.
Durant els últims anys ha tingut una incidència social visible, en part per l’adhesió dels centres socials,
que han impulsat un reintegracionime de base, molt crític amb les organitzacions isolacionistes (que
consideren una versió gallega del blaverisme). L’organització de referència és l’Associació Gallega de la
Llengua (AGAL), de caràcter més científic, que fins i tot va intervenir al parlament portuguès amb motiu
de la nova normativa de la llengua portuguesa.
CENTRES SOCIALS
Durant aquesta dècada s’han anat consolidant els centres socials i n’han aparegut de nous a diverses ciu-
tats, pobles i viles. Es va crear una coordinadora gallega que va fer fallida per la manca d’objectius
comuns entre independentistes i llibertaris i per la divisió dels primers. No obstant això, avui dia els cen-
tres socials són focus importants de dinamització sociocultural. En destaca la degana Fundaçom Artábria
(Ferrol), la molt activa Gentalha do Pichel (Compostela) o la recent nascuda Gomes Gaioso (A Corunha).
AUTODETERMINACIÓ
L’esmentada divisió de l’independentisme ha estat compensada per la creació de plataformes plurals
en defensa d’uns mínims principis autodeterministes. La primera va ser Bases Democràtiques Gallegues,
que va ajuntar organitzacions d’esquerra i intel·lectuals de cert pes (com el professor Carlos Taibo) con-
tra el tímid projecte de reforma estatutària que consensuaven el bipartit i el PP. Actualment, Causa
Galiza ha pres el relleu tot posant l’accent en la mobilització al carrer.
MOVIMENT ESTUDIANTIL
A Galícia les mobilitzacions contra la LOU de l’any 2001 van marcar un autèntic precedent de les de
Nunca Mais, ja que no només van expressar un descord amb la llei, sinó també el cansament que diver-
sos sectors socials del país arrossegaven després de quatre majories de Fraga. Ara es vol recuperar la
important dinàmica assembleària de llavors per la lluita contra Bolonya. Un bon exemple és l’assemblea
d’estudiants de la Universitat de Santiago que, a part de les seves reivindicacions, ha hagut de fer front
–juntament amb l’AGIR (independentista)– a la criminalització arran de l’esbroncada a Maria San Gil.

Que els afectats
haguessin de fer

front sols a la
neteja del litoral
va provocar un
sentiment de

desemparament
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✑ Laia Altarriba i Piguillem

Les autoritats alemanyes han prohi-
bit que el canal de televisió kurd
RojTV pugui continuar emetent en

aquest país a través de satèl·lit. La raó
que han donat és que aquest canal dóna
suport a la guerrilla del PKK. Fins i tot el
ministre de l’Interior alemany ha arribat
a dir que RojTV estaria al servei de la
guerrilla kurda en la seva lluita contra
Turquia.

Aquesta prohibició s’ha d’interpretar
com una nova victòria de Turquia sobre
les reivindicacions del poble kurd de
major democràcia i respecte als drets
com la llibertat d’expressió. I se suma a la
llista de decepcions dels darrers mesos
amb el govern d’Erdogan, que ara fa un
any va guanyar les eleccions parlamentà-
ries gràcies, entre d’altres motius, a les
promeses de democratització i respecte
pels drets individuals i col·lectius.

Una televisió que ha estat 
un revulsiu per als kurds
La televisió prohibida a Alemanya emet
des de Dinamarca. Es va crear el 2004 i
té dos canals: RojTV –generalista– i
MCC –de música. Durant els seus quatre
anys de feina, ha ocupat un paper cen-
tral en la recuperació de la llengua i la
identitat kurdes i també en la cohesió

entre els aproximadament trenta
milions de kurds que viuen arreu del
món. Va néixer gràcies a l’exili kurd que
viu a Europa per tal d’esquivar les prohi-
bicions, sobretot d’Ankara, però també
de Damasc o Teheran. A través del sa-
tèl·lit, el senyal de Roj TV arriba als
kurds de Turquia, l’Iran, l’Iraq i Síria i a 78
altres estats on viu la diàspora kurda. A
més, es pot accedir a la seva programa-
ció en directe per Internet a través de la
web. Tot i fer bandera de la llengua,
aquests dos canals també emeten alguns
programes en altres idiomes, conscients

de la diversitat lingüística actual d’a-
quest poble fragmentat. És per això que
el persa, l’àrab, l’anglès i fins i tot el turc
són presents a la graella de programes.

La prohibició d’Alemanya que impe-
deix que els televisors puguin rebre el
senyal de RojTV ha obert una picabaralla
entre els governs alemany i danès. I és
que aquest últim continua defensant la
legalitat de la cadena. Un estudi elabo-
rat pel Ministeri de Cultura de Dinamar-
ca conclou que, malgrat que els progra-
mes sovint mostren imatges violentes,
no són més que “la violència que actual-
ment existeix a Turquia i a les àrees kur-
des”. I afegeix que, tot i que potser l’e-
missió de RojTV té efectes que no
agraden a les autoritats turques, la pro-
hibició és completament exagerada i no
hi ha proves que la cadena provoqui una
incitació a la violència.

Des de l’arribada de l’actual partit
governant a Turquia (l’AKP, que va accedir
al govern per primer cop el 2002), la legis-
lació que persegueix la llengua i la cultura
kurdes s’ha flexibilitzat un mica. Això ha
fet possible que la televisió local de
Diyarbakir (la capital del Kurdistan nord,
dins de Turquia) emeti quatre hores a la
setmana en kurd. I també ha permès que

el tercer canal de la televisió pública turca
faci un programa en la llengua perseguida,
tot i que no té massa audiència: és un cop
per setmana, només dura mitja hora i s’e-
met a les sis del matí. Així doncs, és una
anècdota al costat de les 24 hores d’emis-
sió de RojTV i MCC.

Lògicament, la prohibició a Aleman-
ya arriba després de diversos obstacles
per emetre i persecucions dels periodis-
tes que treballen per RojTV a Turquia.
Un exemple són els 54 alcaldes del DTP
(l’actual marca electoral del moviment
d’alliberament kurd) contra els quals el
govern d’Ankara ha obert un judici per
defensar el dret de rebre el senyal d’a-
questa televisió. En aquesta carrera
d’obstacles, no sorprèn que els produc-
tors, tot jugant amb el significat del nom
de l’emissora (roj significa sol), expliquin
que Roj TV “s’ha convertit en el sol per al
poble kurd, que va ser condemnat a la
foscor però que avui torna a veure sortir
el sol cada dia”.

Quinze anys esquivant la repressió
La televisió que ha adquirit tanta centra-
litat per a la cohesió dels kurds se suma
a diversos mitjans de comunicació
escrits que ja existeixen des de fa anys. I

és que, gràcies a l’aixecament de la pro-
hibició –el 1991– de parlar i escriure en
llengua kurda (tot i que amb restric-
cions), va poder néixer Azadaya Welat,
un setmanari editat des de Diyarbakir. Es
va finançar a través dels lectors i durant
els primers anys la major part dels treba-
lladors eren voluntaris. Avui dia això ha
canviat –tot i que el sou és molt reduït–
i s’ha convertit en un diari que ven
10.000 exemplars.

El moviment kurd té un altre diari a
Turquia, tot i que en turc: Gundem. La
llengua escollida per aquest periòdic
nascut el 1991 s’entén si tenim en comp-
te que el kurd encara està prohibit a les
escoles i, per tant, la població no està
alfabetitzada en la seva llengua. Aquest
periòdic, que es fa des d’Istambul, cada
dia ven 20.000 exemplars.

El camí que ha permès que Gundem i
Azadaya Welat hagin arribat fins a l’ac-
tualitat no ha estat senzill: fins a 26
periodistes i venedors del primer van ser
assassinats durant els anys noranta per
paramilitars i pel mateix exèrcit i una
xifra superior de col·laboradors del
segon també van pagar amb la vida la
seva feina a favor de la recuperació de la
llengua i els drets del poble kurd.
Actualment, treballar per un d’aquests
dos mitjans o per les dues cadenes de
televisió que arriben des d’Europa no és
tan perillós, però continua essent difícil.
Durant el darrer any, tant Gundem com
Azadaya Welat han estat tancats diver-
ses setmanes perquè havien publicat
notícies que l’autoritat judicial va consi-
derar que difonien propaganda del PKK.

Així doncs, si avui dia ser periodista
kurd no té el grau de perillositat que
tenia anys enrere, la feina tampoc és sen-
zilla. I veient l’actuació d’Alemanya, no
sembla que la possible major entesa
entre Ankara i la Unió Europea pugui aju-
dar a garantir el respecte dels drets
col·lectius del poble kurd a Turquia.

Turquia estén fins a Alemanya 
la persecució del poble kurd

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

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)

LLOC: SCI Catalunya. Carme 95. Barcelona 
HORARI: Divendres no festius de 19 a 20.30h

Llibre polític, crític...
Editorials: Virus, Vosa, Txalaparta,
Hiru, El Jonc

C/ de l’Or, 8 (Plaça del Diamant) 08012
Gràcia. Barcelona
Telèfon 933 683 901 
distrivinyes@yahoo.es

Pastisseria Santacana

EESSPPEECCIIAALLIITTAATT  EENN  PPEETTOONNEETTSS
c/ La Cort 18 43800 Valls Telèfon 977 601 468

La televisió kurda
prohibida a

Alemanya, Roj TV,
es va crear el 2004

El moviment kurd
disposa de dos

diaris: “Azadaya
Welat” i “Gundem”
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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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bicides (uns productes que per-
metrien reduir els riscos d’infec-
ció per VIH durant les relacions
sexuals) o nous sistemes de
detecció de les malalties –espe-
cialment rellevants per la malà-
ria, ja que l’administració del
tractament durant les primeres
24 hores després de la infecció
redueix la taxa de mortalitat.

En aquest sentit, durant els
últims anys han agafat cada cop
més importància els Partenariats
Públics-Privats (PPP), uns orga-
nismes internacionals sense
ànim de lucre que busquen solu-
cions a la falta d’inversions en el
desenvolupament d’aquests pro-
ductes de salut dirigits  particu-
larment als països més afectats
per les pandèmies de la pobresa.
Només així s’han començat a
investigar seriosament possibles
vacunes per la SIDA, per exem-
ple, tot superant les resistències
de les farmacèutiques a invertir
en un producte que no tingués
un mercat que pogués retornar
els costos de la investigació (tot
i que beneficiaria milions de per-
sones).

pàgina 22 què es cou
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El repte de les malalties de la pobresa
✑ Gabriel Boichat,
/campanyes@setmanaridirecta.info/

és de sis milions de
morts cada any a tot
el món, una realitat
causada per només

tres malalties, el VIH/SIDA, la
tuberculosi (TB) i la malària.
També anomenades les tres pan-
dèmies de la pobresa, els seus
efectes estan molt lligats a les
condicions socials i econòmi-
ques de la població i afecten de
manera molt especial els països
en desenvolupament. La respos-
ta passa per potenciar l’eix pre-
venció-atenció-tractament de
cada malaltia, però també per
aconseguir noves eines de salut
més eficaces (vacunes, tracta-
ments, etc.) i, sobretot, establir
una coordinació entre les diver-
ses estratègies per donar una res-
posta integral.

Segons les últimes dades de
l’ONUSIDA (l’agència de les
Nacions Unides per la SIDA),
prop de 33 milions de persones
viuen amb el VIH (el virus que
causa la SIDA) i cada dia s’infec-
ten més de 14.000 persones al
món, el 95% a l’Àfrica i a Àsia.
Respecte la TB, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) calcu-
la que un terç de la població
mundial (2.000 milions de per-
sones) estan infectades pel bacil
de Koch (el patogen que pot pro-
vocar la malaltia). De totes
aquestes persones, un 10% des-
envoluparà la tuberculosi, men-
tre que la resta controlarà la
infecció en estat latent.

Finalment, la malària no es
queda pas enrere. Avui dia, més de
300 milions de persones estan
afectades per aquesta malaltia i el
90% de les morts es concentren
als països en desenvolupament,
sobretot en l’Àfrica subsahariana,
on la malària mata un infant cada
30 segons.

Accés als tractaments
Un primer pas ha de ser garantir
l’accés als tractaments existents.
No és acceptable que aquestes
tres malalties tinguin medica-
ments que permeten controlar-
les i que aquests no arribin a les
persones que més ho necessiten.
Amb la malària, per exemple,
tenir accés als tractaments signi-
fica la cura en un període de tres

M

Per contactar:

www.planetasalud.org
www.aeras.org
www.ipm-microbicides.org

www.stoptb.org

a set dies. En cas contrari, malà-
ria i pobresa tenen un efecte
letal.

En relació al VIH, un informe
elaborat per l’OMS, l’ONUSIDA i
la UNICEF –titulat Cap a l’accés
universal: augment de les inter-
vencions la prioritat de les quals
és el VIH en el sector sanitari–
conclou que dos terços de la
població mundial que viu amb
VIH no rep els tractaments
necessaris.

Les raons per les dificultats
d’accés als medicaments són
diverses. Algunes es relacionen
amb la formulació (és difícil que
un medicament que necessiti
estar refrigerat arribi a determi-
nats llocs), però també amb el
preu. I aquí trobem les farmacèu-
tiques. L’informe sobre l’accés als
medicaments del VIH reconeix
que el fet que el preu sigui tan
elevat està directament relacio-
nat amb les patents, propietat de
les farmacèutiques que produei-
xen els tractaments. La conse-
qüència és que molts països afec-
tats no es poden permetre pagar
el preu dels tractaments, fet que
provoca més malaltia i més
pobresa. Per tant, cada vegada hi
ha menys recursos per fer front a
la situació.

Necessitat de nous 
productes de salut
Garantir l’accés als tractaments
existents, però, no seria sufici-
ent per controlar les tres pandè-
mies. Calen nous tractaments
més eficaços i accessibles, però
també eines noves: vacunes pre-
ventives i terapèutiques, micro-

És el cas, entre d’altres, de la
Iniciativa Internacional per les
Vacunes de la SIDA (IAVI, en les
seves sigles en anglès), el Parte-
nariat Internacional pels Micro-
bicides (IPM, en les seves sigles
en anglès), la Iniciativa per una
Vacuna de la Malària, la Funda-
ció Mundial Aeras per una Vacu-
na de la TB (Aeras) o la Fundació
pel Desenvolupament d’Instru-
ments de Diagnosi Innovadors
(FIND Diagnòstics).

La resposta catalana
Catalunya no és pas aliena als
esforços mundials per donar una
resposta a aquestes tres pandè-
mies. Diferents centres d’investi-
gació desenvolupen productes
nous molt prometedors com
l’investigador Pere-Joan Cardo-
na, de l’Hospital Germans Trias i
Pujol (Can Ruti). Des de la Unitat
de Tuberculosi Experimental,
dirigeix un projecte de desenvo-
lupament d’una vacuna terapèu-
tica de la TB anomenada RUTI,
amb l’objectiu de reduir signifi-
cativament el tractament de la
infecció tuberculosa latent mit-
jançant una vacuna que s’admi-
nistraria a persones ja infectades
per evitar que desenvolupessin
la malaltia.

També trobem el Centre de
Recerca en Salut Internacional
de Barcelona (CRESIB), dirigit
per l’investigador Pedro Alonso.
El seu projecte més conegut és
la investigació d’una vacuna con-
tra la malària, que és un de les
candidates més prometedores.
Però el centre també participa
en la investigació de microbici-
des amb la preparació d’assaigs
clínics. Com a darrer exemple,
trobem l’HIVACAT, un centre
públic català creat per participar
en els esforços mundials per tro-
bar una vacuna de la SIDA i que
és el resultat de l’estreta
col·laboració entre l’Hospital
Clínic i Can Ruti.

Tractaments, noves eines de
salut, però també coordinació de
les estratègies. Les tres malalties
es potencien mútuament i això
significa que si aconseguim re-
duir-ne una però no una altra, els
avanços aconseguits seran insufi-
cients i, amb el temps, fins i tot
poden revertir. Per això les inicia-
tives que hi ha en marxa estan
fomentant sinergies arreu del
món perquè les respostes sobre el
terreny s’apropin i es coordinin
amb l’objectiu, també, de ponten-
ciar-se mútuament. d

Un metge treballant en un laboratori d’una fundació per la cura de la Sida

La Sida, la
tuberculosi i la
malària causen

més de sis
milions de morts
cada any arreu

del planeta

L’ONU reconeix
que les patents
són les causants

dels elevats
preus dels

medicaments
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✑ Ramon Vila
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a segona setmana de
juliol ha sortit als car-
rers de Tarragona el
primer número d’una

nova publicació informativa i
d’opinió a través de la qual l’Es-
querra Independentista pretén
donar el seu punt de vista de l’ac-
tualitat ciutadana. Després d’un
número zero de prova publicat el
mes de maig, el col·lectiu Vehi-
cles de Comunicació Alternatius
ha decidit engegar una revista de
quatre pàgines de publicació
mensual amb una tirada de 3.000
exemplars que es reparteixen
gratuïtament per tota la capital
del Tarragonès.

La Bicicleta pretén ser un alta-
veu dels col·lectius de l’Esquerra
Independentista de Tarragona per

tal de difondre a la resta de la
societat tarragonina els seus plan-
tejaments i propostes. A la vega-
da, des de l’edició de la revista
s’assegura que vol ser també un
altaveu del conjunt dels movi-
ments socials de Tarragona i el
Camp en tots els seus vessants,
incloent les activitats en defensa
del territori, la lluita contra el
patriarcat i el moviment antifeixis-
ta i per l’okupació, sense oblidar
les reivindicacions laborals o les
expressions culturals tarragonines.

L’assemblea que publica La
Bicicleta pretén que la revista
creixi a mesura que el projecte es
vagi consolidant. Creuen que la
iniciativa és “imprescindible” i,
per això, diuen que les ganes de
treballar han guanyat les dificul-

tats materials i humanes a l’hora
de tirar endavant Així mateix, ha
calgut trobar subscripcions de
persones que creguessin en el
projecte i li donessin un finança-
ment base, que es complementa
amb publicitat seleccionada.
Com afirmen les impulsores de
La Bicicleta, “afortunadament la
realitat va superar les nostres
expectatives i hem pogut consta-
tar la maduresa del nostre movi-
ment i de l’ajuda, gairebé sempre

desinteressada, que ens han o-
fert persones, col·lectius, orga-
nitzacions i locals”.

El primer número obre amb un
text crític sobre la gestió del pre-
sident de l’Entitat Municipal del
Transport i un altre sobre la re-
pressió contra l’esquerra indepen-
dentista local. També hi trobem
textos d’opinió sobre el transvasa-
ment del riu Ebre, el conflicte del
Tibet o la jornada laboral de 65
hores.

✑ Ramon Vila
/campanyes@setmanaridirecta.info/

into de Verano és el
nom que rep aquesta
trobada –que vol ser
refrescant com la begu-

da estiuenca– organitzada pel
sindicat CGT, Ecologistes en
Acció, Baladre i Qui deu a Qui?
Aquest any s’ha convocat la seva
cinquena edició, que es farà entre
el 18 i el 23 de juliol al poble de
Ruesta (Aragó). El Tinto és un
espai autogestionat de coneixe-
ment mutu, relació i reflexió per a
l’acció social i col·lectiva en el
qual se somnien molts mons i on
es pretén que la justícia social, la
igualtat, la solidaritat i el respecte

pel medi ambient i les persones
siguin utopies assolibles. Com en
altres edicions, l’objectiu és que
els matins es dediquin a la reflexió
sobre la repressió, els conflictes i
la criminalització sobre els movi-
ments socials i les persones que
en formen part. Els dubtes sobre
com identificar aquesta repressió
i com afrontar-la s’ajunten amb la
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Així, hi haurà tallers simultanis
al matí i a la tarda com la ins-
tal·lació de programari lliure, eco-
nomia social, pensions, mitjans de
comunicació, habitatge, risotera-
pia, presons i centres de menors,
decreixement o municipalisme.
D’altra banda, per tal que tothom
sàpiga què s’ha tractat , cada dia hi
haurà un espai per la posada en
comú de les reflexions que en sor-
geixin. A la nit hi haurà altres
tallers: contacontes, massatges,
teatre, música, balls, reflexió sobre
el tractat de Lisboa en el procés
de construcció de la Unió Euro-
pea. Per últim, el darrer dia es farà
una avaluació de la trobada.

Ruesta
La trobada té lloc al poble de
Ruesta (Saragossa), que el 1998 va
ser cedit al sindicat CGT per la
Confederació Hidrogràfica de l’E-
bre (CHE). La gent que viu al poble
es dedica a la gestió d’un alberg
–que aprofiten entre altres els
peregrins del Camí de Santiago–,
un centre cultural i un càmping.
No hi arriba el transport públic,
per la qual cosa s’organitzaran
diversos vehicles des de Jaca o
Iruña. L’allotjament al càmping i el
menjar dels quatre dies costa 70
euros per les persones adultes
–55 si no es tenen recursos sufi-
cients– mentre que els més petits
de tres anys no paguen.

socials (terrorisme global, mili-
tarisme i presó), drets laborals
(conflictes laborals i repressió)
drets ecològics (desarticulació
del territori) i drets dels pobles
(relacions internacionals, gue-
rres i finances).

preocupació de si es reproduei-
xen dins els col·lectius i de com
organitzar-se sense caure en
autoritarismes. Així, en aquest
poble al costat de l’embassament
de Yesa es parlarà de conflictes,
mediació i gènere en un ambient
de discussió i diversió.

També es vol donar continuï-
tat a l’espai Mosto de Verano, una
escola d’estiu amb activitats pro-
gramades especialment per la
mainada. Tot i això, algun dels
tallers es faràn junt amb la gent
adulta per fomentar la participa-

T

Torna el Tinto de Verano
S’ENGEGA LA V EDICIÓ DE L’ESPAI DE TROBADA I INTERCANVI ENTRE MOVIMENTS SOCIALS A RUESTA (ARAGÓ)

ció de la quitxalla a les assemble-
es amb l’objectiu que aprengui a
participar en els col·lectius. Mit-
jançant la complicitat i l’autono-
mia de les més menudes la idea és
aprendre també dels seus somnis i
desitjos, de la seva capacitat d’ac-
ció i de la seva energia.

Els continguts
Els continguts de la trobada se
centren en els eixos de la repres-
sió i els conflictes dins els movi-
ments socials i es complemen-
ten amb tallers sobre drets

‘La Bicicleta’ comença a pedalar
APAREIX A TARRAGONA UNA NOVA PUBLICACIÓ MENSUAL I GRATUÏTA DE L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA DE LA CIUTAT

L

d

d

Per contactar:

tintodeverano@listas.nodo50.org
www.nodo50.org/tintodeverano/2008/

Per contactar:

labicicleta.tgn@gmail.com
www.tinet.org/~endavant/bicicleta
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www.revistacatalunya.cat

Arxiu CGT
Xerrada durant la trobada de l’any passat

A Ruesta es
parlarà de
conflictes,
mediació i

gènere en un
ambient de
discussió i
diversió

És una revista
mensual amb
una tirada de

3.000 exemplars
repartits

gratuïtament
per tota la
capital del
Tarragonès
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Crear un espai en què el coneixe-
ment escapi del pensament únic,
l’homogeneïtzació i el mercanti-
lisme. Aquest és l’objectiu de la
primera Universitat Lliure
d’Estiu (ULE) de Barcelona, que
se celebra en diversos espais
autogestionats dels barris de
Sants i el Poblenou del 15 de juny
al 30 de juliol. Davant dels
models tradicionals d’escola i
d’universitat, que mantenen
profunds lligams amb les institu-
cions i les empreses, la ULE
proposa treure l’ensenyament
dels paràmetres estàndards.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La ULE és una universitat
popular en la línia de projec-
tes com l’Ulibre de Xile, la

Copenhagen Free University de
Dinamarca, la FreeUniversity de
Los Angeles als EUA o la Toronto
Anarchist Free University al
Canadà. Les decisions de la univer-
sitat són preses en assemblea
oberta i participativa. Aquesta és
una de les principals diferències
entre la ULE i altres experiències
universitàries estivals, com la
Universitat Catalana d’Estiu (UCE)
o la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC). Oriol Rigola,
membre del col·lectiu que impulsa
la ULE, explica que “la nostra
proposta neix precisament amb la
intenció que les idees surtin
d’aquests espais destinats a la
comercialització i exclusivitat del
coneixement”.

Aquest caràcter horitzontal i
autogestionat és un dels punts
bàsics de la iniciativa. “La nostra
universitat pretén seguir un
model basat en l’horitzontalitat,
per tant, no disposem de rector i
l’òrgan màxim de decisió és l’as-
semblea, que és lliure, oberta i
participativa”, argumenta Rigola.
“Tampoc no tenim cap forma de
finançament institucional ni de
cap corporació nacional ni inter-
nacional”, explica. Així doncs, com
es finança el projecte? “Les inicia-
tives són assumides mitjançant el
suport mutu i cap d’elles pot
tenir afany de lucre. Valorem que
això ens dóna una independència
que les universitats tradicionals
perden perquè depenen dels seus
patrocinadors”.

La Universitat Lliure d’Estiu ha
esdevingut un punt de confluència
on entitats com l’Ateneu Llibertari
de Sants o el CSOA La Teixidora
del Poblenou treballen conjunta-
ment amb la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua

(CAL), el col·lectiu impulsor del
programari lliure Kernel Panic o
Temps de Re-voltes.

Fora del mercat
Oriol Rigola explica que la ULE té
la voluntat “que les nostres activi-
tats siguin accessibles a tothom,
indiferentment de si es tenen estu-
dis previs, si es tenen papers o de
la disponibilitat de recursos econò-
mics”. Un altre punt diferenciador
són les temàtiques de la
Universitat Lliure, moltes de les
quals no tindrien cabuda entre les
parets d’una universitat convencio-
nal. “No entrem en les valoracions
sobre la rendibilitat de les activi-
tats i tampoc mirem si segueixen
les categoritzacions de formal o no
formal o, fins i tot, si entren en els
barems d’allò que aquesta societat
considera productiu”. Així, s’hi han
desenvolupat des de cursos de
català per nouvinguts fins a tallers
de clown, disseny i maquetació,
assessorament legal antirepressiu o
una “triatló de supervivència
domèstica”, sobre els problemes
derivats de la burocràcia.

Al mateix temps, reafirmen
l’experiència com una universitat.
“Les institucions que s’autoprocla-

men universitats no són més que
botigues de títols universitaris on
el menys important és el que s’hi
aprèn. Creiem que l’intercanvi de
coneixements és la manera més
enriquidora d’aprendre, perquè les
idees es comparteixen i es generen
col·lectivament. Això fa que el
coneixement esdevingui universal i
no tancat i exclusiu com succeeix
en l’actualitat”, explica Rigola.

Un projecte amb futur
Als Països Catalans han existit
diverses experiències similars a la
ULE. La més recent és la
Universitat Pirata, “extingida fa
poc temps arran del desallotja-
ment de l’edifici on es portava a
terme”, lamenta Rigola. Tot i això,
els organitzadors també s’emmira-
llen “en l’ensenyament que s’inter-
canviava als ateneus, a les escoles
racionalistes o sindicals i a les
universitats populars de principis
del segle XX, sense oblidar les
escoles de col·lectivitzacions en
règim d’autogestió obrera durant
la Guerra Civil Espanyola”.

La primera Universitat Lliure
d’Estiu ha tingut molt bona
acceptació. “La veritat, no ens
podem queixar”, explica Rigola.

“L’acceptació ha estat prou bona
en la majoria de les activitats,
amb alguna excepció. En alguns
casos hem hagut de tancar les
inscripcions als tallers perquè
estaven plens. Parlem de casos
com el de teatre de l’oprimit, el
de disseny i maquetació o el de
creació de webs”.

L’experiència tindrà continuï-
tat l’any 2009? “Valorem que està

anant molt bé, però no tenim
pensat fer una avaluació fins
després de l’estiu. Molt probable-
ment ens plantegem la continuï-
tat de la ULE. Molts dels tallers
que s’havien plantejat de fer
durant aquesta edició han quedat
fora de calendari i segurament els
haurem de buscar un lloc en un
futur presumiblement no massa
llunyà”, explica Rigola.

Alliberar el coneixement
LA PRIMERA EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT LLIURE D’ESTIU DE BARCELONA PROPOSA ALTERNATIVES ALS MODELS TRADICIONALS D’ESCOLA I D’UNIVERSITAT

Universitat Lliure d’Estiu 
Pròximes convocatòries
19 DE JULIOL, 18H. CAN VIES

Tot el que sempre has volgut saber i mai t’han explicat sobre la
radioactivitat i l’energia nuclear
22 DE JULIOL, 20:15H. CAN VIES

Introducció a la llengua de signes catalana
24 DE JULIOL, 20H. ESPAI OBERT

Taula rodona sobre cooperativisme
25 DE JULIOL, 18H. ATENEU LLIBERTARI DE SANTS

Noves eines per treballar cooperativament. Taller de wikis,
google docs, google maps...
25 DE JULIOL, 20H. ESPAI OBERT

Taula rodona sobre municipalisme llibertari
26 I 27 DE JULIOL. CAN VIES

Taller de teatre de l’oprimit
Més info: <http://unilliure.sants.org>

Taller de creació de pàgines web a l’Ateneu Llibertari
de Sants i taller de teoria política a La Teixidora

Albert Garcia

Albert Garcia

Eduardo Díaz
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Els músics de Cerdanyola reivindiquen l’Escorxador
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

El 19 de juliol se celebra la
tercera edició de la Rock
Parade de Cerdanyola del

Vallès. Una jornada organitzada per
l’Associació de Músics de Cer-
danyola l’Escorxador que té com a
objectiu reivindicar espais d’assaig
per als músics en aquesta localitat.
La Rock Parade no és només un
festival de música, també inclou
una part de formació. El dia co-
mençarà amb un conjunt de tallers
de programari lliure i de guitarra
acústica. Posteriorment es farà un
dinar popular i, a continuació, un
conjunt de xerrades amb les llicèn-
cies lliures i les entitats gestores de
drets d’autors com a temàtica prin-
cipal. Per acabar hi haurà un dinar
popular i un bon grapat de

concerts on tocaran: Red Banner,
Bongo Botrako, Fósforo y los TNT,
With Another Reality, Carles
Navarrete i The Fresh and de
Tootheads. Aquests grups són els
finalistes del Primer Concurs
Musical de l’Escorxador. L’associa-
ció musical i cultural l’Escorxador
reivindica l’escorxador abandonat
de Cerdanyola com un possible
espai per als grups musicals de la
ciutat, la gestió del qual seria autò-
noma i autogestionada. “A Cerdan-
yola hi ha una manca d’espais on
els músics puguin assajar sense
causar molèsties a tercers. Adquirir
una sala d’assaig insonoritzada és
una cosa pràcticament impossible
per la majoria de les persones”,
expliquen. Els músics de l’Escorxa-
dor volen fer una reflexió “sobre la
necessitat de promoure la cultura i
l’oci participatiu”. “Cerdanyola

posseeix algunes infraestructures
dedicades a aquests propòsits,
però són totalment insuficients
per les necessitats dels músics i
dels joves en general. Les activitats
musicals requereixen unes infraes-
tructures mínimes, però necessà-
ries”, diuen. Segons el projecte que
ha presentat l’associació per l’espai
de l’escorxador, aquest futur punt
de trobada dels grups locals dispo-
saria de 24 sales d’assaig i seria “un
espai de socialització musical”. Està
situat lluny del centre urbà, per la
qual cosa les molèsties serien míni-
mes. A més, des de l’associació
volen potenciar tots els grups
locals i crear una distribuïdora
alternativa local que doni suport a
totes les bandes de la ciutat que
acabin de començar perquè es
puguin donar a conèixer, tot distri-
buint el seu material.

LA TERCERA EDICIÓ DE LA ROCK

PARADE POSA SOBRE LA TAULA LA

MANCA D’ESPAIS D’ASSAIG PER ALS

GRUPS LOCALS

Fusió, intercanvi i tecnologia social
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Les seixanta places inicials han
quedat curtes per acollir les
persones inscrites o que

encara es volen inscriure a
l’Hortanet Lanparty. De moment,
però, no cal patir, ja que l’organit-
zació ha assegurat que habilitarà
un espai més gran que el de les
darreres edicions. La barreja de
festival i conferències de fusió
tecnosocial arriba per tercera
ocasió consecutiva a la Casa Jove
de Meliana, a l’Horta Nord. Del 18
al 20 de juliol –tres dies en lloc de
dos per les diverses peticions
internautes– el software i la
cultura lliure seran les protagonis-
tes de pantalles múltiples i petites.

La cartellera d’enguany
Les jornades s’obriran amb el

muntatge dels equips informà-
tics, per donar pas a una projec-
ció i la descàrrega del banc de
documentals i pel·lícules sobre
programari i cultura lliures.
L’endemà dissabte serà el dia
fort de la lanparty amb diverses
xerrades sobre streaming lliure i
Arduino, una placa multifuncio-
nal de baix cost. També hi haurà
espai per un taller d’iniciació a la
programació. Finalment, de cara
a diumenge i com ja és tradicio-
nal en aquest tipus d’esdeveni-
ments, es farà una installparty
de Linux Ubuntu.

Crear xarxa
L’Hortanet va néixer l’any 2005
com un projecte a llarg termini
per donar cobertura sense fils al
territori de l’Horta. Tot plegat es
va anar retardant, però el nom
es va aprofitar i es va fer servir

per anomenar la primera edició
d’una lanparty a Meliana,
promoguda principalment per
l’Agrupament Escolta Jaume I de
la localitat. Des dels seus
orígens fins a l’actualitat, el
nombre de persones partici-
pants no ha parat de créixer.

La ‘lanparty’ per principiants
Una lanparty o festa LAN és un
esdeveniment convocat que
reuneix un grup de persones
amb els seus ordinadors durant
un o més dies en un mateix
espai físic. Tot plegat amb diver-
ses finalitats, des de jugar i
compartir informació fins a
conèixer d’altra gent i aprendre
les novetats en tecnologia. En el
cas de l’Hortanet, la finalitat és
social: promoure, transformar i
compartir una cultura i un soft-
ware lliures.

L’HORTANET LANPARTY ARRIBA

A LA TERCERA EDICIÓ

DEL 18 AL 20 DE JULIOL

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.HORTANET.NET

Pim-Pam-Pum

“El sistema capitalista és flexible i per això funciona”
Eina

expressions pàgina 25

Eina és el nou projecte dels
desapareguts Inadaptats, pio-
ners del rock de combat als
Països Catalans. El grup de
Vilafranca del Penedès torna
al primer pla de l’escena alter-
nativa amb L’art de la guerra
(autoeditat), un llibre-disc ba-
sat en l’obra del filòsof xinès
Sun Zu que ells apliquen a la
lluita de classes i a la dialèc-
tica marxista. Una de les pri-
meres oportunitats per veu-
re’ls serà el 18 de setembre al
Mercat de Música Viva de Vic.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Què pot aportar un
llibre d’estratègia
bèl·lica escrit per un

xinès el segle VI abans de Crist
en l’actual conjuntura social
dels Països Catalans?
Una de les idees que ens vam
plantejar quan vam fundar Eina
era que els discos que féssim
fossin més que un recull de
cançons. Per això ens vam plan-
tejar de fer-los conceptuals,

com ja havíem fet amb
l’Homenatge a Ovidi, el darrer
disc d’Inadaptats. El primer
objectiu era musicar un llibre i
en comptes de triar-ne un
d’obvi hem optat per un dels
tractats més antics i foscos, un
llibre prohibit al poble. L’art de
la guerra, a partir de la lectura
dialèctica que fa de la realitat,
conclou allà mateix on també
arriba Marx.
Hi ha qui aplica la filosofia de
Sunt Zu al neoliberalisme, però
Eina ho feu en l’àmbit revolu-
cionari... Les mateixes eines es
poden emprar per finalitats
diferents?
Exacte, com una pistola o com
una cançó. Estem farts de
veure com el sistema capita-
lista té una capacitat impres-
sionat per ser flexible i és això
el que li permet continuar
funcionant. Sunt Zu entén
l’existència com un xoc de
contraris que genera un
conflicte i, a partir d’aquí, es
configura la realitat. En el cas
que ens ocupa, el conflicte és
entre classes socials. A través

de L’art de la guerra podem
entendre les dinàmiques del
conflicte i cercar les estratègies
necessàries per transformar la
nostra realitat de maneres
intel·ligents que repercuteixin
en el benestar col·lectiu.
Quin plantejament feu a l’hora
de refundar-vos com a grup?
Amb Inadaptats tot era més
passional i amb el temps vam
veure que tot era molt caòtic i
podíem planejar molt poc els
nostres moviments. Al mateix
temps, estàvem estigmatitzats i
reclosos en un gueto que nosal-
tres mateixos havíem contribuït
a reforçar. Hem estat víctimes
de l’estereotip i no volíem
convertir-nos en el grup de
festa major.
Quan podrem veure Eina en
directe?
Seguirem els camins de la
guerrilla, perquè ens estarem
amagats molt de temps. Volem
aparèixer als concerts on sapi-
guem que hem guanyat abans
de lluitar i això vol dir aconse-
guir totes les condicions idònies
per fer bons bolos.

Publicitat

Dim16.-Patchanka+Deskarats
Dij 17.- Costo Rico +
Sacromonte Kings

Div 18.- Planeta Lem + Dj
Dis 19.- Top of the Class Party

Diu 20.- Rapsistencia
Dim 23.- Palmeraskanivales 

Dij 24.- Fufu Ai
Div 25.- Naraina+

Dj Malungo 
Dis 26.- Alterkados 

Diu 27.- 
La Rapsistencia

Dij 31.-
Rokola
Bacalao 
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✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Simplement, memorable.
L’ambient asfixiant de la
Sala Clap de Mataró no va

poder aturar els bots constants
de quatre-centes persones durant
tot el concert de la rapeuse Keny
Arkana. La jove marsellesa va
actuar a casa nostra per primera
vegada de la mà del Festival
Cruïlla de Cultures, programada
el 10 de juliol i amb uns teloners
d’excepció. At Versaris, el grup de
hip-hop més compromès de l’es-
cena catalana actual, li va deixar
el pati animat i va demostrar una
vegada més la qualitat contun-
dent de les seves melodies parla-
des. I sobretot, la compenetració
creixent entre les dues veus que

denota, sens dubte, l’augment
d’assaigs. Segurament també hi va
influir el fet que el grup comptés
amb els seus i les seves millors
seguidores, que van animar i core-
jar amb força des de Sabadell fins
a Sants, passant per Manresa.

L’entrada a escena de Keny
Arkana ja va perfilar l’inici d’una
apotesosi creixent. Amb esceno-
grafia de banlieue, la cantant va
fer un repàs per diversos temes
del seu nou àlbum,
Désobéissance, tot just editat
l’abril d’enguany. Ara bé, conei-
xedora del seu públic, no va
oblidar rapejar diversos temes
anticapitalistes de l’antic Entre
ciment et belle étoile, publicat
l’any 2006. Entre ells, el clímax
del concert amb el hit musical
‘La rage’, que va haver de repetir

per acomiadar l’actuació i
acabar fusionada amb el públic
a baix, de peus a terra.

Fer-se a si mateixa
Keny Arkana, nascuda el 1983, es
va criar als suburbis de Marsella i
en unes condicions no gaire favo-
rables. Amb arrels argentines,
ràpidament va forjar-se un caràc-
ter fort i va començar a escriure
els seus primers textos durant
l’adolescència. De mica en mica
va anar destacant als escenaris,
acompanyant diversos grups, tot i
que no va ser fins l’any 2003 que
es va llançar en solitari. Amb
Désobéissance consolida el seu
estil propi i madur, tot mantenint
la intensitat de la subversió a
cada paraula. I la sang a les venes.
A les seves i a les de la resta.

Fiblades a la pell

Resulta noticiable l’apari-
ció d’aquest notable

drama de Hou Hsiao-hsien, un
cineasta molt prestigiós i
molt poc editat al nostre
país. Ching Liang és una actriu
en crisi personal, la solitud de
la qual es veu enrarida per
unes trucades telefòniques
silencioses i la rebuda de
faxos que reprodueixen vells
fragments del seu diari perso-
nal. Partint d’aquest marc
narratiu, Hou explora diverses
situacions i temps cronolò-
gics i ens mostra l’amor
turbulent de Ching amb un

gàngster que va ser assassinat
i la vida d’un personatge real
a qui ella va interpretar: una
dona, comunista i taiwanesa,
que va patir els conflictes
entre el Kuomintang i el
Partit Comunista Xinès que
van conduir a la independèn-
cia oficiosa d’un Taiwan
prooccidental. Així, Hou inte-
gra la memòria col·lectiva en
aquesta història melangiosa
de dobles vides, sensible tot i
mantenir les distàncies
respecte als seus protagonis-
tes desencaixats. IGNASI
FRANCH

LA RAPERA MARSELLESA KENY ARKANA DEIXA EMPREMTA A MATARÓ

Guillamino

‘LES MINVES DE GENER’

(BANKROBBER)

ELECTRÒNICA

L’electrònica ha estat un
gènere poc permeable a l’ús

del català, probablement a
conseqüència de la concepció
provinciana que els propis cata-
lans tenen de la seva llengua.
Sembla, però, que això s’acaba.
En tot plegat hi té força respon-
sabilitat Pau Guillamet, més
conegut com a Guillamino. “És
algú a qui cal vigilar”, va escriure
Gilles Peterson, de la BBC, arran
del llançament per part d’una
discogràfica japonesa d’una
selecció de l’obra d’aquest músic
barceloní, editada íntegrament
per la independent BankRobber.
“Ho té tot: soul, beats, veu,
idees”... I tot això és el que troba-
reu a Les minves de gener, un
maridatge entre electrònica i
música negra que ha comptat
amb Dive Dibosso (7 Notas 7
Colores) a les mescles. Un perso-
natge inquiet que entén l’elec-
trònica com una música amb
ànima, càlida, profunda, ances-
tral i –alhora– d’ara i d’aquí. Les
minves de gener és un enllaç
entre el samplejat elegant i la
música negra amb algun apunt
sonor oriental. Guillamino és el
vèrtex central de les noves
tendències musicals que es
couen als Països Catalans.
ROGER PALÀ

Espectacle de dansa-teatre,
música i esport amb paella en

directe. La companyia La Quadra
Màgica no deixa de sorprendre el
públic quan s’enfila dalt l’escenari.
En aquest cas, un text inspirat en
el Cant dels Ocells de Pau Casals
serveix per endegar una reflexió
molt crítica al voltant de les
guerres des d’una perspectiva
mediterrània. Un cant a la pau
que segons la companyia “qües-
tiona la pròpia paraula, els
màrtirs que la defensen, la
violència de les imatges a les

quals ens veiem sotmesos, les
conseqüències de la cultura i de
l’estat del benestar i el preu que
paguem els ciutadans i ciutada-
nes per tot plegat”. En definitiva,
La Quadra Màgica continua la
seva insurrecció particular, ara
inspirant-se en Casals, després de
passar per les relectures de
Guimerà i Pedrolo. Sens dubte,
una nova proposta que no deixa
epai a la indiferència, al marge
que surts sopada amb un bon plat
de paella. ESTEL B.SERRA

Insurrecció i paella

TÍTOL: ‘PAU? EL CANT DELS OCELLS

COMPANYIA LA QUADRA MÀGICA

GÈNERE: TEATRE/MÚSICA/DANSA I PERFORMANCE

DURADA: 90 MINUTS

HTTP://WWW.LAQUADRA.PLANQTON.CO

cultura@setmanaridirecta.info

‘Hombres buenos, 
mujeres buenas’

(FILMAX, 1995)

DIRECTOR: HOU HSIAO-HSIEN

GUIONISTA: CHU T’IEN-WEN

INTÈRPRETS: ANNIE SHIZUKA INOH, LIM GIONG, JACK KAO

DURADA: 108 MINUTS

IDIOMES: VOSE (TAIWANÈS)

Xènia Solà
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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’exposi-
ció 10 anys de Marxa Homenatge als Maquis.

ORGANITZA: 
COL·LECTIU A LES TRINXERES

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

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIVENDRES 18
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
‘LUCIO’
20h. Ateneu Rosa de Foc. 
C. Verntallat, 26. Barcelona.

És la història exemplar d’un anarquista,
paleta de professió, que –entre d’altres
accions– durant els anys 70-80 va estar
a punt d’aconseguir que fes fallida un
dels bancs americans més importants.

ORGANITZA: ATENEU ROSA DE FOC

Cabaret Decay Unlimited 
De dimarts 22 a dissabte 26.
21h. Antic Teatre. C. Verdaguer i Callís, 12.  Barcelona.
Per celebrar la nostra decrepitud imminent, el
trio de Decay Unlimited ha preparat un festí de
números absurds: cançons mòrbides, balls exte-
nuants, una escena pastoral amb ovella i ressur-
recció, profundes reflexions polítiques i
mediambientals en calces i sostenidors i, fins i
tot, un moment en què no passa absolutament
res… Més divertit que un funeral! 
Organitza: Antic Teatre-Espai de creació. 

DIVENDRES 18 

Estrena de la pel·lícula 
documental ‘Nit endins’
21:30h. Teatre la Massa. Pça del teatre, 3. Masnou.
Una pel·lícula documental sobre la Guerra Civil
de Josep Alonso i Anna Sanmartí. Un projecte
independent que pretén endinsar-se amb mo-
dèstia però sense complexes en una temàtica
tan complicada com va ser la nostra Guerra Civil.
Amb la voluntat de difondre tot el que nosaltres
hem après de la veu dels nostres avis i àvies.
Organitza: Els Autors

Cicle de cinema a La Torxa d’Horta
19h. C. Porto, 12. Barcelona.
La Haine de Mathieu Kassovitz. Els joves de les
rodalies de París es neguen a viure com els
obliga l’Estat i, després del brutal assasinat d’un
jove a mans de la policia, es desenvolupen les
revoltes més fortes des del maig de 1968,
aquest cop protagonitzades per joves immi-
grants, marginats, sense feina i als quals només
els queda lluitar contra un sistema injust.
Organitza: Assamblea de joves d’Horta-Guinardó

Jornades anticarceràries a Cornellà
18, 19 i 20 de Juny
CNT Cornellà. C. Florida, 40. Cornellà.
Organitza: Comissió propresos CNT. 

DISSABTE 19 

Festa V de vivienda 
Mulla’t pel dret a l’habitatge
Parc del Poble Nou. Barcelona
Ja que continuem sense casa... la liem a la platja!
Organitza: Vdevivienda

Rock Parade III
Tot el dia. 
Parc del Turonet. Cerdanyola del Vallès.
Tallers de programari lliure i guitarra acústica.
Hi haurà un dinar popular i, a continuació, es
faran un conjunt de xerrades sobre la temàtica
de les llicències lliures i les entitats gestores de
drets d’autors. Finalment, hi haurà un bon gra-
pat de concerts on tocaran: Red Banner, Bongo
Botrako, Fósforo y los TNT, With Another
Reality, Carles Navarrete i The Fresh and de
Tootheads.
Organitza: AMC l’Escorxador.

22è aniversari de l’agermanament
Arbúcies/Palacagüina
Plaça de la Vila. Arbúcies
Durant tot el dia hi haurà una exposició
sobre l’agermanament. 18h Tallers solidaris
per la mainada. 21h Sopar, presentació de la
brigada, conmemoració del XXII aniversari
de l’agermanament. Parlament del cònsol de
Nicaragua a Catalunya: Paco Neira. Festa
Nica amb cançons populars de Nicaragua a
càrrec de Beto i Héctor, i danses populars a
càrrec de Nassira i Yanina.
Organitza: SOARPAL, Solidaritat Arbúcies-
Pallacagüina
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DIJOUS 17 

Cicle documental.
Lluites en defensa del territori
22h. C. La Mel, 21. Manresa.
Passi del documental Apaga y vamonos i xerrada a
càrrec de membres de la Plataforma contra la MAT.
Organitza: Manresa en venda.

Xerrada. Com afectarà 
l’hotel Vela a la Barceloneta?
19:30h. Centre Cívic. C. Conreria, 1-9. Barcelona.
Amb la participació de J.M. Montaner, arqui-
tecte i catedràtic d’arquitectura.
Organitza: La Barceloneta amb l’aigua al coll.

Passi del documental ‘Brad’
21:30h. CSO L’eskondite. 
Passeig del terraplè, 33. Molins de Rei.
El documental recull imatges inèdites i reportat-
ges sobre Brad Will, el company d’Indymedia
que, càmera en mà, va ser assassinat per matons
del PRI quan recollia testimonis de la rebel·lió
popular a Oaxaca, Mèxic. La película està escri-
ta i dirigida per Miguel de Videohackers, amic
de Brad i membre actiu d’Indymedia.
Organitza: CSO L’eskondite.

Exposició: Les col·lectivitzacions
d’empreses a Catalunya
Del 13 al 26 de juliol a Berga.
Vestíbul del Teatre Municipal. Ronda de Queralt,
s/n. 43 panells que reprodueixen informació perio-
dística, documents, fotografies i cartells en una
seqüència cronològica del juliol de 1936 al gener
de 1939. Exposició elaborada per la CGT de
Catalunya i el Centre d’Estudis Sociolaborals.
Organitza: Centre d’Estudis Josep Ester Borràs i
Ateneu Anarquista Columna Terra i Llibertat.

DIJOUS 17
PROCESSÓ SIMBÒLICA: 

ESTEM DE DOL PEL ROSER!
20:30h. Auditori Enric Granados. Lleida.

Un grup de joves artistes, músics... lleidatans han convocat un acte
per simbolitzar la mort del Roser i, amb ell, de l’escola d’art

i, el que consideren més greu, l’educació i la creació artístiques de Lleida

ORGANITZA: ABRAXASNO
 O
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18, 19 DE JUNY
II FESTES 
POPULARS 
DEL POBLE SEC

Plaça dels Ocellets. 
Barcelona

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ CULTURAL

LA CANADENCA
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Que yo estaba en la plaza
España te digo. Que no soy 
un putero... ¡Viva el Fari!

La indirecta
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La indirecta

Enriqueta Contreras, indígena
zapoteca, porta més de 50
anys dedicant-se a exercir la
seva professió de partera
tradicional i curandera. Viu a
la Serra Nord de l’estat de
Oaxaca (Mèxic). Els seus conei-
xements sanitaris inclouen la
integració de diverses tècni-
ques de curació a través del
massatge, les neteges i els
banys de temascal. Doña
Queta, com li solen dir, prové
d’una llarga descendència de
curanderos i ha estat molt
reconeguda a Mèxic pel seu
gran coneixement de les plan-
tes medicinals. La Directa la va
poder entrevistar a Chiapas
durant el darrer Congrés
Internacional de Parteria i Part
Humanitzat.

✑ Neus Llop i Guevara 
i Alba Barbé i Serra
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Com és que vas decidir fer-
te partera?
Tots els éssers humans

duem un do des que naixem, des
del ventre de la nostra mare. Déu
em va donar el do de la saviesa de
la curació. La meva àvia també
havia estat partera i curandera. A
més, gràcies al creador, com a
indígenes duem la connexió de
l’univers amb la terra. Estem con-
nectats amb tot per poder deixar
una mica d’aquest coneixement i
cultivar la llavor arreu del món
per on passem.
Què significa avui dia ser parte-
ra tradicional?
A les parteres ens posen molts
noms i ja ens va bé qualsevol
nom. No importa. Amb papers o
sense papers que ho diguin, les
parteres tradicionals som gent de
llum que ajudem la dona durant
el seu control prenatal, el part i el
postpart i en tot allò que pugui
necessitar. No ho fem per la
moneda que ens paguen, sinó per
amor i amb respecte.

Quins són els principis que ha de
tenir tota partera?
La primera qualitat d’una partera
seria conèixer-se a si mateixa. Cal
saber escollir el camí que es va
fent sense lucres i sense esperar
res a canvi. Donar el que se sap
per ajudar a sanar d’altra gent.

Què voleu expressar amb el
lema ‘Néixer i renéixer’ del Con-
grés Internacional de Parteria?
Nosaltres ja vam néixer. Les nos-
tres mares i les nostres àvies ja
van néixer, créixer i morir. Quan
rebem un nadó estem tornant a
néixer perquè són noves vides i
generacions que arriben il·lumi-
nades gràcies a l’energia espiri-
tual que ens envolta.
Té reconeixement dintre de la
seva comunitat?
Som com una mena de líders al
nostre poble. Els pobles de la
Serra Nord de Mèxic es coneixen
com els pobles mancomunats
perquè tots treballen pel bé
col·lectiu. Som una comunió en
comunicació. A Oaxaca farem la
festa de la Guelaguetza, que en la
nostra llengua zapoteca vol dir tu
em dónes i jo et dono. És el que
fem nosaltres.
Les parteres modernes tenen
coneixements fonamentats en
la ciència, què en pensa de la crí-
tica dura del sistema cap a les
pràctiques tradicionals. 
Elles han d’entendre que existeix
quelcom més superior, que és la
connexió amb tot allò sagrat. Mol-
tes dones pensen que cachar el
chamaco és ser partera. No! Les
parteres tradicionals també som
conselleres i instructores. Quan
una dona està parint, jo també

estic parint. És compartir el dolor
humà i connectar-nos amb aques-
ta realitat. Ser partera és un com-
promís. El nostre treball passa a
través de dues vides, tant de la
mare com del fill. Per tant, aquesta
doble responsabilitat és a les nos-
tres mans. Potser no vaig tenir l’o-
portunitat d’anar a l’escola, però
tinc una universitat de la vida. Us
puc donar un exemple. L’iris de l’ull
és l’ànima del cos i per mitjà d’ell jo
puc veure si aquesta persona
pateix d’anèmia, què menja o com
viu. Busco les plantes adequades

pel seu tractament i li faig tot allò
que sigui necessari: un massatge,
una neteja... Als parts naturals,
podem tenir problemes si el nadó
ve transvers o de cap, o si és per
placenta prèvia, hemorràgia o
amenaces d’avortament. Però tots
aquests problemes es resolen amb
tot el que ens dóna la naturalesa.

Tenen un culte a la fertilitat?
Tenim els nostres llocs sagrats on
podem anar a demanar. Quan la
meva àvia vivia i no plovia, ajun-
tava la gent del poble per anar a
demanar l’aigua sota el penya-
segat. Allí donàvem com a ofrena
una llum, un tros de tortilla o
algun aliment.
Què pensa del programa gover-
namental Oportunidades per a
l’atenció social?
Les institucions de govern són
una arma de doble fil. A les dones
els diuen: “Senyora, vostè tindrà
un part lliure i no pagarà” i els fan
creure que només les que van a
l’hospital tenen el dret de decidir
com i on volen parir. Mitjançant
la moneda falsa que els donen
estan comprant el sentiment de
les dones i els estant tallant la
inspiració i el valor de ser mares.

El Tractat de Lliure Comerç
(TLC) amb els Estats Units va
crear l’espai idoni per les pràcti-
ques de biopirateria en indrets
amb grans riqueses naturals.
Les polítiques del govern espete-
guen sobre les mares perquè s’ho
volen endur tot a canvi de res. Així
és com va sorgir la lluita popular
de Oaxaca. El ric cada dia és més
ric i el pobre, més pobre. Arribarà
un dia, però, que el ric tindrà tants
diners que s’adonarà que no pot
menjar pesos ni dòlars, mentre el
pobre –que està connectat amb la
terra perquè la treballa cada dia–
és el que sobreviurà. El TLC, des-
graciadament, ha devastat indrets
sagrats. Enganyen la nostra gent
amb una moneda per endur-se
allò que tant van cuidar els nos-
tres avantpassats. Des de l’entrada
dels espanyols, la resistència indí-
gena ha estat defensant la dignitat
humana. Això és el que més em
dol com a mare perquè, amb
aquestes polítiques, quina és l’he-
rència que deixaré als meus fills?
Quin missatge donaries a les
dones del món?
Que toquin de peus a terra perquè
s’han desconnectat de tota una
gran veritat. Cal una connexió di-
recta amb la terra perquè puguem
rescatar el que és nostre.

Optimisme
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

Diu que diuen que arran de
la victòria europea de la
selecció espanyola –me-

rescuda, futbolísticament par-
lant– mai com ara s’havien vist, a
casa nostra, unes manifestacions
d’hispanitat tan desacomplexa-
des, d’un patriotisme taurí, mo-
nàrquic i constitucional, concep-
tes que la lògica fa antagònics i la
realitat, sempre tan consagrada,
fa compatibles.

I sense saber si com a causa o
conseqüència, però aprofitant la
riuada que s’ho emporta tot, apa-
reix l’enèsim manifiesto de defen-
sa del castellà a interpretar com
una mena de nou corrent surrea-
lista empeltat de cinisme, entes-
tat a fer passar cultura oprimida
per opressora, que ja té collons la
cosa. El quintacolumnisme opor-
tunista –amb més suport de
Madrid que mai– i una part de la
Catalunya invisible, la que s’aferra
a la identitat més potent, s’han
trobat, han coincidit, s’han fet
visibles... I no són pocs, cal tenir-
ho present. Però què carai! En
temps de pessimisme, dues tasses
d’optimisme. No el de la voluntat
ni el de l’esperança, ni encara
menys l’ingenu, que sovint fa mes
mal que una pedregada. Estic par-
lant de l’optimisme racional, del
Ladran, luego cabalgamos –que
diuen en castellà– o del sorne-
guer, del que s’ho mira amb una
certa distància, content de veure’s
tan diferent dels que asseguren
que som una mateixa cosa. I és
que, comptat i debatut, les ex-
pressions d’espanyolitat rampant
d’aquests dies, sigui en format
popular o per lletra impresa, no
són sinó una mostra de debilitat
d’uns i altres, els de fora i els de
casa. El conflicte existeix, no hi ha
manera d’assimilar-nos i això els
fa mal: per això criden.

d

“La festa de la
Guelaguetza, 

en llengua
zapoteca, vol

dir “tu em
dónes i jo et

dono”. És el que
fem nosaltres”

I apareix
l’enèsim

‘manifiesto’
de defensa 
del castellà

Alba Barbé i Serra
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L’ENTREVISTA // ENRIQUETA CONTRERAS, INDÍGENA ZAPOTECA I PARTERA

“Puc veure a través de l’iris 
de l’ull si una persona pateix
d’anèmia, què menja o com viu”

“La primera
qualitat d’una
partera seria
conèixer-se a 
si mateixa”

“Quan una
dona està

parint, jo també
estic parint. És
compartir el
dolor humà”
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