
La ‘febre’ de la crisi causa centenars d’acomiadaments
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“Els mitjans
no estan 
a favor de 
la pau ni
condemnen
la violència”

>> Observatori //   Pàgina 20

El periodista i fundador del portal
Rebelión.org, Pascual Serrano,

explica en una entrevista que la bona
fama dels mitjans de comunicació
està basada en les fal·làcies i les pres-
sions econòmiques.

Amadeu
Casellas:
més de vint
dies de vaga
de fam dins
la presó
El pres del centre penitenciari de

Quatre Camins va iniciar una vaga
de fam l’1 de juliol. Exigeix poder sor-
tir en llibertat després d’haver com-
plert tres quartes parts de la pena i
d’haver superat el límit legal màxim
de vint anys reclòs. 

L’Hospital del Mar nega la
inseminació a dues lesbianes
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Pocs cineastes han signat una obra
amb l’aura de transcendència que des-
prenen els films de Yasujiro Ozu. Al
seu cinema, forma i contingut es con-
dicionen recíprocament.

El veganisme és l’estil de vida que opta
per rebutjar l’ús de productes d’origen
animal. És una opció alimentària, de
vestimenta, d’higiene, sanitària i d’ac-
ció contra l’explotació animal.

L’Estat francès ha expulsat 14.660 per-
sones estrangeres indocumentades
durant els cinc primers mesos de l’any.
La dada suposa un augment del 80%
respecte el 2007.

L’Ateneu de Vallcarca rep
un termini de vint dies per
marxar de l’espai okupat 

>> Així està el pati //   Pàgina 12

>> Així està el pati //   Pàgina 13

La privatització creix 
als serveis públics bàsics



Lesbofòbia a la Sanitat Pública

Aquest cop ha estat a l’Hospital del Mar, un centre que es pre-
tén molt progressista i modern, però que nega la inseminació
a tota dona que no s’adscrigui a l’esquema de família tradicio-

nal i cristiana de marit, esposa, fills i gos. Una parella de lesbianes
que desitjaven ser mares d’una criatura han passat a formar part de
la llarga llista de les qui pateixen, dia a dia, les polítiques moralistes
i retrògrades que s’apliquen a la sanitat pública. Se sumen a les
dones que veuen vulnerat el seu dret al propi cos per les limitacions
i el cost de les pràctiques abortives, a les que no tenen accés lliure a
la píndola del dia desprès per l’objecció de consciència d’alguns pro-
fessionals de la medicina i als transsexuals que són titllats per la psi-
quiatria de malalts mentals, entre molts altres casos. Que es negui
un tractament mèdic a una dona pel fet de ser lesbiana evidencia
que els avenços tecnològics en matèria de reproducció són contro-
lats per les institucions de l’heteropatriarcat, que els utilitzen per
perpetuar el model de família heterosexual i monògama que criarà
la futura mà d’obra del sistema. I si aquestes situacions canvien és
gràcies a la valentia de les persones que gosen denunciar pública-
ment el seu cas i no precisament al mèrit de les reformes que fa el
Govern per rentar-se la cara, mentre l’homofòbia, la transfòbia i la
lesbofòbia continuen tan presents com sempre quan fem una cosa
tan quotidiana com anar al metge. Esperem que l’Hospital del Mar
rectifiqui immediatament la seva postura discriminatòria i apliqui el
mateix protocol a qualsevol persona que, per esterilitat o infertili-
tat, no pugui engendrar una criatura per mètodes biològics, com és
el cas de les parelles lesbianes o les dones solteres.

El racó il·lustrat

Fotografiem, doncs existim

Com s’ha fet?

Tot i patir el reflux de les vacances d’estiu que buiden l’assemblea del
col·lectiu –com passa a tot arreu– la DIRECTA continua. Així que, una

setmana més, us fem arribar 28 pàgines plenes d’actualitat. Però l’am-
bient previ a les vacances ja es nota a la redacció i a les corresponsalies.
Una certa eufòria estival ens envaeix a totes. Fins la propera!

FE D’ERRADES:
Aquesta setmana ens hem adonat que a la DIRECTA número 100 i a la
DIRECTA número 102 vam publicar un article duplicat. Era un text
sobre els incidents a Ascó i Vandellòs. Per un error d’enviament de la
corresponsalia que no va ser detectat durant el procés de compagi-
nació, vam publicar el mateix text. L’acumulació de feina a vegades
comporta errades d’aquest tipus. Si en detectes, t’agrairem que ens
les comuniquis per millorar entre tots i totes. 

Editorial

Aquest cap de setmana els
termòmetres sí que s’enfila-

ran fins als valors xafogosos
típics de finals de juliol. Les tem-
peratures superaran els 30 graus
a la línia costanera i els 35 a la
majoria de comarques prelito-
rals i interiors. Abans d’això, el
dijous tindrem una jornada tem-
pestuosa. Les llampegades i
pedregades podran afectar les
comarques de Lleida. Ruixats
ràpids i dispersos a la resta. El dijous cauran ruixats i tempestes, especialment fortes a Lleida.

directa núm. 103 / 23 de juliol de 2008pàgina 2 la línia

Quechua

REDACCIÓ: De dalt a baix: Lluc
Salellas i Manel Ros • Impressions:
Laia Alsina i Lèlia Becana • Així
està el pati: Jesús Rodríguez i Pau
Cortina • Roda el món: Guillem
Sànchez • Observatori dels
mitjans: Enric Borràs i Abelló • Què
es cou: Gemma Garcia i Jordi
Panyella • Expressions: Roger Palà i
Estel Barbé Serra • La graella: Xavi
Camós • La Indirecta: Sergi Picazo

FOTOGRAFIA: Albert García 
i Eloy de Mateo
IL·LUSTRACIÓ: Jordi Borràs i
Xavier Blasco Piñol
COMPAGINACIÓ: Roger Costa
CORRECCIÓ I EDICIÓ: A corre-cuita
PUBLICITAT: Tània Miró
DISTRIBUCIÓ: Xavi Camós
SUBSCRIPCIONS: Jesús Hita
ADMINISTRACIÓ: Jordi Raymond
DIFUSIÓ: Blai Lindström

BAIX LLOBREGAT: baixllobregat@setmanaridirecta.info
BERGUEDÀ: bergueda@setmanaridirecta.info
EL CAMP: elcamp@setmanaridirecta.info
GIRONA: girona@setmanaridirecta.info
MANRESA: manresa@setmanaridirecta.info 
MARESME: maresme@setmanaridirecta.info 
MENORCA: menorca@setmanaridirecta.info
OSONA: osona@setmanaridirecta.info
SABADELL: sabadell@setmanaridirecta.info
SOLSONÈS: solsones@setmanaridirecta.info
TERRASSA: terrassa@setmanaridirecta.info
TERRES DE PONENT: terresponent@setmanaridirecta.info
VALLÈS ORIENTAL: granollers@setmanaridirecta.info

Qui som

 C
or

re
sp

on
sa

lie
s 

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
-Reconeixement. Heu de reconèixer el crèdit de l’obra de la manera especificada
per l’autor o el llicenciador. 
-No comercial. No podeu utilizar aquesta obra per a finalitats comercials. 
-Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra deri-
vada d’aquesta obra. 

- Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clars els termes de la llicència de l’obra. 
- Algunes d’aquestes condicions poden no aplicar-se si obteniu el permís del titular del
dret d’autor. El dret derivat d’ús legítim o una altra limitació reconeguda per llei no
queda afectat per l’anterior.
Aquesta publicació té una llicència Creative Commons Attribution-NoDerivs-
NonCommercial. Per veure una còpia d’aquesta llicència visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envieu una carta
a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, USA

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 

L’Hospitalet de Llobregat 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

Tel: 935 270 982 // Mòbil: 661 493 117

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS
Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 

Àrees de treball de Directa:
redaccio@setmanaridirecta.info
fotografiadirecta@gmail.com
il.lustraciodirecta@gmail.com
disseny@setmanaridirecta.info
subscripcio@setmanaridirecta.info  
distribucio@setmanaridirecta.info 
publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 22

El diumenge pujaran les temperatures. Seran xafogoses, típiques del juliol.

Calor intensa

Eduardo Díaz
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>> Zapatero es va comprometre a principis d’aquest mes a tenir llest per a l’agost un projecte de llei per liberalitzar definiti-
vament Renfe i la prestació de serveis auxiliars, a més, de l’entrada de capital privat en la gestió dels aeroports d’AENA.
Sumat a tot això i, segons ell, per”fer front als problemes econòmics” va anunciar una reducció del 30% en els llocs de
treball públics per al 2009. Curiosament, Montilla també va anunciar la setmana passada al Parlament “la contenció en la
contractació de funcionaris públics”_

✑ Josep Manel Busqueta
Seminari d’Economia Crítica Taifa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Posar els recursos col·lectius
a disposició del benefici
privat és una pràctica co-

muna del capitalisme des dels
seus orígens. D’això, Marx ja en
parlava abastament al seu llibre El
capital, quan explicava que l’as-
censió hegemònica del capitalis-
me es basava en el que ell ano-
menà l’acumulació originària, que
consistia a eliminar els béns i les
relacions socials comunals per
erigir la societat de la propietat
privada. També és clar que sense
l’espoli de territoris i poblacions
que es va produir en l’època colo-
nial difícilment s’hauria obtingut
el nivell de capital necessari a
l’Europa central perquè el nou
model social capitalista esdevin-
gués hegemònic. Després, vindria
l’imperialisme com una altra
forma violenta d’apropiació capi-
talista dels recursos i aquest s’ani-
ria tornant més complex i s’adap-
taria als nous escenaris, tot
constituint el que avui coneixem
com a globalització.

És en el context de la globalit-
zació on hem de situar les privatit-
zacions tal com les coneixem avui.
En el seu afany per recuperar els
nivells de la taxa de guanys que
havien caigut durant els seixanta,
en el si del capitalisme s’emprèn
un important programa de reorga-
nització econòmica i social. En la
definició de les regles del joc que
ha de permetre el desplegament
del nou model del capitalisme
global hi trobem les organitza-
cions supranacionals (BM, FMI,
OMC, UE), que impulsaran com a
estratègia en matèria de política
econòmica i social el que hem
conegut com a neoliberalisme. Un
dels objectius dels programes

Els serveis socials en el punt 
de mira de les privatitzacions
Mentre moltes empreses públiques europees han passat a mans privades, a l’Amèrica
Llatina s’han obert processos de lluita contra les privatitzacions dels recursos

neoliberals consistirà a atorgar al
capital privat tots aquells àmbits
de la societat que siguin suscepti-
bles de generar beneficis

Les privatitzacions
A l’Estat espanyol el procés de pri-
vatitzacions ha tingut dues fases
diferenciades. Durant la primera
–de 1985 a 1996–, coincidint amb el
govern del PSOE, es desenvolupa
un procés important de reestructu-
ració pública empresarial que ser-
virà per conformar, mitjançant
fusions, els grups industrials que
posteriorment seran privatitzats.
Així, nou empreses del sector
petroquímic i del gas van ser absor-
bides per Repsol. De la mateixa
manera, cinc empreses de l’alumini
es van fusionar a Inespal, sis de l’e-
lectrònica van constituir Indra, etc.

A partir de 1996, amb el PP al
govern, la política privatitzadora
pren una nova embranzida. Es crea
el Consell Consultiu de Privatitza-
cions i, sota la seva tutela fins el
2007, l’Estat ha venut la seva parti-
cipació en el capital de 61 empre-
ses. El volum d’ingressos generat
per aquestes operacions va assolir,
a finals de 2007, la xifra de 44.920
milions d’euros, que s’han d’afegir

als 15.300 milions (constants de
2007) obtinguts durant el període
anterior. Els anys 1997 i 1998 van
ser els de major intensitat en l’ac-
tivitat privatitzadora de l’Estat,
coincidint amb la venda de Telefó-
nica, Endesa, Repsol, Tabacalera i
Argentaria, entre d’altres.

Cal destacar que una de les
característiques més clares del
procés de privatització espanyol
ha estat l’adquisició pel capital
transnacional de bona part de les
empreses privatitzades.  Aquest
procés de privatització ha supo-
sat una pèrdua important per la
ciutadania, que ha vist com el
patrimoni col·lectiu que repre-
sentaven el conjunt d’empreses
públiques ha passat a ser privat,
sovint després de forts processos
de reinversió i reestructuració
pagats amb fons públics.

Actualment, el procés es con-
tinua desenvolupant amb vigor i
rapidesa. En aquests moments,
impulsat per la UE i sota el para-
digma de l’Acord General pel
Comerç de Serveis (AGCS) –pro-
mogut pel capital privat transna-
cional en el si de l’OMC– el procés
de privatització apunta de manera
clara cap als serveis socials.

“L’estratègia
neoliberal a

l’Amèrica Llatina
ha desencadenat

un procés
important de
conflicte de

classe”

Plantar cara
A l’Amèrica Llatina, dues dècades
de neoliberalisme han servit per
cedir al capital transnacional tant
les empreses públiques com el ric
patrimoni de recursos naturals de
què disposa el continent. El nivell
d’explotació que ha representat
l’estratègia neoliberal a l’Amèrica
Llatina ha desencadenat un impor-
tant procés de conflicte de classe
que actualment s’està plasmant,
sobretot, en canvis en la correla-
ció de forces a escala governa-
mental. L’arribada al poder d’Hugo
Chávez el 1998 i les posteriors,
com les d’Evo Morales a Bolívia i
Rafael Correa a l’Equador, eviden-
cien que les opcions populars
avancen a l’Amèrica Llatina.
Aquest canvi d’orientació repre-
senta una ferma voluntat de recu-
peració del control dels sectors
econòmics estratègics per orien-
tar-los novament a satisfer les
necessitats de la ciutadania.

A Veneçuela, el govern ha
nacionalitzat empreses estratègi-
ques en les indústries del petroli i el
gas, l’acer, el ciment, la producció i
distribució d’aliments, les teleco-
municacions i la indústria elèctrica.
Ha firmat acords amb forma d’em-

MÓN // OFENSIVA NEOLIBERAL EN EL SECTOR PÚBLIC DE L’ECONOMIA

Mobilitzacions contra la privatització de l’energia a Mèxic Internet
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preses mixtes en l’àmbit del petroli
i el gas amb diferents transnacio-
nals europees, asiàtiques i llatinoa-
mericanes que cedeixen el control
de l’empresa a l’Estat veneçolà. A
Bolívia –d’acord amb el decret
28701 que regula el procés de
nacionalització d’hidrocarburs– les
empreses Andina SA, Chaco SA i
Transredes, resultants del procés
de privatització parcial de l’estatal
YPFB, estan obligades a vendre a
l’Estat bolivià la quantitat necessà-
ria d’accions per tal que aquest
controli la majoria del paquet ac-
cionarial. Recentment, a l’Equador,
l’Assemblea Nacional Constituent
ha aprovat l’anomenat mandato
minero, que permetria una renego-
ciació de totes les concessions
mineres vigents al país, majoritària-
ment en mans de transnacionals.

Aquest aanàlisi de l’evolució de
les polítiques fa que s’evidenciï que
el procés de privatització té arrels
en el conflicte de classe. Així, allà
on les posicions populars avancen,
s’aposta per consolidar un teixit
industrial de caràcter públic. Per
contra, allà on l’hegemònic esdevé
el capital, el sector públic tendeix a
reduir-se per continuar assegurant
la reproducció capitalista. d
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La situació dels serveis públics a casa nostra ha empitjorat durant els últims anys 
i els processos de privatització –impulsats tant per la Generalitat com pel Govern
espanyol–  ja estan començant a afectar alguns serveis públics bàsics. 

El fantasma de la privatització
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SERVEIS SOCIALS

JOSEP ALFONS ARNAU I CARLES CORBERA VIVES,
EDUCADORS SOCIALS

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Quan i en quin context
comença el període
de privatització de

la sanitat?
En la configuració del model
sanitari català, tan ben definit
com a mercat relacional per la
nostra politicòloga Raquel
Gallego, hi conflueixen els tras-
passos a una Catalunya amb
una sanitat institucional limita-
da en relació a la concertada,
l’erecció dels organismes inter-
nacionals com a dictadors de
les polítiques estatals que han
de treure al mercat tota mena
de béns i uns governs de dreta
capaços d’implicar els partits
fent un repartiment del poder
basat en la confusió –buscada
a consciència– entre una des-
centralització necessària i una
diversificació de proveïdors
que inclou l’ànim de lucre.

De quina manera ha afectat
els usuaris i els treballadors
de la sanitat pública?
L’Administració es contradiu
quan nega que estigui privatit-
zant i posa molts mitjans per
intentar demostrar que la ges-
tió privada és superior a la
pública. Aprofitant l’obertura
d’un centre per canviar la ges-
tió, es pot acontentar l’usuari i
fer que no distingeixi el privat
del públic només perquè de
moment no ha de pagar. L’à-
nim de lucre, però, és insacia-
ble i aviat es veu un descens en
la qualitat del menjar i de la
neteja a l’hospital, una doble
llista d’espera per atendre pri-
mer els qui tenen concertada
una pòlissa amb la gestora del
servei o una falta dels controls
necessaris. I s’acaba contrac-
tant un metge que no és met-
ge, sinó un simple lladre, com
va passar a principis d’any al
servei d’urgències de Barcelo-

na. El procés de privatització
comporta, també, que els
drets laborals minvin, casos
d’assetjament i la supedita-
ció de l’activitat professional
correcta als interessos econò-
mics. Sota aquesta perspecti-
va s’han d’analitzar els incen-
tius per objectius que, massa
sovint, impliquen desatenció.
Cap on caminem?
Si no hi posem remei, cap al
model dels EUA, on qui vol
sanitat ha de pagar i qui no
pot s’acull a la beneficència.
Anem cap a un augment de les
despeses burocràtiques, cap a
unes estadístiques desastro-
ses, inclosa la del nombre de
morts, prou evidents en el
procés de desmantellament
de la que era una sanitat públi-
ca modèlica, la britànica.
Més informació:
Jornades sobre la privatitza-
ció dels serveis públics
DRETSERVEISPUBLICS.BLOGSPOT.COM

“La administració intenta
demostrar que la gestió
privada és superior”

“En l’àmbit social no
s’elimina la marginació
i se’n treuen diners”

SANITAT

RAMÓN SERNA ROS, 
CATAC-CTS/IAC

Tupinades i pilotades SA
La reflexióLa reflexió

L
✑ David Fernández
Periodista

a febre privatitzadora neoliberal a l’Estat
espanyol ha esdevingut un INEM permanent, un
servei de recol·locació de la classe dirigent. Entre
el 1985 i el 2000, fins a 38 empreses de sectors
estratègics van ser privatitzades i a la direcció i
els consells d’administració avui hi trobem exmi-
nistres, secretaris d’estat i polítics que van fer el
salt al negoci privat fent-ne un procés d’enriqui-
ment personal.

El fitxatge milionari d’Eduarzo Zaplana a
Telefónica o el nomenament de David Taguas
–màxim responsable de l’Oficina Econòmica de
Zapatero– com a president del lobby immobiliari
i constructor SEOPAN són els dos darrers episo-

dis d’una densa teranyina. Durant quatre anys,
Taguas –que provenia del BBVA– ha estat el
director de l’Oficina Econòmica de La Moncloa i
l’assessor directe de Zapatero en matèria econò-
mica. El seu darrer servei ha estat propiciar l’a-
cord entre SEOPAN i el Ministeri d’Habitatge, pel
qual l’estament públic atorgava ajuts i rescabalava
les grans empreses de la punxada de la bombolla
immobiliària. Però no és només l’assalt al sector
públic privatitzat, sinó també l’accés a òrgans de
govern d’entitats financeres. Narcís Serra presi-
deix la Caixa Catalunya, per exemple.

De tots els processos privatitzadors, el de
Telefónica ha esdevingut un paradigma. De les
stock options a la recol·locació dels afins a Aznar.
Fernando Villalonga, exsecretari d’estat de
Cooperació Internacional amb el PP i cosí de l’ex-
president de la multinacional, presideix la totpo-

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Com pense que ha a-
fectat la privatitza-
ció dins el camp dels

serveis socials?
En realitat, la privatització
dels serveis socials a l’Estat
espanyol –i a Catalunya en
concret– ha existit des de
sempre. Durant el franquis-
me, els serveis socials els
gestionaven entitats priva-
des com l’Església, una altra
cosa és que no hi hagués
benefici econòmic. I amb l’a-
rribada de la democràcia es
va obrir la política de con-
certació a les privades, etc.
Però els serveis d’especiali-
tat (acollida a les dones,
etc.) sempre han estat priva-
titzats.

De tota manera, la idea
que els serveis socials han
sorgit de la societat del be-

nestar és mentida. La políti-
ca d’intervenció sobre la
marginació gairebé arrenca
des del naixement del capi-
talisme, perquè era una
bomba de rellotgeria. Lla-
vors, com influeix això? El
capitalisme va crear els ser-
veis socials perquè tenia
unes bosses de marginació
de la primera crisi econòmi-
ca (gent que fugia del camp,
alcoholisme entre el movi-
ment obrer, etc.) i va crear un
paradigma: el de la rehabili-
tació. És a dir, us controlem,
us etiquetem, us comptem i
us exigim la rehabilitació,
que és entrar en els valors
del cercle. Encara que pro-
dueixis poc i compris poc,
cal que hi entris (en diuen
inclusió social). Aquest para-
digma no ha canviat gens i, a
més, se’n fa negoci.

Abans la privatització e-
ra a les empreses d’iniciativa

social, però ara són directa-
ment d’iniciativa mercantil,
per tant, hi preval el negoci i
no la qualitat. En l’àmbit la-
boral les condicions empit-
joren i, en el social, no sols
no s’elimina la marginació
sinó que a més se’n treuen
diners.
Com es pot enfocar un ser-
vei social quan tens volun-
tat de reproduir la teva
empresa?
Si els serveis socials funcio-
nessin perfectament, arriba-
ria un dia que l’exclusió
social desapareixeria. Amb
aquest status quo de la pri-
vatització, necessiten matè-
ries primeres. Això es reflec-
teix no només en els salaris
dels treballadors, sinó tam-
bé en la reducció de costos:
el catering a centres residen-
cials per infants i molts
casos més.

>> La setmana passada el sindicat USTEC va manifestar el seu rebuig a l’avantprojecte de LEC. Segons el sindicat, el document presentat
pel Departament d’Educació no era –ni molt menys– de consens, sinó un intent per part d’Ernest Maragall d’escenificar unes negociacions
sense cap intenció d’arribar a un acord i amb l’únic objectiu de donar una imatge “dialogant” a l’opinió pública. Aquesta ruptura de les
negociacions preveu més mobilitzacions a començament de curs si no hi ha un veritable canvi en la política educativa de la Generalitat_

Treballadors de l’àmbit sanitari rebutgen la privatització del sector Internet
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La Directa ha parlat amb representants de diferents sectors públics que s’enfronten 
a les ànsies de privatització de les administracions per saber com s’estan duent a
terme aquests processos i com ens podran afectar en el futur.

recorre els serveis públics
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✑ Directa Girona
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La LODE, aprovada el
1985 pel govern del
PSOE, va consolidar

l’anterior doble xarxa educa-
tiva mantinguda amb pressu-
post públic i va establir la
concertada?
Del franquisme, n’hem here-
tat una Església amb molt
poder sobre l’ensenyament.
El privat rebia subvencions,
mentre que el públic es consi-
derava subsidiari del privat.
L’augment de població dels
anys 60 i l’escassetat d’escoles
es va combinar amb un fort
moviment popular a favor de
l’escola pública oposat als
governs de la UCD i, més tard,
al de CiU, a Catalunya, que
sempre van optar per la priva-
da. Però qui consolida la idea
de concertada és el PSOE a
través de l’estabilització del

finançament de la privada
amb fons públics. Així, amb
CiU i amb el Secretariat d’Es-
coles Cristianes, aquesta polí-
tica s’estén gairebé a tota la
privada (incloses les de l’O-
PUS). Els governs de la Gene-
ralitat no només paguen els
concerts; sovint fan entregues
a fons perdut per ampliar o
construir més centres privats.
Tot això ha permès que la pri-
vada concertada arribi a un
40% d’alumnat; mentre que a
altres països europeus l’alum-
nat a la pública supera el 90%.
Es consoliden les concertades
en comptes de fer una inver-
sió seriosa en les públiques.
Això es pot considerar un atac
al mateix servei públic?
La LEC aprofundeix la situació
actual. Pren l’escola concerta-
da com a escola de referència
–d’excel·lència, segons el
conseller– i pretén que la
pública en copiï el model de

gestió i funcionament. Vol
estratificar la societat des del
sistema educatiu i que els
centres públics contractin
serveis a empreses privades
–externalitzar– per privatit-
zar l’ensenyament públic
segons el model britànic.
Com afecta l’oferta d’escola
concertada?
L’estudi de PISA 06 demostra
que tanta escola privada a
Catalunya crea fractura social.
Crea escoles per cada segment
de població, amb el risc de
generalitzar guetos per als sec-
tors més desafavorits, òbvia-
ment d’escola pública. Alhora,
el fet determinant que fa triar
l’escola privada no és el nivell
escolar més alt, sinó la selecció
de l’alumnat. Els fons que van a
la privada ho fan mantenint la
pública en precarietat. A Cata-
lunya, la despesa pública en
educació és del 2’4% del PIB
–la mitjana europea, del 5’6%.

“La LEC pren l’escola
concertada com a
escola de referència”

ENSENYAMENT

JOSEP LLUÍS ALCÁZAR, 
FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT CGT BARCELONA

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Quin és l’origen de les
privatitzacions a
l’Estat espanyol?

S’inicien a la primera meitat
dels 80, quan el sector públic
empresarial era important i
havia absorbit moltes empre-
ses amb problemes greus. La
primera fase va consistir a
sanejar el sector públic, amb
grans injeccions de diner
públic. Després es van vendre
aquestes empreses directa-
ment a un inversor (com SEAT
o Campsa) o per accions i ini-
cialment l’Estat va mantenir
una participació important
en totes elles (com a Repsol,
Telefónica, Endesa o Argenta-
ria). A partir de 1996 l’Estat es
va vendre també aquestes
participacions a les grans
companyies. Però la privatit-
zació no es fa només a través

de la venda del que abans era
públic, avui molts serveis pú-
blics s’ofereixen mitjançant
empreses privades a través de
subcontractacions. El cost és
més baix perquè hi ha unes
condicions laborals pitjors i
les inversions més costoses es
continuen fent a través del
sector públic.
Què perseguien aquestes
privatitzacions? Qui benefi-
ciaven?
La privatització d’empreses
públiques és una ofensiva
del capitalisme contra l’es-
tat del benestar. La ideologia
neoliberal qüestiona l’inter-
vencionisme estatal tot di-
ent que les empreses priva-
des són més eficients i
productives, un eufemisme
per dir que tenen més bene-
ficis. Cal no perdre de vista,
però, que l’objectiu de les
empreses públiques de ser-
veis i d’infraestructures hau-

ria de ser oferir un servei de
qualitat per a tota la pobla-
ció i no el lucre. Que Renfe
funcioni fatal no és perquè
sigui pública, sinó perquè es-
tà mal gestionada.
Quines conseqüències té ai-
xò en el sector energètic i de
les comunicacions?
El cas de les empreses d’infra-
estructures és especialment
crític: sovint les empreses
privatitzades busquen el be-
nefici a curt i a mitjà termini,
però no fan el manteniment
necessari ni noves inversions i
la infraestructura queda ob-
soleta. Un exemple és el dels
ferrocarrils britànics i, un al-
tre, la xarxa elèctrica a casa
nostra. Les empreses priva-
des no han fet l’esforç per
mantenir la xarxa en condi-
cions i per això hi ha apaga-
des com la de Barcelona o les
que es produeixen repetida-
ment a la Costa Brava.

“Les empreses privades
no mantenen la xarxa
elèctrica en condicions”

INFRAESTRUCTURES

NÚRIA PASCUAL, SEMINARI TAIFA

I DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE LA UDG

derosa Fundación Telefónica. També hi són Anto-
nio Moreno Garcerán –ara subdirector de Re-
lacions Institucionals de la companyia–, Manuel
Pizarro –després de deixar Endesa amb una
indemnització de catorze milions d’euros– amb el
càrrec de conseller i Javier de la Paz –exsecretari
general de les Joventuts Socialistes del PSOE–
també com a conseller de la multinacional.

Als nínxols de la tupinada i l’enriquiment fàcil,
la immobiliària Renta Corporación és una metà-
fora de tot un sistema opac. Al seu consell d’ad-
ministració hi trobem l’exministre Carlos Solchaga
(PSOE) i l’exministra Birulés (PP) o l’exdirector
general d’habitatge del Ministeri de Foment del
PP, Fernando Nasarre.

En els casos de la política-empresa que van
caracteritzar el pujolisme, és simptomàtic que
Sergi Loughney, membre de la direcció de rela-

cions públiques i protocol de la Generalitat,
ocupi avui la Direcció Corporativa de Relacions
Institucionals d’Abertis. Lluís Jiménez és director
de seguretat de les autopistes catalanes: Jiménez,
advocat de l’Estat, va ser l’intendent major de la
Guàrdia Urbana de Barcelona. Sense anar més
lluny, Joan Unió, excap absolut dels Mossos
d’Esquadra, el 2007 va fitxar com a cap de segure-
tat de la Caixa Penedès. O Xavier Casas, cervell de
l’ajuntament socialista durant dècades, avui presi-
deix GISA, la societat d’infraestructures. És el cas,
també, del destacat membre d’ICV a la conselle-
ria de Medi Ambient i Habitatge, Ricard
Fernández, fitxat per la privada Habitat.

La línia que separa els poders polítics i
econòmics i el passi de la política al negoci és
prima i difusa i resulta que a l’Estat espanyol no
té dificultats legals.

>> El 23 de juliol es complirà un any de la gran apagada de Barcelona que, a causa de la mala gestió de Fecsa-Endesa i Red Eléctrica, va deixar sense
llum més de 300.000 persones i algunes durant més de 56 hores. Doncs bé, després que la Generalitat imposés una multa de 21 milions d’euros
entre les dues companyies, Fecsa-Endesa ha anunciat que recorrerà la multa perquè la troba injusta i Red Eléctrica ho està valorant. Per si això fos
poc, la Generalitat reconeix que si avui hi hagués una altra apagada el 40% de barcelonins i barcelonines es quedarien un altre cop sense llum_

Manifestació estudiantil a Cadis Internet
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Afinals de gener de 2008, per
ordre del jutge de l’Audiència
Nacional Grande-Marlaska i sota
l’empara de l’anomenada legisla-
ció antiterrorista, es va desple-
gar una operació repressiva
contra la pràctica solidària amb
els presos antifeixistes, especial-
ment del PCE(r) i dels GRAPO.
Una operació contra cinc
membres de Socors Roig
Internacional: Luis Fernández, a
Vigo (Galícia); Fernan Rodríguez,
a Ortuella (País Basc); Erlantz
Cantabrana, a Vitòria (País Basc),
l’advocat Juan Manuel Olarieta,
a Madrid i Carlos Cela Seoane,
de La Corunya (Galícia). Tots ells
amb una llarga trajectòria anti-
repressiva a l’AFAPP. Luis
Fernández, paraplègic des que el
1980 va ser tirotejat per l’es-
quena per la Guàrdia Civil, no va
arribar a trepitjar la presó per la
seva condició de minusvàlid. Es
troba en llibertat provisional
sota una fiança de 12.000 euros.
Igual que Olarieta, que va obte-
nir la llibertat provisional el
maig passat. Encara són a la
presó: Erlantz, Fernan i el nostre
company Carlos. Sense dret a
defensar-se, van decretar contra
tots ells presó incondicional,
sense aportar proves de res.
Com va dir el ministre

Comitè de Suport a Carlos Cela - Catalunya 

El càstig 
és un càstig 

al conjunt del
moviment
solidari i

antirepressiu

/opinio@setmanaridirecta.info/

L’encariment progressiu dels
combustibles en el marc de l’es-
tavellada immobiliària ha portat
a l’inici de tot un cicle propi de
les convulsions d’una societat en
crisi econòmica. El primer en
esclatar ha estat el sector de la
pesca i del transport, ara, en
breus, la pagesia torna a
amenaçar amb mobilitzacions.
Més enllà del tractament tèrbol i
de la qualitat de les mobilitza-
cions dels transportistes (caldria
veure qui és el beneficiat real –i
majoritari– de les reformes apro-
vades), no tan marcades en el cas
de la pesca, i de l’encert de la
denúncia dels i les productores
del paper de les centrals logísti-
ques i distribuïdores a la crisi
alimentària i de l’ofec del camp,

ens interessa observar un altre
fenomen lateral a aquest cicle de
mobilitzacions.

La desaparició sobtada del
senyor Saura de l’escena pública
va deixar com a portaveu
d’Interior el senyor Boada.
Considerem que són dignes
d’atenció les declaracions a la
premsa relatives a la valoració de
les mobilitzacions i al tractament
que se li havia de donar. Sorprèn
la virulència amb què es tractava
els protagonistes de les vagues
–desacreditant-los i anorreant-
los totalment– i sorprèn més, o
potser no tant, la prepotència
des de la qual es parlava i fins i
tot les amenaces públiques sobre
els vaguistes en vistes a les
actuacions policials que es van

dur a terme, tant per desfer els
bloqueigs a les autopistes com a
la frontera. Ens resulta totalment
indignant que els mateixos
senyors facin bandera de l’oposi-
ció al quart cinturó i del seu
ecologisme i esquerranisme de
debò mentre es llencen a defen-
sar transvasaments, actuacions
policials dignes del parafeixisme
institucional creixent o a desa-
creditar tots aquells que practi-
quen la dissidència.

Les declaracions del senyor
Baltasar dient als grups d’ICV de
les Terres de l’Ebre que ja sabien
on era la porta si es mobilitzaven
contra el transvasament són un
pas més de l’estalinisme practicat
des que el senyor Saura es va
saltar tota l’estructura de partit

en proclamar-se conseller
d’Interior. Recordem un paper
semblant: el que va jugar, amb
molta més elegància i estratègia,
Fischer durant i després de l’escis-
sió als Verds alemanys entre
realistes i utòpics. Fischer va
acabar essent ministre de
Defensa, va enviar tropes a
l’Afganistan i va defensar la inva-
sió a l’Iraq. Els senyors i senyores
d’ICV es dirigeixen a grans veloci-
tats a alinear-se amb aquestes
postures. Exigències del guió, ens
diran.

En el fons trobem quelcom
de positiu, cada vegada ens és
més difícil discernir alternatives
dins l’arc parlamentari i això fa
que es comenci a pensar en
altres solucions.

Hernan Córdoba-Mendiola. La Ciutat Invisible /opinio@setmanaridirecta.info/

És indignant 
que facin

bandera de
l’oposició al 

quart cinturó 
i del seu

ecologisme i
esquerranisme 

‘de debò’ mentre
es llencen a

defensar
transvasaments

Rubalcaba: “Eren unes deten-
cions preventives”. Acusació?
Cap en concret, només que
formen part d’una suposada,
grotesca i mai –mai– provada
xarxa de finançament –deien–
dels GRAPO. En el cas de Carlos,
l’única raó ha estat ser germà de
dos presos polítics, un dels
GRAPO i un altre del PCE (r).
Pres per solidaritzar-se amb els
seus germans, doncs. Per acabar
de reblar el clau, els mitjans de
comunicació del sistema
aboquen una pluja de calúmnies
contra ell i els seus. Tracten la
seva família (inclosa la mare,
Pepita, una lluitadora veterana
per l’amnistia) de “família terro-
rista”... I, durant setmanes, des
de la premsa gallega es llencen
insinuacions del tipus que a La
Corunya hi ha molts atraca-
ments –fins i tot l’assassinat
d’un guàrdia civil fa quinze
anys– deixant anar, per a qui ho
vulgui entendre, qui en podria
ser l’autor. I, com no, declarant
que Carlos és el sospitós
número 1 per ser el germà de
dos presos.

Carlos va conviure, des de
finals dels anys noranta i fins no
fa gaire, amb nosaltres, aquí, a
Catalunya. Per això, des de
diversos àmbits i col·lectius,
gent que hem compartit amb ell
lluites i compromisos, ens hem
constituït en comitè per contri-
buir a trobar suports i exigir la
seva llibertat. Estem coordinats
amb altres col·lectius d’arreu, en
especial el comitè de Galiza, on
s’està desenvolupant una intensa
campanya.

A Carlos li han denegat
reiteradament les diverses peti-
cions de llibertat presentades
pel seu advocat. A més, recent-

ment li han restringit tots els
drets penitenciaris, com ara
rebre visites de l’exterior. Li són
denegades una a una perquè es
consideren “potencialment peri-
lloses” per la seguretat del
centre. També li han restringit la
possibilitat de desenvolupar ac-
tivitats. Intenten mantenir-lo
tan aïllat com sigui possible; des

del mes de gener ha hagut de
passar diversos cops  per una
cel·la d’aïllament després de
plantar cara als carcellers. A
principis de maig, el nostre
company va fer una vaga de fam
durant quinze dies per fer pa-
tent la seva protesta contra els
abusos que rebia dins la presó.
Sem-
bla prou obvi que la direcció de
la presó pretén  passar-li
factura.

Ara que fa mig any que és a
la presó sense cap prova, cal fer
pressió perquè surti en llibertat,
exigir que se li retiri tota
restricció de moviments dins la
presó i que es posi fi al seu
aïllament. El seu és un càstig al
conjunt del moviment solidari i
antirepressiu.

Des del Comitè de Suport
hem decidit llançar una crida, el
23 de juliol, per trencar el silenci
i fer saber a Institucions
Penitenciàries que Carlos
gaudeix de la nostra solidaritat.
Per això, demanem el suport de
tothom perquè enviï faxos, tele-
grames o cartes a la direcció de
la presó de Valdemoro i a
Institucions Penitenciàries.
Alhora s’han organitzat accions
al carrer com la col·locació de
pancartes, pintades, el reparti-
ment de propaganda o xerrades.

Jordi Borràs

23 de juliol, mig any sense Carlos Cela

ICV a la deriva...?

CENTRO PENITENCIARIO MADRID III
Director Jesús Eladio del Rey Reguillo

Ctra. de Pinto a San Martín de la Vega, Km. 5. 28340 Valdemoro (Madrid)
Tel: 91 888 70 61 – Fax: 91 692 03 92

SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Sra. Mercedes Gallizo Llamas
C. Alcalá, 38-40  28014 Madrid

Tel: 91 335 49 51 – Fax: 91 335 40 52
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Em costa engolir, superar la
nàusea que em provoca viure en
una societat pacífica i democrà-
tica, incapaç de reaccionar
davant la tragèdia quotidiana
que representa l’Estret, mentre
veu com els representants polí-
tics ens expliquen, amb la sang
freda de l’assassí, que podem
permetre’ns immigrants dispo-
sats a acceptar i donar les
gràcies per ser explotats. Més
clar, l’aigua: en el nostre món la
ciutadania es convalida per
plusvàlua.

Ens volem protegir legal-
ment i militarment d’ells, els de
fora, i no ens n’adonem. Il·lusos
de nosaltres, que els que estem
fora som nosaltres. Avui, la reali-
tat mundial és la de la fam, la
guerra i la desesperació. La de

milions de persones ofegades
per la misèria planificada des
del parquet de les borses i els
consells de direcció.

I nosaltres, què és el que
volem protegir? Tampoc no ens
adonem que la nostra pretesa
societat del confort i el nostre
suposat model de benestar s’han
esfumat. L’estat del benestar va
ser una il·lusió, un anomalia
temporal que, en el cas de
l’Estat espanyol, es començà a
construir quan a tot arreu ja
havia començat el seu desman-
tellament a toc de doctrina
neoliberal. Un ínfim estat del
benestar que només ha servit
per donar sentit a una esquerra
conformista que s’ha sumat a la
gestió del desastre capitalista i
ara, apoltronada, és incapaç de

reaccionar veient com els escas-
sos drets socials es transformen
en dígits bancaris. Tossuts,
encara creiem que vivim en la
societat del benestar i, zelosos,
volem protegir-la del que ve de
fora, però el cert és que avui ja
només accedim a les engrunes
necessàries per legitimar allò
que la democràcia capitalista és
el millor sistema social d’entre
els pitjors.

De veritat ens podem arribar
a creure que una sanitat pública,
un model d’educació universal,
el dret a rebre una pensió de
jubilació, el dret a la participa-
ció social, en definitiva, el
conjunt dels nostres drets de
ciutadania són els que avui
tenim? I ser persona humana?
Afirmo que és quelcom més que

esdevenir un ésser de vida
precària amb la creativitat muti-
lada pel procés de producció de
mercaderies, a preu de saldo, en
un temps i un espai dissenyats
per omplir –ràpid i bé– els
comptes corrents de cada cop
menys privilegiats.

Som espectres de persones
que volem viure en un món que ja
no existeix, si és que ho ha fet
mai. La realitat és el que hi ha
més enllà de l’espectacle, del
símbol, de l’anunci publicitari, són
les tres quartes parts del món de
les que ens volem protegir. 

El que ens queda –i no és
poc– és la dignitat de lluitar per
un món que hauria pogut ser o,
com diria una veu autoritzada,
“Cal protestar encara que no
serveixi per res”.

/opinio@setmanaridirecta.info/

La realitat 
és el que hi ha
més enllà de

l’espectacle, del
símbol, de

l’anunci
publicitari, són
les tres quartes
parts del món
de les que ens
volem protegir

/opinio@setmanaridirecta.info/Judith Muñoz Saavedra. Treballadora social i sociòloga

La mortalitat infantil entre la
mainada indígena és un 60%
més gran que la de la no indí-
gena. La bretxa augmenta
respecte la probabilitat de
morir abans dels cinc anys, amb
una sobremortalitat del 70%
entre indígenes. Aquestes són
algunes de les dades que
apareixen a l’informe Panorama
social 2006 de América Latina i
que evidencien les enormes
desigualtats que afecten els
pobles originaris. Mentrestant,
a l’altra banda de l’Atlàntic,
aliena a la seva responsabilitat
en aquest deute social, Espanya
observa indiferent la guerra
publicitària a trqvés de la qual
Repsol YPF i Endesa es disputen
la bandera de la sostenibilitat
ambiental. La primera, convi-
dant a “inventar el futur” i la
segona, oferint commovedores
imatges de nens i nenes de dife-
rents colors parlant amb els
seus pares i mares del futur de
la seva pròpia canalla.

Al capítol III del Panorama
social, titulat ‘Pueblos indígenas
de América Latina: antiguas
inequidades, realidades hetero-
géneas y nuevas obligaciones

para las democracias del siglo
XX’, la Comissió Econòmica per
a Amèrica Llatina i el Carib
(CEPAL) analitza qui són, quants
són i on són els pobles indíge-
nes. Descriu els perfils
demogràfics i planteja una sèrie
de reflexions per al disseny de
futures polítiques públiques en
el marc dels drets individuals i
col·lectius.

L’informe destaca que
l’emergència dels moviments
indígenes ha tingut efectes
notables en les democràcies
dels països llatinoamericans.
D’una banda, s’han consolidat
com actors i subjectes de polí-
tiques públiques i, per l’altra,
han centrat el debat en les
seves reivindicacions de reco-
neixement, demanant nous
pactes socials i l’ampliació de la
ciutadania. Un dels principals
assoliments d’aquest procés
s’ha plasmat en els canvis efec-
tuats en l’ordre jurídic interna-
cional, sintetitzats en el
Conveni de 169 de
l’Organització Internacional del
Treball i en la declaració de les
Nacions Unides sobre els drets
dels pobles indígenes, aprovada
el juny de 2006. Aquests textos,
entre altres coses, reconeixen
els drets de propietat, ús,
control i accés a les terres i als
recursos.

Aquest procés d’empodera-
ment dels pobles indígenes ha
canviat l’escenari global, però
encara queda pendent saber si
aquests assoliments jurídics es
traduiran en mecanismes reals
que evitin la discriminació
estructural que els afecta.
L’enfocament de drets exigeix
una nova lectura de la relació
dels estats amb els pobles origi-
naris i un posicionament clar

davant les pressions econòmi-
ques i la voracitat energètica i
pels recursos naturals dels
països del Nord. Fins ara, en la
majoria dels casos, han primat
els interessos de les multinacio-
nals per sobre dels drets dels
pobles indígenes i la necessitat

de conservació dels ecosiste-
mes. Els estats estan disposats a
garantir els drets indígenes i
afectar, així, l’entramat de
poder d’empreses com Repsol
YPF i Endesa?

Es calcula que la població
indígena a l’Amèrica Llatina

supera els 30 milions de perso-
nes i que, malgrat la seva diver-
sitat, un tret comú és el seu
vincle indissoluble amb el terri-
tori. No obstant això, diferents
comunitats s’han vist forçades a
emigrar de les seves terres
ancestrals per la pobresa, la
degradació ambiental o els
interessos de les grans empre-
ses. Per frenar aquesta situació,
és imprescindible que els països
llatinoamericans assumeixin
com a principal desafiament la
disminució de la bretxa en
l’aplicació del dret a la terra. A
més, cal que la societat espan-
yola exigeixi a les seves empre-
ses transnacionals una política
transparent i verificable de
respecte als drets indígenes.

Mentre això passa, la guerra
mediàtica continuarà desper-
tant passions entre  els publicis-
tes, la mortalitat infantil
continuarà augmentant i l’in-
tent de netejar la imatge de les
transnacionals espanyoles
toparà amb les inconseqüències
dels seus actes. Perquè, malgrat
el que digui Endesa, molts dels
fills dels fills dels indígenes
llatinoamericans no viuran el
futur que ens convida a inven-
tar Repsol.

Repsol YPF i
Endesa es

disputen la
bandera de la
sostenibilitat
ambiental a
través d’una

guerra
publicitària

Josep Manel Busqueta. Pastisser i economista

François Pages

La insostenible hipocresia 

Espectres

El procés
d’empoderament

dels pobles
indígenes ha

canviat
l’escenari 

global
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Roser Benavent
Barcelona

Acasa, de tres persones, només una
està cobrant l’ajut governamental
de 400 euros. Les altres dues, pel

fet d’estar a l’atur o cobrar sous baixos, no
reben aquests diners.

Potser el missatge de Zapatero hauria
d’haver estat que “pagarien 400 euros als
rics i als que tenen sous mitjans o alts” i
que no ho farien ni als desocupats ni a les 

vídues ni a molts jubilats ni als precaris ni
als que tenen sous baixos. És clar que
hauria estat un missatge poc atractiu.

Sempre ens quedarà el consol que els
ciutadans com la duquessa d’Alba o els
presidents dels bancs sí que podran
gaudir d’aquest ajut econòmic que els
socialistes ens van prometre a tots durant
la darrera campanya electoral.

La llei 
del iogurt
CASC
Sant Cugat

Sovint participem de
projectes col·lectius, des
de l’associació de veïns

de l’escala o del barri a la
Plataforma Contra la Guerra.
Els processos socials, és a dir,
que més de tres persones
s’ajuntin per fer quelcom, no
són mai un procés aïllat. No
som un bolet.

El CASC es va formar al
voltant de la rotllana de
l’Acampada pel 0,7% de Sant
Cugat cap allà el 1994. Ha
plogut molt, des d’aleshores, i
moltes coses han canviat: ens
vam ajuntar perquè no volíem
fer la mili ni la PSS.

El CASC té la sort de
comptar amb persones que
tenen un compromís ètic i
moral: la transformació social
la fa la gent. Però la gent ha de
voler que les coses canviïn o
que algunes coses canviïn. Res
canvia perquè sí, tot és un
procés i una condició necessà-
ria és que hi ha d’haver volun-
tat que passi alguna cosa
diferent, hi ha d’haver voluntat
de canvi.

Les persones que consti-
tuïm o hem constituït part del
CASC ens hem format al caliu
de les assemblees: a la facultat
de lletres de la UAB o a les de
diferents projectes desobe-
dients en els que hem partici-
pat. L’assemblea és el mètode i
la pràctica de la decisió
col·lectiva, d’un col·lectiu, que
abans de ser assemblea és
col·lectiu: les persones inte-
grants tenen quelcom en
comú.

De l’experiència de partici-
par en diferents assemblees, hi
ha una característica que a
vegades es repeteix. Sovint les
assemblees es renoven de la
gent que hi participa, sovint
curs rere curs. L’assemblea no
és simplement un grup de
gent reunida que té capacitat
executiva. L’assemblea és un
treball col·lectiu en ell mateix.
En una assemblea t’has de
mirar i saber què pensa aque-
lla persona a qui has de conèi-
xer i en qui has de confiar
perquè comparteix quelcom
amb tu i esteu plegades en
una reunió per allò que teniu a
mitges.

La Teoria-Llei del Iogurt
defensa que en alguns movi-
ments socials o processos de
decisió col·lectiva, al llarg del
temps, la gent desapareix per
ser substituïda per una nova
fornada, per un nou curs, on
no sempre hi ha relleu i
traspàs de l’experiència.

L’axioma que resumeix la
llei és: “aquella victòria del
moviment ha caducat!”, en
tant que tot canvi, tot treball i
tota experiència ja no hi és
perquè la consciència que la
va produir ha marxat a un altre
entorn social.

Sant Joan 
a les Cotxeres

Marc Garcia
Barcelona

Volto pel barri i vaig
penjant quatre cartells
de la revetlla popular

de Sant Joan que, com cada
any, organitzem des del Casal
Independentista. De sobte,
m’adono que al costat del
nostre cartell n’hi ha un altre.
Sant Joan Lenon, barra lliure i
festa fins a les nou del matí a
les Cotxeres de Sants. He de
parar i tornar a mirar bé el
cartell per assegurar-me que
no és broma i que, realment,
el 23 de juny, les Cotxeres
serà el punt de cita d’una
festassa. I jo que pensava que
les Cotxeres havien quedat
vetades per fer festes i
concerts més enllà de les
onze de la nit! La nostra, una
festa popular i de barri –dit
sigui de passada–, enguany
també ha estat deficitària.
Resta sota tot control, permi-
sos, horaris i una feinada de
ca l’ample, mentre que d’al-
tres –sense saber-ne encara
els motius– gaudeixen de
privilegis horaris. Fa temps
que les entitats populars ens

hem quedat fora de l’ús
d’aquest espai per aquest
tipus d’activitats. Algú de les
Cotxeres o de l’Ajuntament
hauria d’explicar sota quins
criteris les infraestructures
del barri passen a gestió
privada i contraprogramen
festes populars. A la propera,
que ens avisin: de ben segur
que, si disposem d’aquesta
infraestructura, el barri podrà
gaudir d’una revetlla popular
sense les molèsties que els
mercenaris de l’euro han
creat al veïnat de l’entorn.

RENFE 
no va bé
Lídia Mas, 
Terrassa

Que RENFE no va bé no és
cap novetat. Des de

sempre és impuntual, i ens hi
hem acostumat, per desgrà-
cia. Recordo quan anava
l’Autònoma que el tren mai
passava quan havia de passar,
arribaves abans per agafar
l’anterior que segur que
passava amb retard. I sempre
ha funcionat igual. Amb les
obres del TGV els mitjans van

fer cas a les pobres persones
que cada dia patim el desas-
tre de RENFE. Aleshores era
molt greu, un tema d’abast
mundial, però ara, quan cada
dos per tres torna a aturar-se
els servei per un semàfor que
no funciona, un sistema que
no s’engega o un vagó que
queda aturat al túnel, res de
res. Torna a ser la RENFE del
pre-TGV, que era exactament
igual que la d’ara i que la que
hi havia amb les obres del
TGV. Per què vol anar algú a
Madrid en tres hores si triga
el mateix de Vilafranca a
Barcelona?

Diuen que amb el traspàs
de competències això
canviarà, permeteu-me que
ho dubti. No va canviar el
món laboral amb l’arribada de
les OTG, ben al contrari, van
alentir el procés i van
subcontractar empreses per
enriquir els amics (això sí, de
casa) i dificultar l’accés a
determinats llocs de treball.

Cada vegada tinc més clar
que estem ‘aborregats’, a
veure si d’una vegada per
totes sortim al carrer, parem
el país (si parem el nostre es
para el del costat), tallem les
vies, i diem que ja n’hi ha
prou. Ara no tenim destrals i
pals per sortir al carrer, però
la força de les persones
segueix sent la mateixa.

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 del
contrapoder
✑ Gessamí

Ja fa temps que sabem que aquesta
dieta consumista no pot durar eter-
nament. A alguns els costa assumir-

ho, t’intenten ridiculitzar, et fan un lloc a
les cavernes i tot seguit s’aferren a un
mite tecnològic postpetrolier per
semblar seriosos (els marrecs d’avui dia
també s’enfaden quan no els compren el
kinder sorpresa, no els porten al
McDonald’s o no els compren la roba
fashion i el mòbil com als seus
col·legues). En canvi, fa temps que assu-
mim que el capitalisme és un sistema
molt ben lligat que difícilment podrem
tombar i que l’únic a què podem aspirar,
de moment, és a resistir per tal que no
ens esborrin del mapa i, així, anar desper-
tant consciències lentament. També fa
temps que sabem que si cadascú es tanca
al seu gueto no arribarem gaire lluny. Tot
i així encara hi ha qui s’estima més vetllar
per la  puresa o mirar pels seus des del
seu corral, en contrast amb els que ja es
troben amb els altres posant l’espatlla en
el dia a dia i debatent les diferències
(sovint teòriques, a vegades pràctiques).

És comú intentar projectes ambicio-
sos i necessaris una vegada o dues i
després tirar la tovallola (sobre la gespa
de la piscina?), tot justificant la conta-
giosa apatia amb l’objectivitat dels fets.
Si més no, alguns projectes prosperen
(per un toc de gràcia o per tossuderia) i
es converteixen en els referents que fan
possible parlar d’un arxipèlag de realitats
alternatives. No obstant això, el millor
de la revolució ho hem anat deixant per
a temps pitjors, naturalment.

I com anirà si, d’un any a l’altre, assis-
tim a un fre a escala global –i més inten-
sament estatal– de les inversions que
especulen i destrueixen els territoris? I
com anirà si, en conseqüència, la cua de
l’atur es fa llarga com un dia sense pa? I
com anirà si, a més, el preu del carburant
puja pels núvols i l’acompanya el de tots
aquells productes que la globalització
feia viatjar, com si res, fins a la nostra
taula? I com anirà, si els gestors de la
democràcia comencen a tenir problemes
per tapar totes les esquerdes que surten
al seu progrés? Per afrontar aquesta
situació, cal esperar que el feixisme torni
a llençar la seva proposta entre els que
fins ara no se’ns atansaven pel confor-
misme de la comoditat?

Arriben temps pitjors o els millors
temps per la revolta?

Mira-t’ho com vulguis, ja fa temps
que s’ha descobert la sopa d’all, però ara
més que mai cal actualitzar i popularitzar
les receptes per tal que tothom en pugui
menjar. Arran de la Marxa pel
Decreixement ens hem conegut moltes
persones a qui ens agradaria poder auto-
gestionar les necessitats bàsiques
(alimentació, habitatge, salut, coneixe-
ment, energia, aigua, etc.) des de l’auto-
nomia, l’ecologia i la democràcia directa
per fer front al poder amb més força i
legitimitat i fins i tot per anar a explicar
com ho fem a la cua de l’atur.

Des del primer cap de setmana de
juliol, gràcies a la feina feta a la trobada
de moviments socials per construir
contrapoder i posar en marxa el decrei-
xement, aquestes idees ja són propostes
amb persones al darrere per impulsar-les.

Trobareu més detalls a www.temps-
dere-voltes.cat i benvingut sigui tothom
que tingui ganes de practicar i estendre
la re-volta!
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Allau d’acomiadaments a Catalunya
✑ Laia Alsina Garrido
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant els primers quinze di-
es del mes de juliol al-
menys onze empreses han

anunciat acomiadaments a Cata-
lunya. O, si més no, aquestes són
les dades que han transcendit als
mitjans. Es tracta de més d’un
miler llarg de persones de sectors
molt diversos a les quals cal sumar
les afectades al nostre territori
per la decisió d’Spanair de fer fora
una part important de la plantilla,
prop de 1.100 persones. Però
aquestes dades només afecten les
persones amb una situació laboral
regular i posen de manifest que
pràcticament hi ha hagut un anun-
ci d’expedient de regulació d’ocu-
pació (ERO) cada dia.

Però aquest fet no és nou. Des
que la paraula ‘*crisi ha començat
a repetir-se una i altra vegada, les
empreses han vist en els acomia-
daments la manera d’evitar-la.
Segons dades del Departament
de Treball de la Generalitat, el
mes de juny passat es van presen-
tar 43 expedients de regulació
d’ocupació que afectaven més
d’11.200 persones. El mateix mes
de l’any passat, n’hi havia més de
500 afectades per 22 expedients.

El mes de juliol de 2007, ara fa
un any,  és prou rellevant. Segons
les mateixes fonts, hi van haver 24
ERO que implicaven poc més d’un
miler de persones. Enguany,  ja s’ha
superat aquesta xifra.

Finalment, les dades anuals
tampoc són massa esperançado-
res. Durant el que portem d’any ja

Acomiadaments
✑ Bruno Valtueña Sánchez
Secretari General CGT

es de principis de juliol, les
notícies d’economia van desgra-
nant l’eliminació de llocs de tre-
ball: Roca, Indo, ACC, Spanair,
Pirelli… La xifra total d’aturats del
mes de juny es va situar en
2.390.424 persones, la plena ocu-
pació s’allunya.

Els arguments dels empre-
saris es repeteixen: competiti-
vitat, rendibilitat, globalitza-
ció... Ara ven la pujada del
petroli i el baix consum.
Semblen les víctimes de la
situació, però les víctimes reals
són els acomiadats. Des de la
política parlamentària i des del
sindicalisme majoritari no es
qüestionen els seus arguments.
No hi ha oposició real, la solu-

ció passa per vendre més car el
lloc de treball i poc més.

Aquesta actitud sempre porta
al mateix, més acomiadaments i
més precarietat, i als treballadors
ens interessa canviar aquesta situ-
ació. Si claudiquem, les setmanes
de 65 hores estaran més a prop
per tots. Per impedir-ho hem de
reconstruir un sindicalisme ferm
en la defensa dels llocs de treball
i transformador de la societat.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 13
Amadeu Casellas, pres a
Quatre Camins, fa vint dies
que es troba en situació de
vaga de fam. Exigeix la 
llibertat després de 20 anys

> Pàgina 12
L’Ateneu Popular de
Vallcarca està pendent d’una
ordre de desallotjament
imminent. La jutgessa ha
donat vint dies de marge

> Pàgina 16
Es troba una nova partícula
radioactiva a la sabata d’un
treballador d’Ascó. És la
enèssima incidència de la
central nuclear enguany

LABORAL // LA ‘FEBRE’ DE LA CRISI FA ANUNCIAR ONZE ERO EN QUINZE DIES

es parla de 14.700 possibles aco-
miadaments, mentre durant tot
l’any 2007 la xifra era de 21.000.
Enguany, els sectors que han que-
dat més afectats són la indústria i
els serveis, seguits de  la construc-
ció. Del gener de 2005 al 30 de
juny de 2008, a Catalunya s’ha
optat per més de 1.300 ERO que
han afectat unes 59.000 persones.

Onze anuncis d’acomiadament
Des que ha començat el mes de
juliol diverses empreses s’han
sumat a l’anunci de l’acomiada-
ment de part de la seva plantilla.
Segons ha transcendit als mitjans,
les empreses en qüestió han estat
de Roca, Simon, Indo, Instal·la-
cions CAT, ACC Spain, Spanair,
Tallers Casals, Pirelli, Vitri Electro-
Metalúrgica, Vado i Ficosa.

Roca: 70 persones
La fabricant de sanitaris i aixetes
ha anunciat que acomiadarà una
setantena de persones a Gavà i
Barcelona. El motiu, diuen, és la
crisi immobiliària, ja que si es

Instal·lacions CAT: 25 persones
L’empresa d’instal·lacions elèctri-
ques i de lampisteria de Salt ha
presentat un concurs de creditors
al Jutjat Mercantil de Girona per
acomiadar 25 dels 39 treballadors
que té en plantilla. De nou, la crisi
de la construcció n’és un dels
arguments. L’altre són els deutes.
El mateix propietari també ha
acomiadat nou treballadors més
en una empresa que té a Anglès.

ACC Spain: 183 persones
La plantilla d’ACC Spain ha sortit al
carrer per protestar contra el tan-
cament de la planta que l’empresa
de fabricació de compressors té a
Cervera. La major part de les per-
sones afectades per l’ERO són
dones. El comitè d’empresa asse-
gura que la multinacional va rebre
una subvenció del govern d’uns
cent milions d’euros per adequar
les naus que anteriorment havien
estat ocupades per la desaparegu-
da Lear. Un 70% de la plantilla
prové d’aquesta darrera empresa.
ACC té una altra planta a Sant
Quirze del Vallès, on també hi ha
l’amenaça d’acomiadaments.

Tallers Casals: 70 persones
L’empresa vol acomiadar el 70 per
cent de la plantilla que l’acusa
d’optar per la deslocalització a la

Xina. L’empresa, situada a Ripoll,
es dedica a la producció de manu-
factures i eines petites.

Pirelli: 280 persones
La multinacional italiana s’escuda
en la situació econòmica per no
obrir una nova planta al Bages i fer
fora 280 persones de la fàbrica de
pneumàtics que té a Manresa. El
comitè d’empresa no dóna credi-
bilitat a les dades de pèrdues que
al·lega Pirelli.

Vitri Electro-Metalúrgica: 
42 persones
La fàbrica de Torelló pot perdre
gairebé la meitat de la plantilla. El
motiu adduït per l’empresa de
casquets de bombetes i de fluo-
rescents és la reducció de feina,
mentre el comitè d’empresa ho
relaciona amb la nova planta que
ha posat en marxa a Eslovàquia.

Vado: 45 persones
La plantilla de Sant Pere de Ribes
ja ha fet vaga per l’ERO presentat
per l’empresa. Vado es dedica al
moble i la decoració.

Ficosa: 115 persones
Tanca la planta de Rubí i diu que
vol recol·locar part de la plantilla
a d’altres fàbriques que la multi-
nacional té a Catalunya. Es dedica
a la injecció de plàstic per la fabri-
cació de viseres para-sol per als
automòbils.

Spanair: 1.100 a l’Estat espanyol
Encara falta concretar quantes
persones seran acomiadades a
cada territori. La companyia diu
que té l’objectiu d’afrontar la crisi
que pateix el conjunt del sector
aeri a causa de l’escalada del preu
del combustible i la caiguda de la
demanda. A les Illes Balears pot
afectar més de 300 persones.

Els diversos
ERO’s afecten
prop de 1.100

treballadors al
conjunt del

nostre territori 

Les treballadores de l’empresa ACC de Cervera rebutgen l’ERO
Eduardo Díaz

frena la construcció, les empreses
que subministren material per a
l’habitatge es veuen afectades.

Simon: 80 persones
Especialitzada en petit material
elèctric, Simon diu que ha de fer
fora 80 persones de la planta de
Barcelona per poder tirar enda-
vant. La crisi en el sector de la
construcció torna  a ser l’argu-
ment. La plantilla s’ha manifestat
en diverses ocasions, tot denun-
ciant que no s’ha reduït la feina,
sinó que l’empresa aposta per la
deslocalització. Afegeixen que
Simon pot acabar l’any amb 380
milions d’euros de beneficis.

Indo: 100 persones
La fàbrica de material òptic vol
fer fora un centenar de persones
de la planta que hi ha a Vilafant.
En aquesta ocasió, el motiu és la
deslocalització, ja que la fabrica-
ció de lents es trasllada a Tailàn-
dia. Els acomiadaments s’han pac-
tat persona per persona i 44 ja
han deixat la feina.

El Departament de Treball uti-
litza la següent definició: és

l’expedient administratiu d’ex-
tinció de contractes de treball
(acomiadament col·lectiu), de
suspensió temporal de contrac-
tes de treball o de reducció tem-
poral de jornada, basat en causes

econòmiques, tècniques, orga-
nitzatives, productives, o de for-
ça major.

Això sí, el fet de presentar-ne
un no sempre suposa que es tiri
endavant. Per tant, no sempre
s’acomiada o es redueix la jorna-
da com les empreses voldrien.

Què és un ERO?

d

Els sectors que
més ‘tocats’ en
surten són la
indústria, els

serveis, seguits
de la

construcció 



✑ Sergi Picazo
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Chicago, 1982. “Només una
crisi –real o percebuda
com a tal– produeix una

canvi veritable. Hem de desenvo-
lupar alternatives a les polítiques
existents per fer possible que,
quan esclati una crisi econòmica,
allò políticament impossible en
una situació normal es conver-
teixi en políticament inevitable”.
Paraules de l’economista liberal i
premi Nobel, Milton Friedman.

Barcelona, 2008. “Cal impul-
sar els canvis de fons del model
de competitivitat que necessita
la nostra economia. És en mo-
ments de crisi, precisament, que
aquestes transformacions resul-
ten més obligades i en part més
inevitables. Si vostès volen, més
indiscutibles. Ara hem de ser més
eficients”. Paraules del conseller
d’Economia de la Generalitat,
Antoni Castells.

Sembla, doncs, que Milton
Friedman –professor de l’Escola
de Chicago i promotor dels plans
de xoc neoliberals a països com
Xile, Bolívia o Indonèsia– és una
de les referències intel·lectuals
del conseller Antoni Castells. Els
discursos d’un i l’altre sobre com
afrontar una crisi són absoluta-
ment calcats. Friedman entenia
que, en circumstàncies normals,
les decisions econòmiques es
prenen enmig de l’estira i arronsa
d’interessos contradictoris: els
treballadors volen feines millors
i augments salarials, els propie-
taris volen impostos baixos i més
desregulació i els polítics han de

trobar un equilibri. Tanmateix, en
cas d’una crisi econòmica greu,
els polítics es troben alliberats
per actuar. Aquesta és la tesi del
llibre La doctrina del Xoc. L’auge
del capitalisme del desastre
escrit per la periodista i econo-
mista Naomi Klein. Les crisis són,
en paraules de l’autora canaden-
ca, “parèntesis en l’activitat polí-
tica habitual on no sembla
necessari el consens social”.

El fet que Castells és transfi-
guri de Friedman durant un parell
d’hores i en una conferència
davant els empresaris al Cercle
d’Economia no significa que
Catalunya pugui reviure ara un
ressorgiment neoliberal i priva-
titzador. Tot i això, les paraules
del conseller del PSC podrien ser
un senyal d’alerta. Les patronals
empresarials i el Govern ja han
avisat la ciutadania que la crisi
serà profunda i durarà almenys
fins l’any 2010. Per què ens avisen
tant? Per què ens volen posar la
por al cos?

El ‘modus operandi’
de Friedman
Naomi Klein explica al seu llibre
que durant tres dècades l’econo-
mista Milton Friedman i els seus
seguidors han dut a terme la matei-
xa estratègia: esperar  una crisi o un
estat de xoc i, després, mentre els
ciutadans es recuperen del trauma,
vendre al sector privat el que
queda dels serveis públics. Privatit-
zar, desregular i eliminar la despesa
social. “Això va passar, per exemple,
als EUA després de l’11-S, al sud-est
asiàtic després del tsunami o a l’I-
raq després de la invasió. El primer
experiment va ser el Xile de Pino-
chet”, va explicar Klein en una
entrevista a la Directa. Aprofitar les

crisis i els desastres naturals és el
modus operandi habitual de Fried-
man i els nois de l’Escola de Chica-
go. “L’objectiu del complex de l’e-
conomia del desastre és implantar
un model de govern orientat als
beneficis, fins i tot en situacions d’i-
nestabilitat”, conclou.

Antoni Castells, però, assegura
que no és partidari del neolibera-
lisme econòmic. Segons les seves
paraules, no és partidari del dèficit
zero en els pressupostos ni de
reduir la despesa pública en ser-
veis socials com l’educació i la
sanitat. S’autoconsidera un dirigent

socialista i milita des de fa anys al
PSC. Tot i això, adduint la “limita-
da” capacitat d’actuació dels go-
verns, confia què “l’única manera
de recuperar els nivells de prospe-
ritat és millorar la productivitat de
les empreses”. És a dir, tota la con-
fiança en el sector privat.

Les peticions dels empresaris
El 14 de juliol, a la conferència del
Cercle d’Economia, el propi Castells
no va negar un cert laissez faire, tan
ben vist pels gurus del neoliberalis-
me. En primer lloc, Castells creu que
“seria un error reduir artificialment
el preu dels carburants disminuint
la fiscalitat”. Per tant, segons va jus-
tificar, la solució és “acceptar que
ara tots plegats som una mica més
pobres”. I en segon lloc, Castells va
deixar clar que no traslladarà als
salaris la inflació produïda per “un
xoc endogen” com l’augment de
preus del petroli i els aliments. “L’ú-
nic que faríem és augmentar més la
inflació”, va etzibar. Tanmateix, els
diners públics no faltaran per ajudar
l’empresariat català. Castells va
anunciar que l’Institut Català de
Finances ha ampliat les línies de
finançament de crèdit, “sobretot
per impulsar fusions i compres
d’empreses”, amb 792 milions d’eu-
ros més. Dins del paquet de 42
mesures per pal·liar la crisi, la Gene-
ralitat va oferir incentius fiscals i
inversions per avançat per valor de
2.700 milions d’euros.

El president de la patronal cata-
lana Foment del Treball,  Joan
Rosell, va qualificar de “superco-
rrectes” les mesures de Castells. Tot
i això, en una conferència feta el 9
de juliol, Rosell les va trobar “insufi-
cients” i va demanar un acord entre
el Govern, els empresaris i els sindi-
cats per fer una gran reforma eco-
nòmica. Entre els seus suggeri-
ments, figuren una llei per limitar el

dret de vaga, deixar de pagar el sala-
ri durant els tres primers dies de
baixa laboral o el copagament de
l’atenció sanitària. Per contra, els
socis del govern tripartit ICV i EuiA,
el mes de maig, van mostrar el seu
rebuig a les primeres mesures del
pla Castells, ja que “prima la inter-
pretació de l’economia que es fa
des de postulats sociovergents i
afins als empresaris”. Fins i tot, el
diputat ecosocialista Daniel Pi va
donar, al Parlament, “un toc d’aten-
ció per liberal” al conseller Castells.

El pla de xoc de Castells
Castells sap, però, que ara és el
moment d’actuar amb més “mesu-
res estructurals” per fer front als
“problemes de fons”. Els plans de
xoc de Castells, que fa servir la ter-
minologia de Friedman, pretenen
actuar sobre el futur: “El que ens
estem jugant és si podrem sortir
reforçats d’aquesta crisi”.

L’objectiu de la revolució de
Castells és “potenciar els canvis
necessaris en el model de competi-
tivitat”. Pel conseller, ser competi-
tius avui”no es basa en uns costos
més reduïts i, en especial, en uns
menors costos salarials” sinó que
s’ha de basar “en una major produc-
tivitat”. El missatge –com sempre en
política– és prou críptic per no
aixecar sospites però deixar clara
l’opinió del PSC: cal produir més i de
millor qualitat, però en menys
temps i amb menys despesa. Segons
els experts en economia, això és
pot aconseguir de dues maneres:
amb més inversió en R+D (Recerca i
Desenvolupament) i la modernitza-
ció del sector industrial anant cap a
una producció d’alt rendiment tec-
nològic o amb una mà d’obra barata
i captiva, com pot ser la força de
treball dels immigrats, i potenciant
sectors com el turisme i els serveis.
Aquest és el dubte.
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La ‘doctrina del xoc’ de Castells
CRÒNICA: SIMILITUDS ENTRE ELS DISCURSOS DEL DIRIGENT DEL PSC I DE MILTON FRIEDMAN

“Hem de fer
possible que
quan esclati 

una crisi 
econòmica, allò

políticament
impossible es
converteixi en

inevitable”

El Conseller Castells en una de les conferències que ha realitzat en els últims dies
Arxiu

Les xifres de la crisi econòmica a Catalunya

7,6%

4,9%

19%
770.000

de població a l’atur
(EL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2007 ERA DE 6,7%)

de l’Índex de Preus al Consum (IPC)
(EL MAIG DE 2007 LA INFLACIÓ ERA DEL 2,6%)

de taxa de persones sota el llindar de la pobresa
(EL 2006 LA TAXA ERA DEL 17,2%)

persones ateses pels serveis socials al 2006
(L’ANY 2002 LA XIFRA ERA DE 250.000 PERSONES MENYS) 

del PIB correspon a despesa en serveis socials
(LA MITJANA DE LA UE-27 ÉS SUPERIOR AL 27%)20,8%

1,8% és la previsió de creixement econòmic per 2008
(L’ANY 2007 LA TAXA DE CREIXEMENT DEL PIB VA SER 3,6%)

Les paraules del
conseller del

PSC podrien ser
una senyal
d’alerta de

futurs canvis
econòmics 
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✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La CUP de Martorell està mante-
nint reunions amb diferents

entitats i associacions veïnals de
Martorell per impulsar el projecte
solidari Banc del Temps. En aques-
ta iniciativa, les persones intercan-
vien el temps sense ànim de lucre
ni interferències monetàries.

Les persones que hi participin
podran disposar i demanar hores.
Durant aquestes estones, es faran
accions puntuals relacionades
amb l’atenció a les persones, la
cura i la salut del cos, les tasques
domèstiques, la informàtica, els
idiomes, la formació, l’assessora-
ment o la mobilitat.

Segons Rosa Grau, membre de
la CUP, “en aquest projecte, inde-
pendentment del servei que s’ofe-
reixi o es rebi, es valora el temps i
les habilitats de cada persona”. En
tot cas, qui faci els intercanvis, grà-
cies a les seves accions, donarà
“respostes a les necessitats del dia
a dia”. El Banc del Temps es perfila-
rà, segons Grau, com una eina “de
transformació social, que fomenta
la solidaritat entre les persones i
que permet conciliar la vida fami-
liar i social”. A la tardor, un cop
s’hagin afegit les aportacions de
les associacions de la ciutat al pro-
jecte, la CUP donarà a conèixer
oficialment el Banc del Temps.

La CUP impulsa
el projecte
solidari Banc
del Temps

MARTORELL // SOCIETAT

✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Ariel Santamaria, regidor a l’opo-
sició de la CORI a Reus, ha

denunciat la secretària de l’alcalde,
Carme Cano, de ser la responsable
de la distribució de dues fotogra-
fies on el regidor apareix mig des-
pullat en una actuació de rock amb
el seu grup de música. Els fets van
ocórrer durant el ple del darrer
mes d’abril quan, abans d’iniciar-se
la sessió, tots els regidors van tro-
bar les dues fotografies sobre els
seus seients. Santamaria assegura
que té proves i testimonis que les
fotografies van ser impreses a la
impressora del despatx de Cano,
però que no les farà públiques fins
el dia del judici oral. En el fons de la
polèmica hi ha el disgust de l’equip
de govern, format pel PSC-PSOE i
ERC, i especialment manifestat per
l’alcalde, Josep Lluis Pérez, davant
l’entrada de la CORI a l’Ajuntament.
Ariel Santamaría reclama que la
CORI estigui representada al con-
sell d’administració d’INNOVA (és
l’únic grup municipal que no hi està
representat). El Síndic de Greuges
de Catalunya va donar la raó a la
CORI en aquest cas, però l’alcalde
s’hi continua negant i al·lega que la
CORI ja està representada a les
comissions informatives.

La CORI
denuncia la
secretària de
l’ajuntament 

REUS // LLIBERTATS

La Inspecció de Treball ratifica el frau
en la contractació a Parcs i Jardins
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Inspecció de Treball final-
ment ha emès un veredicte
sancionador contra l’Ajunta-

ment en relació al cas de contrac-
tació fraudulenta a l’Institut Mu-
nicipal de Parcs i Jardins, que ja
havia quedat resolt per la via judi-
cial el darrer trimestre de 2007
amb una sentència final condem-
natòria contra l’ens municipal. La
sanció econòmica dictada, de
7.962,65 euros, confirma el que ja
se sabia, però repara l’error comès
temps enrere per la pròpia ins-
pecció, que va avalar la versió de
l’empresa i no la va sancionar.

Tot es remunta a l’any 2004,
quan Parcs i Jardins va contractar 41
persones per fer les substitucions
dels treballadors en període de
vacances. El contracte era de qua-
tre setmanes però, un cop vençut
aquest període, tots van seguir tre-
ballant almenys entre tres i quatre
mesos més fins que l’empresa “es
va adonar” de l’error i els va rescin-
dir el contracte. La il·legalitat de
l’operació rau en el fet que, passat
el termini temporal previst origi-
nalment, segons la llei, l’empresa

els hauria d’haver fet indefinits i,
en canvi, els va acomiadar de
manera improcedent, tal com
assenyala un frament de la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya: “Està clar que ens
trobem davant d’uns contractes
temporals subscrits a frau de llei,
que s’han de presumir indefinits”.

A partir d’aquí comença un
periple judicial que es dilata fins a
tres anys. Cinc dels treballadors
implicats van denunciar l’empresa
pels fets exposats. Les sentència
va ser favorable als treballadors i,
aleshores, l’Ajuntament va recó-
rrer davant del Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya (TSJC),
que va tornar a donar la raó als
cinc treballadors. La sentència
reconeixia el caràcter improce-
dent dels acomiadaments i obli-
gava l’empresa a readmetre els
treballadors o bé a indemnitzar-
los. Finalment el consistori va pre-
sentar un recurs de cassació al Tri-
bunal Suprem, que també va ser
desestimat. Els costos dels suc-
cessius recursos i l’import de les
indemnitzacions pels cinc treba-
lladors han suposat un total de
60.000 euros a l’Ajuntament. Tot
plegat va culminar l’octubre de
2007, gairebé tres anys després.

Paral·lelament al procés judi-
cial, la secció sindical de la CGT
va denunciar el cas a la Inspecció
de Treball. Com s’ha explicat,
però, aquesta no va reeixir en
benefici dels afectats ja que, en
primera instància, la inspecció es
va aturar i va donar per bona la
versió de l’empresa. Però, amb la
sentència final del Suprem, el
sindicat va tornar a instar la ins-
pecció perquè revisés el cas i ara
aquesta ha resolt imposar una
sanció econòmica de 1592’53 a
Parcs i Jardins per cadascun dels
cinc afectats. És a dir, un total de
7.962,65 euros.

BARCELONA // NOVA SANCIÓ ECONÒMICA A L’ENS GESTOR

Un treballador de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins al barri de Sants Albert Garcia

Amadeu Casellas segueix en vaga
de fam per exigir la seva llibertat
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La jutgessa Raquel Suárez San-
tos del jutjat número 2 de
Manresa, que ha de resoldre

sobre la rebaixa de la condemna al
pres Amadeu Casellas i sobre la
seva possible llibertat condicio-
nal, va marxar de vacances el 21 de
juliol sense dictar cap resolució. El
jutge substitut assegura que no
prendrà cap decisió i la magistra-
da no torna fins el 12 d’agost. Ama-
deu Casellas fa 22 dies que va ini-
ciar una vaga de fam. Una
iniciativa que no pensa aturar fins
que no es compleixin les seves exi-
gències. El col·lectiu que li dóna
suport des de l’exterior del centre
penitenciari crida l’atenció sobre
el cas i manifesta que la vida del
pres corre perill. Es tracta de la
segona vaga de fam que du a
terme enguany, la primera va
durar dues setmanes i es va iniciar
el 28 d’abril. Casellas exigeix que
se li apliqui el compliment màxim
de vint anys de pena –en fa 22 que

és a la presó. Per la seva banda, el
director de Quatre Camins es va
comprometre el 10 de maig a
estudiar les possibilitats que fins
ara se li havien negat.  I és que tot
i complir els requisits necessaris
(evolució positiva, no té causes
pendents, ha complert tres quar-
tes parts de la condemna sense
sancions, té contracte laboral i
arrelament familiar) no se li con-
cedeixen permisos ni tercer grau
ni llibertat condicional. Tant el
Jutjat de Vigilància Penitenciària
com l’Audiència Provincial de Bar-
celona esgrimeixen un trenca-
ment de condemna de l’any 2002
per negar-li tots aquests beneficis.
Un mes i mig després, cap de les
seves exigències havia rebut res-
posta i el 23 de juny va tornar a la
vaga de fam. El 8 de juliol, les enti-
tats que el recolzen el van veure a
la infermeria de Quatre Camins.
Casellas els va poder explicar que
ja havia perdut quinze quilos i que
estava aguantant perquè prenia
glucosa. Ara bé, també va manifes-
tar que –depenent del que fes la

jutgessa– deixaria de prendre la
glucosa i Institucions Penitencià-
ries necessitaria una ordre judicial
per subministrar-li aliments.

Segons aquestes mateixes
entitats, el d’Amadeu Casellas
no és un cas aïllat, “hi ha perso-
nes que, com ja s’ha denunciat
en moltes ocasions, entren a la
presó per causes petites però,
un cop a dins, pel fet de voler

reivindicar els seus drets dins els
centres penitenciaris són con-
demnades a perpetuïtat”. També
han fet una crida a la solidaritat
amb Casellas i recorden que se li
poden enviar cartes a l’Apartat
de Correus 335, 08400 de Gra-
nollers. La CNT també ha convo-
cat una concentració el dimarts
29 de juliol al matí davant els
jutjats de Manresa. 

VALLÈS ORIENTAL // LA JUTGESSA QUE PORTA EL CAS MARXA DE VACANCES
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Exterior del centre penitenciari, a la Roca 
David Datzira
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L’Ateneu de Vallcarca pendent
de l’amenaça de desnonament 
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’Ateneu Popular de Vallcarca
(APV), un dels espais de pro-
moció cultural alternativa

amb més història de la ciutat de
Barcelona, es troba en perill de tan-
cament. L’11 de desembre de 2007
el jutjat de primera instància 52 de
Barcelona va tramitar una citació de
demanda de la propietat de l’im-
moble contra els ignorats ocupants
de l’espai. Una demanda que, se-
gons l’assemblea de l’Ateneu, més
enllà de reclamar el simple dret
legal a la propietat, s’omple “d’irre-
gularitats, falsedats i mentides”. A-
quest espai social i cultural funcio-
na des de 1996  (anteriorment
conegut com a APV-Resistència
Roja) i ha comptat durant molts

anys amb un acord tàcit d’ús amb
els titulars de la finca. Durant més
d’una dècada hi han actuat grups
tan coneguts com Obrint Pas, Cheb
Balowski, Color Humano, Corazón
del Sapo, Inadaptats, Skaparràpid,
411, 25 alive, Garage H, Mallacàn,
One Blood, Ben Jamin, Chulito
Camacho, Boysetsfire, Pan de Higo,
Free whelin’ Tornados, Sofas Martí-
nez, Crit de Lluita, Speereth, Habeas
Corpus, Zinc, Caliban i Crudos. Tam-

bé ha estat el local d’assaig regular
de Tollendo Ponens, ETC, Lafrus,
Més que Odi, Outcry, Feardome,
DJVU, Estorbo, Jam’a’ kuko, La Satà-
nica Sardanística i Ele.  

Paral·lament a la seva activitat
social i cultural, el mes de maig
passat es va celebrar el judici i la
jutgessa va sentenciar que els i les
okupants havien d’abandonar la
finca. Ara ha posat un termini de
vint dies hàbils del mes de juliol
per tal que s’efectuï l’abandona-
ment voluntari de l’espai. Passat
aquest temps, ordenarà l’ús de la
força policial. L’advocada de l’Ate-
neu ha interposat un últim recurs a
l’Audiència Provincial. 

L’estira i arronsa sobre aquest
immoble arrenca a finals dels anys

80, quan l’Ajuntament de Barcelona
va mirar de recuperar un projecte
de reforma urbanística i els rumors
d’expropiació van tornar a recaure a
la zona. És en aquest context que es
produeix la primera okupació de l’e-
difici. La reforma, però, no va pros-
perar i ‘any 1995 els propietaris van
presentar una denúncia penal con-
tra els inquilins de l’immoble,
impulsada per l’immobilisme de l’A-
juntament, segons algunes fonts. La
denúncia va ser arxivada pel jutge
competent, que no va considerar
que el conflicte d’interessos entre
propietari i inquilins hagués d’anar
per la via penal. Durant més de deu
anys no hi va haver més contacte
entre propietaris i inquilins fins que,
l’any 2006, les propietàries van pre-

sentar una nova demanda penal,
que també va quedar arxivada. Ales-
hores, la propietat es va adonar
–amb una certa inquietud– que les
expropiacions no s’estaven duent a
terme i va considerar la possibilitat
de treure rendiment econòmic de
l’immoble fins al moment de l’ex-
propiació. Representants de la pro-
pietat es van posar en contacte amb
membres de l’APV i van proposar als
inquilins establir un contracte de
lloguer. La propietat va proposar un
lloguer que l’APV va considerar
excessiu i no es va arribar a cap
acord. Malgrat tot, es van citar per
una futura trobada que mai es va
arribar a produir. 

D’aquesta manera es va arribar
a la demanda contra els ignorats

ocupants de l’immoble número 12
del carrer Bolívar i 47 de l’avinguda
de l’Hospital Militar, interposada
per la titular legal de l’edifici, Con-
cepción Hosta Anglés. La citació,
però, es va produir de forma  irre-
gular. La secretària judicial va auto-
ritzar notificar-ho penjant la cita-
ció a la porta de la finca en cas que
no es pogués fer en persona, vulne-
rant el fet que la notificació s’ha de
fer personalment per garantir que
l’interessat sigui coneixedor de la
demanda. L’agent judicial, a més, va
deixar la notificació la bústia de
l’immoble contigu, el número 10. 

Apolo, KGB o Razzmatazz,
una odissea inassumible
El simple fet de trobar un local per
assajar implica una autèntica odis-
sea per molta gent. L’oferta privada
és clara: o locals cars inassumibles
o d’altres amb limitacions d’horaris
enormes per l’obligació de com-
partir-lo i per poder assumir el llo-
guer. 10 euros cada 60 minuts en
locals per hores i lloguers de 350
euros pels locals de menys de 50
metres quadrats de mitjana. Els
propietaris saben que el veritable
negoci es fa quan s’obre un local
com a discoteca i enfoquen el seu
negoci en aquest sentit. Així fun-
cionen sales com Apolo, Razzma-
tazz, KGB, Bikini, Jamboree o Side-
car. A La Nau del Poblenou es
demana un lloguer de 400 euros i 3
euros per entrada venuda. El KGB
de Gràcia, 410 euros. La sala Apolo,
1.980 euros per la sala 2 i 2.480 per
la gran. Razzmatazz 2.130 euros. Per
últim, Sidecar demana 500 euros
pel local i la venda d’entrades, des-
comptant 2 euros per cada entrada
venuda i eximint del pagament de
lloguer si s’omple la sala.

BARCELONA // LA DEMANDA ARRIBA DESPRÉS DE 12 ANYS DE CREACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA

Hi han actuat
grups tan

coneguts com
Obrint Pas, Cheb
Balowski o Color
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Els Mossos assalten una 
casa sense ordre judicial
✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El 15 de juliol es va produir l’oku-
pació i el desallotjament d’un
habitatge a Esplugues de Llo-

bregat. Amb l’argument que s’estava
produint un “delicte flagrant”, els
Mossos d’Esquadra van trencar la
porta d’entrada i van detenir les tres
persones que es trobaven a l’inte-
rior de la casa fent feines de rehabi-
litació. A les tres de la tarda va arri-
bar un cotxe de la policia local i una
hora més tard, els Mossos pretenien
aconseguir una ordre judicial que no
van arribar a aconseguir. A les cinc,
el propietari de la finca va fer la
denúncia a comissaria i cinc minuts
després una unitat de l’Àrea de
Recursos Regionals Operatius
(ARRO) va desallotjar la casa. La
concentració de suport no va impe-
dir l’actuació il·legal. El comanda-
ment de l’operatiu, el sergent 5422,

va mostrar amb tranquil·litat la seva
confiança en la impunitat judicial i
no deixava de repetir que, si algú
pensava que s’estava fent alguna
cosa malament, “anés a posar una
denúncia el dia següent”.  Tres hores
després de l’arribada de la policia,
uns treballadors van tapiar la porta,
mentre les tres persones detingu-
des eren acusades d’un delicte d’u-
surpació. Totes tres van sortir el
mateix dia al carrer i el dia 17 van ser
citades al jutjat de primera instància
i instrucció número 2 d’Esplugues
per prestar declaració sobre els fets.

Habitatges buits
A Esplugues hi ha un cens consisto-
rial que xifra en 900 els habitatges
buits per diverses raons. Aquesta
casa de planta baixa del barri d’El
Gall no estava en bones condi-
cions ja que la propietat havia
foradat tots els sostres, havia
arrencat totes les portes i havia

destrossat la cuina i el bany. Les
persones que hi van entrar, cons-
cients de la situació, van iniciar les
feines de rehabilitació només d’en-
trar-hi, però no van tenir temps
suficient. Fa un any, l’empresa
Inversiones Jiménez 49 SL –del
grup immobiliari Pastor Jiménez–
va comprar la finca amb la intenció
d’adquirir les finques del costat i
poder alliberar un gran solar. Les
posteriors requalificacions urba-
nístiques no haurien de ser cap
problema ja que aquest grup
empresarial té connexió directa
amb l’equip de govern -el marit de
la regidora d’urbanisme, Maribel
Fernández, hi té una relació labo-
ral. D’altra banda, la veïna del cos-
tat va insistir que la finca ocupada
estava afectant l’estructura de
casa seva, que li entrava humitat i,
a més, va explicar que estava patint
assetjament immobiliari des de
feia un any.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT // NOU DESALLOTJAMENT
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Interior de l’Ateneu, a l’avinguda de l’Hospital Militar de Barcelona. Eduardo Díaz
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Cardedeu ja compta amb un
nou centre social. Es tracta de

l’antic Casino, alliberat pels mem-
bres de l’Assemblea de Joves-
CAJEI amb lavoluntat que que
sigui un espai del i pel poble. 

D’altra banda, el 19 de juliol al
matí l’Assemblea de Joves del
Poblenou va accedir a l’interior
d’un garatge abandonat del car-
rer Pujades 279. L’objectiu era

netejar-lo i rehabilitar-lo per fer-
hi un espai social obert al barri.
Després de presentar moltes
peticions i demandes davant el
govern municipal del districte de
Sant Martí, els i les joves van
voler passar a l’acció directa. Tot
i això, els Mossos d’Esquadra,
sense cap ordre judicial, van
rebentar el pany amb unes cisa-
lles i van desallotjar el local. 

Okupació a Cardedeu i desallotjament
ràpid al Poblenou

d

Façana de l’edifici que es va okupar unes hores al Poblenou
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✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

La Plataforma Salvem la Platja
Llarga ha exposat el seu punt
de vista sobre la situació

actual en relació a les previsions
per aquest espai natural, amenaçat
per la construcció d’un passeig.

A banda del passeig, el col·le-
ctiu ha recordat que, finalment,
no es construeixen les cases pre-
vistes als plans parcials 27 i 28
(837 i 190 respectivament) –un
fet que es va rebre amb força ale-
gria– però que si que és manté el
projecte de construir un hotel
(PP 40) enmig d’un dels possibles
corredors biològics de la platja i
en una zona inundable en cas de
rierada. Així mateix, la platafor-
ma mostra la seva preocupació
per la possible construcció d’un

camí de ronda entre la Platja
Llarga i la Platja de la Mora, és a
dir, passant pel bosc de la Mar-
quesa i per les platges de Cala
Fonda (coneguda com Waikiki) i
Roca Plana o Calabecs.

Finalment, l’altra gran preocu-
pació fa referència a les previsions
de construir un gran centre aquàtic
prop de la Platja Llarga, arran de la

proposta de candidatura de la ciu-
tat de Tarragona per organitzar els
Jocs del Mediterrani de 2017.

El Comitè Promotor de la can-
didatura n’és el màxim òrgan. El
seu president d’honor és l’alcalde
de Tarragona i el president execu-
tiu és l’exsecretari general de la
UGT, Mario Rigau. De tots els
grups municipals i les institucions,
hi són representats setze ajunta-
ments del Camp de Tarragona i
l’Arquebisbat de Tarragona. De la
mateixa manera, dues de les voca-
lies  se les reparteixen entre un
grup d’empreses i un altre agrupa-
ció de projectes urbanístics.

Cal tenir en compte, segons la
plataforma que en les previsions
de la candidatura hi ha la necessi-
tat de construir un palau d’es-
ports amb una capacitat màxima
de 5.000 persones al costat del

futur estadi del Nàstic (en aquest
moment hi ha dubtes sobre la via-
bilitat de l’estadi). Aquest equipa-
ment, segons el president exe-
cutiu, “ha de ser un espai
pluridisciplinari, concebut per als

Jocs, però també per l’endemà de
la competició”. També es preveu
un pavelló esportiu, una vila dels
jocs on s’allotjarien els esportis-
tes i, entre d’altres infraestructu-
res,el centre aquàtic.

Els usuaris es mostren indignats per
l’estat de les piscines municipals
✑ Maia Riba
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El dia 2 de maig, el diari el Far va
sorprendre molts santfe-
liuencs amb una declaració

del regidor de l’àrea de Serveis Per-
sonals i de la Via Pública, Josep Lluís
Fernández Burgui, que anunciava
que “la piscina de l’escorxador (pis-
cina descoberta) aquest estiu no
obriria les portes al públic per una
fuita d’aigua que s’hi havia localit-
zat. A més, tenint en compte l’èpo-
ca de sequera –que sotmetia Sant
Feliu i els seus voltants a una zona
d’excepcionalitat 2– el més pru-
dent era no obrir, segons Burgui..

Finalment, els aiguats i la pres-
sió popular van motivar un canvi
de posició de l’Ajuntament de
Sant Feliu, que va decidir reparar
les fuites d’aigua i obrir la piscina,
un fet que –segons fonts del con-
sistori– ha implicat una retallada
de diners a tots els departaments.

Així mateix,, el consistori muni-
cipal ja havia rebut una allau de crí-
tiques pel desgavell econòmic que
va suposar la construcció del com-
plex municipal de piscines (piscina
coberta). Les presses per inaugurar
les instal·lacions abans de les elec-

SANT FELIU DE LLOBREGAT // LA MALA GESTIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN PROVOCA RETALLADES

cions van fer aparèixer filtracions
d’aigua, que van suposar un cost
afegit de 2 milions d’euros, sufragat
amb les arques públiques. Així
doncs, des de diversos sectors a’ha
afirmat que no és d’estranyar que
les retallades econòmiques fruit de
la mala gestió s’hagin vist reflecti-
des en les ajudes a les AMPA per
preparar el final de curs, en la reta-
llada d’activitats per la Fira, en la
disminució de suports a les revet-
lles de Sant Joan o en les activitats
informatives d’Aire Net.

Les arques municipals
Durant el darrer mandat d’ICV, els
ingressos a les arques municipals

van ser de 157,97 euros/habitant
de l’Estat i  de 25,98 euros/habi-
tant de la Generalitat. Els ingressos
de l’any 2007 han estat de 216,48
euros/habitant de l’Estat i 67,19
euros/habitant de la Generalitat.
De la mateixa manera, tal com
denuncia la Federació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes, el rebut de
l’IBI  ha augmentat molt per sobre
de l’IPC  i el cost dels sous de l’es-
tructura política s’ha incrementat
en més de 400.000 euros durant
els darrers cinc anys.

Però les crítiques a les pisci-
nes municipals no queden aquí. El
22 d’abril es va crear una associa-
ció d’usuaris i usuàries del com-

plex municipal de piscines a
causa dels nombrosos problemes
derivats de la seva construcció i
la seva gestió. Aquesta associació
denuncia el menyspreu rebut per
part del consistori i dels adminis-
tradors del complex –en mans
del Club de Natació Sant Feliu– a
l’hora d’expressar les seves quei-
xes. Algunes de les problemàti-
ques que exposa aquest col·lec-
tiu són: el fet que, tot i ser un
equipament públic, s’exigeixi una
revisió mèdica que costa prop de
60 euros per poder ser-ne soci;
que la piscina ha tingut un pro-
blema de fongs i no s’ha informat
les persones usuàries perquè pu-

guin prendre les mesures ade-
quades de protecció; que les ra-
joles de la piscina mitjana estan
mal col·locades i provoquen le-
sions als peus; que una de les pis-
cines no té les escales adaptades
per la gent amb mobilitat reduï-
da; que la gent té reaccions
al·lèrgiques a la pell per algun
tipus de problema amb l’aigua;
que no hi ha cap instal·lació de
font d’aigua potable dins el
recinte –i en sol·liciten una–; que
la neteja és insuficient i manquen
taquilles als vestidors, i que els
vestidors són petits i s’ha de fer
cua per dutxar-se. Específica-

ment, sobre aquest cas, s’ha
pogut saber, després de diverses
reunions amb representants mu-
nicipals, com per exemple l’alcal-
de, que no es podran ampliar els
vestuaris fins que no s’hagin aca-
bat les obres del soterrament per
manca d’espai a les instal·lacions
actuals. Tot i que és la piscina
pública més cara de tot el Baix
Llobregat, els serveis són defi-
cients i hi ha molta desinforma-
ció en general. L’associació d’u-
suaris ja compta, però, amb una
bústia de suggeriments situada al
vestíbul de la piscina.

La piscina de l’Escorxador no obrirà al públic aquest estiu Edu Giménez

d

Les presses per
inaugurar la
piscina van
provocar
filtracions

d’aigua

d

La Plataforma Salvem la Platja
Llarga denuncia noves amenaces

TARRAGONA // LA PLATJA LLARGA, UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA

Es manté la idea
de construir un

hotel enmig d’un
dels possibles

corredors
biològics

Plataforma Salvem Platja Llarga

L’associació
d’usuaris de la

piscina denuncia
el menyspreu
rebut per part
del consistori
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Desplaçats a Colòmbia

TEXT I FOTOGRAFIA: Diego Ibarra

1. Ancorats a la deriva d’una història no elegida, esperen recuperar la vida que la violència armada els va arrabassar.
2. Inés Beatriz porta tres anys desplaçada. No creu en la tornada. Li van cremar la casa i va haver de fugir només amb

la roba que portava posada.
3. El futur està dibuixat com una esquerda que ofega les seves passes
4. Les famílies poc a poc han anat fent-se un buit en aquestes terres sense nom 

mentre entaulen un pols amb l’alcaldia per millorar la seva situació
5. Malgrat l’adversitat, els més joves no han oblidat sonriure i juguen entre els habitatges improvisats que poblen el campament.
6. El dia a dia uneix les famílies en la seva lluita per tirar endavant
7. Els animals conviuen amb ells al laberint de fang, fustes i trepitjades que conformen els campaments.
8. L’enginy de les persones aconsegueix vèncer les barreres de la precarietat i la insalubritat.
9. Moltes famílies sobreviuen amb el que troben als carrers i amb l’ajuda del veïnat.
10. Els records penjats a la paret esculpeixen en la memòria de les famílies petites atalaies de resistència i esperança
11. Malgrat l’adversitat, la identitat continua intacta en les seves memòries... i als afores de les seves cases.
12. El futur és una porta fràgil que s’entreobre per l’esperança que un dia la violència es reemplaci per la pau

Ala localitat de Samaniego els
desplaçats sempre han estat
una realitat , però no és fins

l’any 2001 –amb la recrudescència
de la violència– que es comencen a
fer realment palpables. Desheretats,
fills de la violència armada,  plàstics
recobrint minúscules estructures de
fusta que serveixen de casa enmig

d’un terra sembrat de restes, escom-
braries i petjades llunyanes. Els terri-
toris minats, els ajusticiaments, la
por, la pressió dels grups armats
legals i il·legals i la riquesa de les
terres són tan sols algunes de les
llavors epidèmiques per les quals els
camperols han hagut d’abandonar les
seves llars, amics i qualsevol tipus de

pertinença. Molts fugen per les
amenaces, d’altres ja han hagut d’en-
terrar més d’un ésser estimat... La
falta d’una economia emergent i
sòlida, l’amuntegament, la carestia
de solucions i el confinament de les
famílies impossibiliten que es dibuixi
un destí mancat de precipitacions i
borrasques.

9.8.

1.
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L’Ajuntament de Girona veta un
sopar popular per raons d’imatge
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

L’organització, a Girona,
d’un sopar antirepressiu
per recollir fons per part

de diferents col·lectius polítics
de la ciutat ha estat censurat per
l’Ajuntament. Les raons que s’han
esgrimit des de la Regidoria de
Via Pública –dirigida per Isabel
Salamaña (PSC)– són que actes
com els del proper dijous donen
una mala imatge de la ciutat en
època de turisme i que no pen-
sen permetre que un espai com
la Plaça Constitució, al centre de
la ciutat, es converteixi en un
sopador popular. Així mateix,
Salamaña ha informat els col·lec-
tius convocants que el permís
per dur a terme l’acte només serà
acceptat si s’organitza en un dels
dos punts que ha decidit el
mateix Ajuntament i que estan
en zones poc concorregudes de
la ciutat –el Passeig Fora Mura-
lles i el Parc de Vista Alegre, just
al costat de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra.

Els organitzadors, entre els
quals hi ha l’assemblea de suport a
en Franki, la d’encausats per la
crema de fotografies del rei o la
de suport a la Núria Pòrtulas, han

comunicat que pensen fer el sopar
amb permís o sense i han convocat
una roda de premsa pel dimecres
23 al matí on denunciaran el que
consideren que és un vet polític
que té com a única funció crimina-
litzar i marginalitzar una realitat
de protesta social i alternativa
existent a Girona.

D’altra banda, des dels col·lec-
tius socials s’assegura que l’acti-
tud del govern tripartit gironí
s’ha caracteritzat, des de fa
temps, per posar traves a l’hora
de cedir espais municipals a les

entitats gironines. En aquest sen-
tit, des de la CUP de Girona s’ha
començat a treballar per fer una
campanya conjunta reclamant un
canvi radical en la política d’ator-
gament de permisos per l’ús de la
via pública.

Suport mutu
El sopar que s’ha convocat per
aquest mateix dijous 24 té com a
objectiu recollir fons per la cam-
panya per la llibertat total d’en
Franki de Terrassa i per fer front a
la multa a un membre de la CUP
per la seva participació a la mani-
festació contra la cimera hispano-
francesa feta a la mateixa ciutat la
tardor de 2006. Abans del sopar,
hi haurà una taula rodona on s’ex-
plicaran diversos casos repressius
que hi ha hagut a les comarques
gironines durant els darrers temps.
Així, portaveus de les assemblees
de suport a en Franki de Terrassa,
dels empresonats per l’operació
Dixan, del cas de la Núria Pòrtulas
i dels encausats per la crema de
les fotografies del rei expressaran
la seves opinions al respecte dels
seus casos i mostraran la necessi-
tat que es treballi de forma con-
junta en l’àmbit antirepressiu,
segons han explicat els organitza-
dors de l’acte.

GIRONA // NOU CAS DE CENSURA POLÍTICA DEL GOVERN MUNICIAPL

Els
organitzadors
han comunicat
que pensen fer
el sopar amb

permís o sense i
han qualificat
de ‘vet polític’
l’actuació del

consistori
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Noves partícules radioactives
detectades prop de Vandellòs II
✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Iniciativa-Verds va presentar
una denúncia, el 10 de juliol,
davant la Fiscalia General de

l’Estat de Medi ambient i Urbanis-
me a Madrid arran de les fugues
de partícules radioactives a la
central nuclear d’Ascó I.

La denúncia detalla una des-
cripció dels fets ocorreguts a la
central nuclear que posen en
evidència una actuació temerària
i negligent per part dels respon-
sables de l’operació i de la segu-
retat de la central nuclear.
Segons Joan Herrera, d’ICV, “hi ha
bastants indicis per pensar que hi
ha una responsabilitat penal per
part dels responsables de la cen-
tral”,  fet que fa que demanin
penes de presó per als encarre-
gats de la central.

Aquesta denúncia s’afegeix a
les que ja van presentar Greenpe-
ace i Ecologistes en Acció a princi-
pis d’abril i a les diligències que la
pròpia Fiscalia va obrir d’ofici el
passat 23 d’abril.

Després d’aquest fet, els esde-
veniments continuen avançant en
una mena de culebró de por i la
Coordinadora Anticementiri nu-

clear de Catalunya informa a la
seva web, que l’estació que mesu-
ra la radioactivitat situada a l’anti-
ga carretera d’El Perelló (prop de
la central nuclear de Vandellòs II),
el 12 de juliol donava valors supe-
riors als habituals. Cal remarcar
que, durant la fuita d’Ascó, l’esta-
ció va detectar també valors sem-
blants als actuals.

En relació a aquesta notícia, el
13 de juliol el Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) va confirmar la
detecció de dues partícules radio-
actives prop del tanc d’aigua de

recàrrega de la central de Van-
dellòs II a Tarragona. La primera
–que contenia cobalt 60 i man-
ganès 54– va ser localitzada el dia
11 de juliol a la càrrega d’un camió
que sortia de la central quan el
vehicle va passar pels arcs de
detecció de radioactivitat de què
disposa la instal·lació. La segona es
va detectar mentre se seguia el
programa de verificació i neteja
de la zona de procedència. Amb-
dues podrien procedir d’una
modificació de disseny duta a
terme fa poc a la zona on s’han
localitzat les dues partícules.

Fa poc també es va saber que,
l’endemà de la fuita radioactiva
del 29 de novembre de 2007, es
va detectar una partícula a la
sabata d’un treballador de la cen-
tral. L’inspector resident del CSN
a la central d’Ascó no es va assa-
bentar d’aquest fet fins que no es
va fer la inspecció del CSN
–entre el 24 d’abril i el 7 de
maig– arran de la denúncia de
Greenpeace el 5 d’abril.

Mentre els dirigents de la
CEOE i alguns sindicats defensen
la suspensió de la moratòria
nuclear –cosa que també es debat
en el si del PSOE–, la població
assisteix al degoteig d’incidents i

entitats com Greenpeace, Ecolo-
gistes en Acció o la Coordinadora
Anticementiri Nuclear reclamen
el seu aclariment. Les entitats eco-
logistes  recorden que Ascó I, Ascó
II i Vandellòs II ja acumulen divuit
dels 22 successos de totes les cen-
trals nuclears de l’Estat espanyol
–o, el que és el mateix, el 75%– i
exigeixen el tancament d’unes ins-
tal·lacions que entenen que posen
en perill la població.

Per no perdre’s en aquesta suc-
cessió d’esdeveniments és bo re-
cordar que el 29 de novembre de

2007 es va produir una emissió de
partícules radioactives a l’atmos-
fera a la central nuclear d’Ascó I. El
14 de març, la central va detectar
les primeres partícules i el 5 d’abril
Greenpeace va denunciar la fuita.
El Consell de Seguretat Nuclear va
fer una inspecció entre el 24 d’a-
bril i el 7 de maig. Entremig i fins
ara: un imparable degoteig de
notícies relacionades amb troba-
lles de partícules radioactives a
diferents indrets i intents de tor-
nar a engegar la central, ajornats
per noves avaries.

L’estació que
mesura la

radioactivitat
donava el 12 de

juliol valors
superiors als
habituals i

semblants als de
la fuita d’Ascó

TARRAGONA // LA POBLACIÓ ASSISTEIX AL DEGOTEIG DE NOTÍCIES SOBRE EL MAL FUNCIONAMENT
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Imatge de la central nuclear de Vandellós II Arxiu
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L’Hospital del Mar nega la inseminació 
a una parella per no ser heterosexual
✑ Nora Miralles
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Laura i la Rosa són parella
i desitgen ser mares. El més
de maig passat van demanar

cita a l’Hospital del Mar de Bar-
celona per sotmetre’s a una inse-
minació artificial. Allà les van
assistir una metgessa i una infer-
mera de l’equip mèdic del Doc-
tor Checa que, sense gairebé ni
escoltar el cas, els  van comuni-
car de forma rotunda que, per
manca de pressupost, no practi-
caven aquest procediment de
fertilització a parelles del mateix
sexe. “La seguretat amb què ho
van dir i el fet que ni tan sols ho
van consultar entre elles ens fa
pensar que és el procediment
habitual i, per tant, que hi ha
altres dones en la nostra situa-
ció”, afirma la Rosa.

Tot seguit, van preguntar al
personal que les atenia si insemi-
narien la Laura en cas que es pre-
sentés només ella, però la res-
posta que van rebre va ser
idèntica: dones soles tampoc,
només parelles heterosexuals
estèrils o infèrtils. Segons les
denunciants, els van proposar
dues opcions: o bé derivar-les a
una clínica privada o que la Laura

tornès a l’Hospital acompanyada
d’un home estèril, sense impor-
tar la relació que tenia amb ell.
Elles, és clar, es van negar a totes
dues opcions perquè les consi-
deraven elitistes i humiliants. La
resposta de la parella també va
ser contundent. “Els vam dir que
pensàvem denunciar l’Hospital i
ens van dir que ho féssim, que
elles mateixes no estaven d’a-
cord amb aquesta política”. La
Rosa i la Laura van exigir que els
donessin la mateixa resposta per
escrit i la metgessa va accedir-hi,
tot assegurant que la rebrien per
correu en tres setmanes o un
mes, ja que calia la signatura del
cap de l’equip mèdic. Passat
aquest període i sense haver
rebut cap notícia del centre sani-
tari, s’han decidit a denunciar la
situació no només a nivell legal,
sinó també públicament i a tra-
vés de l’Oficina per la No Discri-
minació, que n’ha informat a la
consellera de Salut, Marina Geli,
i el Fiscal Antihomofòbia. La
decisió, diuen, ha estat “una
qüestió de consciència social”.
“Ho hem fet per obrir una porta
a altres persones en la mateixa
situació, perquè elles també
denunciïn públicament la discri-
minació que pateixen”. El primer
pas en la seva reivindicació va
ser parlar amb els serveis d’asses-
soria jurídica de Ca la Dona, que
les va posar en contacte amb una
advocada per la denúncia legal
que van interposar el 16 de juny,
exigint que es requereixi judicial-
ment l’Hospital del Mar perquè
cessi les seves pràctiques discri-
minatòries contra les dones. El
mateix dia i desprès d’un silenci

que ja durava més d’un mes, el
Departament d’Atenció a l’Usua-
ri de l’Hospital del Mar es va
posar en contacte amb elles per
mostrar el seu astorament i
desacord amb la decisió del Ser-

vei de Ginecologia i Obstetrícia
del centre. “Ens van dir, de part
de la direcció de l’Hospital, que
investigarien els fets i en dues
setmanes ens donarien més
explicacions sobre la negativa”.

Carta de disculpes
La setmana passada, efectiva-
ment, van rebre una carta de la
cap d’Atenció a l’Usuari de la ins-
titució sanitària on demanaven
disculpes “si en algun moment
van sentir-se discriminades per
la seva situació personal” i on es
comunicava que han traslladat la

sol·licitud d’inseminació de la
Laura al Departament de Salut
de la Generalitat, que disposa
d’un període límit de tres mesos
per posicionar-se. A la carta,
l’Hospital assegura que l’únic cri-
teri que estableix per aquest
tipus d’intervenció és el d’infer-
tilitat-esterilitat. “Que se’ns
tracti, doncs, com una parella
infèrtil, ja que és obvi que no po-
dem reproduir-nos per mètodes
biològics”, demanen les dones.
La Laura i la Rosa tenen l’opció
de fer la inseminació en una clí-

nica privada, però volen ser ate-
ses per la sanitat pública, ja que
consideren que hi tenen dret.
“Nosaltres també contribuïm a
la Seguretat Social, per tant,
també tenim dret a ser ateses en
una institució pública” i una
dona sola igual.

Els obstacles i les dificultats
a què ha hagut de fer front a-
questa parella barcelonina posen
de rellevància, la lesbofòbia que
encara es respira a les institu-
cions públiques, segons els
col·lectius feministes.

BARCELONA // DENÚNCIA DE LESBOFÒBIA A UN CENTRE SANITARI PÚBLIC
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amb aquesta
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La Laura i la Rosa han volgut fer públic el cas, per així, evitar que es torni a repetir una situació similar
Eduardo Díaz

Anivell institucional, la Regi-
doria de Drets Civils de l’A-

juntament de Barcelona el 1995
va posar en marxa l’Oficina per
la No Discriminació, que recull i
tramita queixes per discrimina-
ció per raons de sexe, orientació
sexual i origen ètnic o cultural.
En l’àmbit de la societat civil i
els moviments socials, diferents
col·lectius com la Coordinadora
Gai-Lesbiana o Ca la Dona (espai
de trobada i relació entre do-
nes) ofereixen assessorament
jurídic i recolzament en aquest
tipus de situacions.

Què podem fer si
patim una
discriminació per
orientació sexual?

“Ho hem fet per
obrir una porta

a altres 
persones en 
la mateixa 

situació, perquè
elles també
denunciïn 

públicament la
discriminació
que pateixen”

La llei 14/2006 de l’ordena-
ment jurídic espanyol, que

regula les tècniques de repro-
ducció assistida, no contempla
en absolut el vet a la insemina-
ció en parelles homosexuals. De
fet, l’article 6 de la llei exposa
que “Tota dona major de divuit
anys i amb plena capacitat d’o-
brar podrà ser receptora o
usuària de les tècniques regula-
des en la llei (...) amb inde-
pendència del seu estat civil i
orientació sexual”. Tanmateix,
el llenguatge sobre el que es
construeix la llei és força pa-
triarcal, ja que en tot moment
contempla el cònjuge de la
usuària del tractament com a
home o marit, excepte a l’article
7, on es regula la filiació de la
criatura nascuda en un matri-
moni entre dues dones. Aquest

fet genera buits legals dins el
text, que tenen com a conse-
qüència situacions discrimi-
natòries, com la d’una parella
valenciana que la Coordinadora
Gai-Lesbiana va fer pública el
febrer passat. Desprès de diver-
sos intents d’inseminació fallits,
les dones van decidir fecundar
un òvul d’una d’elles i implan-
tar-lo a l’altra. Quan ho van
proposar a la clínica que les
tractava, aquesta els va dir que
incorrien en una il·legalitat, ja
que la llei de reproducció assis-
tida exigeix l’anonimat dels
donants, excepte en aquells
casos en què el marit doni es-
perma a la seva dona. Així
doncs, com que la llei parla
d’home i dona i no de cònjuges,
la parella veu impossibilitada
legalment la seva decisió.

La llei de reproducció
assistida les recolza
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✑ Clàudia Prat
/París/

L’Estat francès ha expulsat
14.660 persones estrange-
res indocumentades du-

rant els cinc primers mesos de
l’any. Aquesta és la xifra que el
polèmic i criticat Ministeri fran-
cès de la Immigració, la Integració
i la Identitat Nacional feia pública
el 19 de juny. La dada suposa un
augment del 80% de les expul-
sions fetes durant el mateix perío-
de de l’any 2007 i el seu ministre,
Brice Hortefeux, assegurava orgu-
llós que havien aconseguit domi-
nar millor els “fluxos”.

Al llarg de tot l’any 2008, el
Govern francès ha previst expul-
sar un total de 25.000 persones i,
per assolir aquestes quotes, la
policia surt sovint al carrer en les
anomenades raffles (batudes) per
trobar sense papers. Molt sovint
ho fan a les sortides del metro
dels barris populars, a les hores
punta a les botigues, prop de res-
taurants benèfics o, fins i tot, fora
de les escoles. Són moltes les
històries, els casos i les famílies
afectades, però també són moltes
les resistències i les xarxes que
s’han creat per protegir aquest
col·lectiu.

Una xarxa solidària densa
A les ciutats franceses, durant
les batudes, els vianants molt
sovint no resten indiferents: avi-
sen a les andanes del metro per-
què els sense papers no surtin,
es fan rondes de missatges als
mòbils i manifestacions a les
portes de les comissaries quan hi
ha detencions. Les batudes es
fan de forma dissimulada i ràpi-
da, tot i això no han aconseguit
evitar que es creï un teixit socia-
lel teixit social que estan infor-
mats de quins són els drets dels
indocumentats i saben actuar
amb rapidesa i habilitat per
intentar evitar els processos
d’expulsió.

En xifres, es calcula que, per
exemple, a les escoles de París i
els afores, hi ha entre 30 i 80 famí-
lies sense papers segons els barris.
És des d’aquestes escoles que les
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Solidaritat davant les expulsions

mares, els pares i el professorat ja
fa prop de quatre anys que ajuden
moltes famílies a presentar els
dossiers per la seva regularització.
És el que ha passat a anomenar-se
Xarxa per una Educació Sense
Fronteres (RESF, en les sigles en
francès) i on també, en els casos
més urgents, es prepara la defen-
sa quan els sense papers han rebut
el que es coneix avui com una
OQTF, (obligació d’abandonar el
territori francès): una amenaça
d’expulsió.

En una sola tarda de per-
manència a la RESF del nord de
París poden passar-hi més de deu
casos de gent que es vol regularit-
zar: “Ens diuen sense papers, però
mira tota la paperassa que por-
tem a sobre!”, diu amb un mig
somriure una mare d’origen indi
mentre posa dues carpetes plenes
de fulls sobre la taula. “És una
bogeria, tot plegat”, explica
Marie-Cécile, professora i partici-
pant de la RESF des dels seus ini-
cis: “De vegades cal presentar els
papers ordenats per any, de vega-
des per tema. Són modes que can-
vien cada dos per tres a la Prefec-
tura... I cal saber-ho! Quan ets
amb la policia has de donar tots el
papers que et demanen amb rapi-
desa, sinó de seguida es posen
nerviosos”.

Sobre la taula: factures, fotos
de família, cartes, etc... “Tot això
no serveix”, diu Marie-Cécile. “Ah!
Però sou catòlics?”, exclama
mirant una fotografia. “Si vas
sovint a l’església hauríem d’acon-

seguir una carta de la teva parrò-
quia” i afegeix: “És així de trist,
però si ets catòlic et veuen amb
bons ulls..., en canvi, si ets
musulmà van maldades!”.

Informació sobre els drets dels
detinguts i dels processos que cal
seguir, preparació dels dossiers i de
les defenses... Indicacions bàsiques

per a immigrants irregulars com la
de portar els telèfons de guàrdia
de la RESF o la carta d’escolaritza-
ció dels fills –mai el passaport.
“Només el fet, per exemple, d’a-
parèixer acompanyat d’un grup de
ciutadans el dia d’un judici ja pot
condicionar alguns jutges!”, diu un
altre militant de la RESF.

Treballadors en vaga
El mes de febrer, els treballadors
sense papers del restaurant de
luxe La Grande Armée, situat a
l’est parisenc, van obtenir la seva
regularització després de fer una
vaga amb el suport del sindicat

CGT. Això va animar molts altres
treballadors de tot el país a
començar a organitzar-se. Un dels
exemples més coneguts va ser el
del luxós Cafè de la Jatte, a
Neuilly sur Seine, on el mateix
president de la República, Nicolas
Sarkozy, havia sopat sovint. L’èxit
de les primeres vagues va fer que,
més tard, més de 250 treballadors
de París i dels afores es mobilit-
zessin i ampliessin les aturades
cap a sectors com el de la segure-
tat o la neteja.

Els treballadors de la cadena
del restaurant Chez Papa, per
exemple, van ocupar la seu del
restaurant per exigir la seva regu-
larització. En un primer moment,
l’empresari va donar suport a la
seva plantilla. “Treballem amb
papers falsos i els empresaris fan
la vista grossa, paguem impostos
des de fa anys i, en canvi, no
tenim dret a la seguretat social ni
a res”, explica un dels cuiners, ori-
ginari de Mali.

Després de dos mesos de
vaga, el personal de Chez Papa ha
aconseguit 21 regularitzacions de
les 38 que demanava. No obstant,
la lentitud administrativa ha can-
sat el propietari , que ha obligat a
reobrir part del restaurant. La
vaga, però, continua. “Ho hem
començat tots junts i ho acaba-
rem tots junts”, afirmava un dels
cuiners.

Més informació a:
www.educationsansfrontieres.org

/internacional@setmanaridirecta.info/

Manifestants davant del Louvre de París Internet

Una vegada al mes i per
donar suport als sense pa-

pers, prop de 200 persones
anònimes fan un cercle de si-
lenci davant el museu del Louv-
re. Són majoritàriament fran-
cesos d’entre 30 i 70 anys i es
tracta d’un cercle simbòlic con-
tra les expulsions i per la regu-
larització massiva dels immi-
grants que viuen i treballen a
França.

No és l’únic cercle que es fa
al país. Es van repetint de for-
ma esglaonada a ciutats i po-
bles o en forma de marxes. Pe-
rò, a París, davant aquest
museu emblemàtic, el silenci
de 200 persones quietes i de
peu mostra la vergonya que
sent una part de la societat
francesa.

Silenci: “Hi ha massa per dir
per cridar un eslògan”. “Estem
tots units, aquí no venim en
nom de ningú”. “Una hora en
silenci perquè cal reflexionar
seriosament”. Acabada l’hora
d’estar en silenci, els manifes-
tants avancen dins el propi cer-
cle que han creat per compartir
impressions. La majoria proce-
deixen de diferents associa-
cions: evangelistes, sindicalis-
tes, de la RESF, anarquistes o
vianants. Silenci, “perquè la
situació dels sense papers és
tan crua que estem gairebé de
dol”.

Cercles de silenci
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✑ Iñigo Errejón
/Madrid/

No és difícil trobar opinions
sobre la crisi política boli-
viana, n’hi ha de tot tipus i

colors. El que ja és més complicat
és trobar lectures que situïn els
bolivians al centre de la qüestió,
no com a subjectes que reben
política, sinó com a protagonistes
actius del que succeeix. Aquesta
premissa, una vegada acceptada,
evita judicis desenfocats i compa-
racions que només es poden aco-
blar des d’un esforçat universalis-
me eurocèntric.

La crisi de l’Estat bolivià és una
fractura en una estructura política
inestable, creada sobre el racisme
–la construcció nacional es va fer
des de la matriu blanca– i la
dependència exterior –ja que el
país sempre ha ocupat una posició
de satèl·lit al mercat mundial.

Bloqueig polític, dreta
secessionista i perspectives 
del referèndum
Davant de la crisi general de les
elits tradicionals i les seves agèn-
cies polítiques, identificades amb
la corrupció i les polítiques anti-
populars, la dreta va quedar des-
plaçada dels nous consensos que,
encara que fràgils, reordenaven el
panorama polític bolivià. En
aquestes condicions, l’oligarquia
latifundista i financera de la regió
de Santa Cruz, històricament afa-
vorida per l’estat central com a
pol de desenvolupament agroex-
portador, capitaneja un procés
autonomista amb una veritable
capacitat de mobilització de mas-

ses. Partint d’un discurs oberta-
ment racista, les elits cruceñas es
posicionen com a modernes i
desenvolupades davant la misèria
i el desordre que suposarien les
multituds, com més índies molt
pitjors. La reivindicació de més
autonomia regional és un talla-
focs que permet que l’oligarquia
freni les transformacions socials

BOLÍVIA // AQUEST DIA SE CELEBRARAN ELS REFERÈNDUMS PER LA REVOCACIÓ DEL GOVERN

més avançades –nacionalització
dels hidrocarburs, reforma del
latifundi, reconeixement de les
llengües indígenes, etc.– sense
haver de disputar l’hegemonia a
escala nacional al bloc indígena-
popular. Significativament, les
principals competències autoatri-
buïdes pels estatuts d’autonomia
són les fiscals i de propietat.

El bloqueig polític entre les
elits orientals i el govern central i
els moviments és la confrontació
pròpia del punt de bifurcació en el
qual es troba l’Estat bolivià. Tenint
en compte l’escassa capacitat
coercitiva de la maquinària esta-
tal i de les pròpies credencials de
l’actual govern, el MAS va optar
per la via electoral per forçar una
sortida a la situació: els referèn-

dums revocatoris del 10 d’agost
sotmetran els càrrecs de vuit dels
nou prefectes departamentals i
els del president i el vicepresi-
dent de la República al vot popu-
lar. Aquells que rebin un vot nega-
tiu superior al que els va donar el
poder hauran de marxar.

Les perspectives per aquest
duel són incertes, però el resultat
general més plausible és una con-
firmació a grans trets de la situa-
ció actual.

Evo Morales i Álvaro García
Linera, president i vicepresident,
van ser elegits amb un històric
54% del vot popular en unes elec-
cions on l’abstenció va ser gairebé
inexistent. És francament difícil
que la dreta aconsegueixi concen-
trar un percentatge i un nombre

total de vots similar a aquell. Des
d’aquesta posició, Evo repta l’oli-
garquia atrinxerada a les regions:
el lideratge del MAS es troba molt
contestat en algunes regions,
però no existeix cap alternativa
nacional a mitjà termini.

A escala regional, el més pro-
bable és que la dreta revalidi els
mandats dels quatre prefectes de
la mitja lluna oriental, amb més
tranquil·litat a Santa Cruz i Beni
que a l’amazònic Pando o Tarija.
Els departaments miners i aimares
d’Oruro i Potosí, d’altra banda,
romandran –sens dubte– en mans
del MAS. Les prefectures claus
dels departaments de La Paz i
Cochabamba, actualment a mans
de la dreta, bé podrien inclinar-se
a l’esquerra –especialment el pri-

mer– tot reflectint la força políti-
ca de les organitzacions sindicals i
veïnals que hi ha.

Opcions de futur
Si aquestes previsions es confir-
messin, la dreta governaria cinc
departaments i molt més territori
i l’esquerra indígena quatre, en el
millor dels casos, però més pobla-
ció. L’oligarquia controlaria la pri-
mera ciutat en PIB i l’esquerra les
dues següents.

Així les coses, sembla que el
Govern ha optat per arrossegar l’o-
ligarquia regionalitzada a un en-
frontament electoral que salvi la
institucionalitat i allunyi el fantas-
ma d’una intervenció estrangera
que al·legués un enfrontament civil
internacional. Amb la resituació del
conflicte a escala nacional, Evo pre-
tén remarcar que la dreta criollo-
mestissa no té cap projecte nacio-
nal; l’efectiva oposició i sabotatge
de les elits contra la fràgil hegemo-
nia del bloc indígena-popular no
s’ha de confondre amb una capaci-
tat de substituir-lo.

Amb aquesta contesa electo-
ral, el govern de Morales pretén
també desbrossar el camí consti-
tuent cap a una transformació
política de Bolívia inspirada i con-
duïda per les classes subalternes.

Però, si és veritat que la socie-
tat boliviana es troba en un punt
de bifurcació històrica, el duríssim
enfrontament de classes que es
viu no és conjuntural ni, segura-
ment,i es resoldrà en referèndum.
L’oligarquia no cedirà en l’estratè-
gia de bloqueig del procés consti-
tuent per moltes eleccions que
perdi, ni serà fàcil enfrontar el seu
enroc en una espècie de descon-
nexió regional per preservar les
seves inversions i privilegis. A més,
el mateix procés constituent no es
tancarà amb cap acte jurídic. Es
podrà resoldre alguna etapa con-
creta, però hi ha una irrupció polí-
tica històrica de conseqüències a
llarg termini que serà molt difícil
de clausurar: la dels ningú dispo-
sats a ser una nova Bolívia, sobira-
na, justa i per a tothom. d

Dones bolivianes dies abans del referèndum Nicolás Pelomundo

Què es pot esperar del 10 d’agost?

Començant amb la Guerra de
l’Aigua a Cochabamba l’any

2000 i estenent-se en aixeca-
ments, insurreccions, bloqueigs i
mobilitzacions durant cinc anys, a
Bolívia s’ha desenvolupat un cicle
de lluites potent contra la mer-
cantilització dels béns comuns
que fa impossible mantenir el
rumb neoliberal. Sens dubte, el
més nou del període és que es con-
solida l’emergència de les multi-
tuds indígenes al capdavant d’un
bloc social més ampli –el bloc
indígena-popular– que va tombar
tres governs i va fer patent la irre-
versibilitat de la crisi del vell estat
elitista, liberal i colonial.

No obstant això, la sortida
política no es va donar en clau

insurreccional sinó electoral. El
Moviment al Socialisme (MAS)
d’Evo Morales va triomfar a les
eleccions del desembre de 2005
amb un resultat històric i es va
proposar com l’instrument dels
moviments socials per la presa
del poder polític. El seu progra-
ma estava constituït fonamen-
talment per l’agenda de reivin-
dicacions forjades per les
organitzacions sindicals i les
comunitats indígenes: naciona-
lització dels hidrocarburs, refor-
ma agrària i reorganització terri-
torial de l’Estat en un sentit de
reconeixement de les autono-
mies indígenes i de descolonitza-
ció. L’articulació de tot plegat
requeria un nou marc constitu-

cional adaptat a la nova hegemo-
nia indígena-popular. Per això
l’obertura del procés consti-
tuent l’agost de 2006 condensa
tots els conflictes existents a la
societat boliviana i els escenifica
en les posicions adoptades dins i
fora de l’Assemblea Constituent.

Els moviments acudeixen a
reforçar i aprofundir el procés,
uns plenament identificats amb
el govern i altres des d’una acti-
tud de suport crític davant la via
institucional-liberal. La dreta,
encara que malparada pel nau-
fragi de la política elitista i clien-
telar, va acudir a sabotejar el
procés o a forçar el seu tanca-
ment en fals com a mera reforma
administrativa.

Els orígens de la nova constitució

La crisi de l’Estat
bolivià és una
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inestable, creada
sobre el racisme
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exterior

La reivindicació
de l’autonomia
és un tallafocs

que permet que
l’oligarquia 

freni les
transformacions

socials

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

Grow-shop
La Maria de Valls

Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26 
43800 Valls (Tarragona) 
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com
www.lamariadevalls.com



directa núm. 103 / 23 de juliol de 2008

Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

Pascual Serrano és un dels periodistes
més crítics de l’Estat espanyol. Sempre
a la contra i sempre original. L’any 1996,
a les beceroles d’Internet, va fundar la
web Rebelion.org, un portal dedicat a
informar i opinar sobre els conflictes
internacionals. Serrano, que va
començar treballant al diari *ABC,
actualment col·labora amb desenes de
publicacions llatinoamericanes i, fins fa
tres mesos, era assessor editorial de
Telesur, un canal de televisió interna-
cional promogut per Veneçuela. Ha
publicat dues edicions del llibre Perlas.
Patrañas, disparates y trapacerías en
los medios de comunicación i, recent-
ment, Medios violentos, tots editats
per El Viejo Topo.

✑ Sergi Picazo

Què vol transmetre el teu últim
llibre Medios violentos?
Els mitjans poden jugar un paper

fonamental en la transmissió de l’odi,
donar suport a les guerres, trivialitzar les
armes, criminalitzar grups socials o estig-
matitzar els governants díscols amb el
model dominant. Aquest llibre desmunta
el tòpic que els mitjans de comunicació
estan a favor de la pau i condemnen la
violència. Els mitjans van tenir un paper
fonamental en la guerra de l’antiga Iugoslà-
via, van ser condemnats pel Tribunal Inter-
nacional per crims de guerra a Ruanda i van
preparar i donar suport al cop d’estat con-
tra Allende a Xile o contra Chávez a
Veneçuela. Això obeeix, bàsicament, a dos
motius: la rendibilitat econòmica –una
guerra dispara les audiències– i un fi ide-
ològic –perquè molts mitjans pertanyen
als que també tenen el poder polític.

Pots explicar un cas de maltractament
informatiu, però a l’Estat espanyol?
Un exemple de col·lectiu criminalitzat i
perseguit és el de les persones immigrats.
En un reportatge sobre delinqüència fet a
Barcelona l’any passat, un periodista de
Tele5 es va encastar a una patrulla policial
que perseguia noies romaneses que,
segons ell, es dedicaven a robar carteres.
La policia en va detenir un grup davant les
càmeres i no els va trobar res. Tot i això, el
periodista deia que “el dia anterior sí que
duien coses robades”. Després, els matei-
xos policies van detenir davant les càme-
res un grup de marroquins, que tampoc

duia res robat. I el periodista va tornar a
dir: “aquests no han robat ara”, però “un
altre grup de marroquins ha robat uns
turistes fa una estona”. Per tant, no els
havien enxampat, però com que tots són
marroquins i els marroquins roben, el
mecanisme de criminalització dels immi-
grats havia funcionat.
Quins són els col·lectius més criminalit-
zats a l’Estat?
Un dels més castigats és el dels musul-
mans, que els mitjans associen amb el
terrorisme i com a islamistes radicals. Tot i
això, d’enemics, n’hi ha més: els col·lectius
antifeixistes i antiglobalització, les orga-
nitzacions independentistes basques o els
governants no desitjats per Occident.
Com es construeix aquest enemic des
dels mitjans? 
El mecanisme sempre és similar. Primer,
hem de tenir un dolent molt dolent: com
Bin Laden o ETA. I després es tracta
d’empènyer la resta de col·lectius no
desitjats cap aquella posició per demonit-
zar-los. Quan uns ecologistes bascos es
manifesten contra un projecte urbanístic
que afecta l’entorn, els mitjans poden dir
que grups proetarres es manifesten con-
tra el projecte urbanístic. Com que els
ecologistes també són etarres, ja està tot
dit i no cal dir que són molt dolents. A

partir d’aquí, es converteixen en lícites i
legítimes totes les accions contra ells, des
d’intervencions militars a repressions
policials. Si un mitjà treballa adequada-
ment l’opinió pública durant anys, tota
acció, per molt dura i violenta que sigui,
acabarà essent factible. Per exemple, si els
mitjans denunciessin dia rere dia la neteja
ètnica que pateixen els musulmans a l’Ín-
dia, demà l’exèrcit dels EUA podria inter-
venir-hi amb el vistiplau de l’ONU. En lloc
de l’Índia, però, es va escollir la Sèrbia de
Milosevic i es va fer.
Els mitjans de comunicació s’obliden
d’alguns dictadors, com Obiang a Guinea
Equatorial o Gadafi a Líbia i, en canvi, es
passen el dia criticant el president
Mugabe de Zimbabwe.
Els dictadors són bons o dolents depe-
nent de les seves relacions amb el poder
establert i els interessos empresarials
d’Europa o els Estats Units. Es premia els
que són afins i es castiga els díscols.
Durant l’última cimera de la UE sobre
l’Àfrica, Obiang i Gadafi van sortir rege-
nerats, mentre que Mugabe va quedar
com un criminal. Fa quinze anys, Mugabe
i Gadafi respectaven tan poc els drets
humans com els respecten ara. Als anys
70 i 80 Gadafi tenia un discurs antiimpe-
rialista i panafricanista que ha desapare-

gut i, per tant, va deixar de ser el terro-
rista Gadafi per convertir-se en el presi-
dent Gadafi. Mugabe, durant aquests
últims anys, ha nacionalitzat les terres
dels blancs i demana indemnitzacions
pel colonialisme del Regne Unit a Zim-
babwe i, per tant, el mateix personatge
s’ha convertit en dolent, tot i que fa
quinze anys no ho era.
No estàs demonitzant als mitjans de
comunicació igual que dius que ells
demonitzen els moviments socials o els
governants díscols?
No ho crec. En unes condicions de mercat
salvatge no hi ha regeneració possible pels
mitjans de comunicació: és això o la ruïna.
Si necessiten ser rendibles econòmica-
ment i depenen de les pressions dels anun-
ciants, no pot sortir res de bo. Encara que
hi hagi periodistes i directius que volen fer
la seva feina amb dignitat, el resultat glo-
bal sempre serà negatiu. Per què els mit-
jans, com per exemple El País o la SER,
defensen els interessos d’empreses espan-
yoles a l’Amèrica Llatina com si fossin les
nostres empreses? Perquè en depenen.
Telesur és una alternativa real al domini
informatiu del Nord?
Telesur és un projecte de canal d’informa-
ció 24 hores subvencionat per diversos
països d’Amèrica Llatina i que no ha de
tenir necessitat de la publicitat. Tanma-
teix, tot i els seus magnífics principis fun-
dacionals, Telesur també té molts proble-
mes. Sobretot, els inherents al mitjà
televisiu: d’una banda, la profunditat, el
temps i la reflexió són pràcticament
impossibles i, de l’altra, sense imatges no
hi ha notícia. Això és una aberració! Vint
morts poden ser notícia si tens imatges i
100 morts poden no ser-ho si no en tens.

Com es pot construir avui dia un mitja
de comunicació alternatiu?
L’Estat ha d’assumir la seva responsabilitat
perquè els mitjans comunitaris, les ràdios
lliures o les revistes alternatives surtin de
la precarietat. A Veneçuela, per exemple,
l’Estat dedica recursos econòmics per
pagar el local o l’emissor als mitjans comu-
nitaris. Igual que es donen diners públics
per una ONG o una associació de drets
humans, es poden donar diners perquè els
mitjans de comunicació autogestionats
per col·lectius socials informin des d’una
altra perspectiva i trenquin amb el mono-
poli del mercat. El govern també té una
responsabilitat social amb la informació.

“Els mitjans poden jugar un paper
fonamental en la transmissió de l’odi”

/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)

“Els dictadors són
bons o dolents
depenent de les

seves relacions amb
el poder establert”

“Vint morts poden
ser notícia si tens

imatges i 100 morts
poden no ser-ho si
no tens imatges”

ENTREVISTA // PASCUAL SERRANO, PERIODISTA I FUNDADOR DEL PORTAL REBELION.ORG

Ivan G. Costa
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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: setmanaridirecta.info. O bé,
truca’ns al 935 270 982 o al 661 493 117.

Subscripcions
✁

‘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

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

26 de juliol. Xerrada a l’Ateneu X
a Vilafranca del Penedès –––––––––>

Presència de la Directa durant 
la Fira Alternativa de Sant Pol
14-15-16 d’agost. Stand informatiu
i xerrada de presentació
Més info: www.firaalternativa.cat
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gastats en l’alimentació, l’allotja-
ment i el transport del bestiar i
també la conservació de l’aliment
i l’enorme quantitat de fems gene-
rats, que posteriorment seran abo-
cats als rius més propers. Segons
afirmen altres estudis, amb la ma-
teixa quantitat de terra necessària
per produir una dieta càrnia mitja-
na per una sola persona es poden
alimentar quinze persones amb
una dieta vegana.

L’alimentació vegana estalvia
aigua, en redueix radicalment la
contaminació i atura la destrucció
de la vida marina. El professor
David Pimentel de la Universitat
de Cornell (EUA) afirma que calen
500 litres d’aigua per produir un
quilogram de patates, 900 litres
per un quilogram de carn de pol-
lastre digerible i 100.000 per un
quilogram de boví. “Una persona

pàgina 22 què es cou
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La dieta vegana defensa de la natura, els animals i les persones
EL VEGANISME CENTRA EL SEU ESTIL DE VIDA EN EL REBUIG A L’ÚS DE PRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL

✑ Maria Duran
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l veganisme és l’estil de
vida que opta per re-
butjar l’ús de productes
d’origen animal en la

totalitat del seu consum indivi-
dual i col·lectiu, ja siguin ecològics
o reciclats. És una opció alimentà-
ria, de vestimenta, d’higiene, sa-
nitària i d’entreteniment, englobat
també en un context ideològic,
compassiu i d’acció contra l’explo-
tació animal. Actualment, el vega-
nisme està en creixement arreu
del món, en contraposició allò que
alguns en diuen la “cultura de la
sang” imposada. En determinats
llocs com Anglaterra aquesta di-
eta està molt acceptada social-
ment i, per molts sectors, és este-
sa i reconeguda pel fet de ser més
sana i menys injusta i cruel que
l’omnívora.

Així mateix, hi ha un gran ven-
tall de dades i d’arguments que
despullen la problemàtica i la
cruesa de la indústria càrnia i que
sostenen la necessitat d’estendre
l’alimentació absent d’explotació
animal pels beneficis que aquesta
comporta.

Justícia social, fam i salut
Segons dades facilitades pel Par-
lament Europeu (PE) l’any 1999,
Europa importa el 70% de l’ali-
mentació pel seu bestiar de paï-
sos on la població pateix greus
problemes de malnutrició. A Gua-
temala, per exemple, prop de la
meitat dels infants menors de
cinc anys passen gana mentre el
país centramericà exporta milions
de tones de carn als Estats Units
d’Amèrica cada any, al mateix
temps que un terç de tots els ali-
ments bàsics i més de la meitat de
l’aigua consumida en aquest país
es fa servir per la producció càrni-
ca. “El menjar que s’estalviaria si
totes les persones consumíssim
només vegetals seria suficient per
acabar diverses vegades amb la
fam”, informa la Vegan Society.

La dieta vegana també té efec-
tes notables en la salut. Diversos
experts la troben positiva per pre-
venir l’obesitat, les depressions, les
infeccions, la diabetis, el càncer,
malalties òssies i cardíaques i, a
més, és saludable per la intel·ligèn-
cia, tal com indica la publicació La
cruel cultura de la muerte.

E

Per contactar:

www.vegansociety.com
www.vegetarianismo.net

Sòl i aigua
A més, el consum únic de produc-
tes d’origen vegetal evita la desfo-
restació, la pèrdua de la biodiver-
sitat i la desertització. De fet, les
tres principals causes de la degra-
dació de la terra són la sobrepas-
tura –que afecta el 35% del sòl–,
l’agricultura –un 27%, de la qual
una part serveix per mantenir el
ramat– i la desforestació –un
30%, duta a terme, entre d’altres,
per la creació de noves explota-
cions ramaderes o agràries–
segons dades verificades per l’U-
nicef. Tanmateix, la demanda per
l’alimentació animal és una de les
principals raons que trobem
darrere la intensificació de la pro-
ducció de cultius.

Per valorar el consum de pro-
ductes animals s’ha de tenir en
compte la quantitat de recursos

que té un consum mitjà de carn
gastarà, a nivell alimentari, cinc
cops més d’aigua que una que sigui
vegana”, asseguren J.L. Beckett i
J.W. Oltjen en un article publicat al
Journal of animal science.

Els fems dels animals conte-
nen quantitats altes de fòsfor i
nitrogen. Els purins contenen
grans dosis d’amoníac que afec-
ten el creixement de les plantes
i contribueixen a la pluja àcida, a
més de perjudicar seriosament
l’aigua, la qualitat de l’aire i la
biodiversitat. D’altra banda, el

bestiar boví és responsable d’u-
na gran quantitat d’emissions de
metà, “el metà és un 20% més
potent que el diòxid de carboni
per l’efecte hivernacle”, recalca
la NASA.

Animals
D’altres animalistes creuen que
els animals no han de ser emprats
per la indústria càrnia, pelletera,
farmacèutica, cosmètica, de lleu-
re i/o esportiva simplement pel
fet que “no són nostres i tenen
dret a ser lliures” i que el fet de ser
vegana és el mínim que podem fer
cada una de nosaltres per posar fi
a aquesta atrocitat. D’aquesta ma-
nera, denuncien que són “esclavit-
zats” pels grangers, que els veuen
com a meres màquines de pro-
ducció. En contraposició, una di-
eta vegana atura la criança, la hu-
miliació, el patiment i la mort de
nous animals, asseguren. Les imat-
ges d’activistes que han accedit a
l’interior de les granges han mos-
trat al món que molts d’aquests
animals són inflats amb antibiò-
tics per augmentar la seva pro-
ducció i que, sovint, conviuen en
espais reduïts amb els seus propis
fems, foscor o llum artificial exa-
gerada. També han evidenciat que
patien estrès, dolor, talls de bec,
cua, orelles i genitals, infeccions,
maltractaments, mutilacions, le-
sions, tancaments, amuntega-
ments, descàrregues elèctriques i
un llarg etcètera.

La indústria mata les vaques
lleteres als quatre o cinc anys d’e-
dat, quan en situació normal viu-
rien prop de vint anys. Les gallines
ponedores es maten a l’edat d’un
o dos anys en lloc de viuren quin-
ze o vint. “La vida mitjana d’un
porc –que normalment oscil·la
entre els deu i dotze anys– es
redueix a un període d’entre qua-
tre i sis mesos, que transcorre
entre formigó, metall i safates de
plàstic relliscoses pels excre-
ments i sense fer res més que
menjar, beure i engreixar-se”, se-
gons Friends of Animals.

A casa nostra hi ha molts cen-
tres socials i ateneus llibertaris que
han decidit oferir al públic tallers,
menjadors, sopadors, tapes varia-
des i pizzeries 100% vegetarianes a
preus populars. També trobem
nombroses distribuïdores i pàgines
web que ens ofereixen una gamma
àmplia de documentació, manuals
i guies sobre les lluites d’allibera-
ment animal, notícies recents,
receptes veganes, adreces de pre-
ses, revistes internacionals de cam-
panyes i accions, cds, dvds, jocs
multimèdia i un llarg i antiespecis-
ta etcètera. d

Manolín

El consum únic
de vegetals

evita la
desforestació, 
la pèrdua de 

la biodiversitat 
i la desertització
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

xplorar la realitat de les
lluites per l’allibera-
ment de la Terra i com-
partir experiències, co-

neixements i punts de vista al
voltant d’una forma de vida inte-
grada i en equilibri amb la natura-
lesa són alguns dels objectius de
les Jornades que, durant tres dies,
es desenvolupen al poble de Clua
(la Noguera). Amb motiu del
trentè aniversari del poble –des
que un grup de joves va repoblar-
lo l’any 1978–, s’hi ha volgut em-
plaçar aquesta trobada per l’Alli-
berament de la Terra.

Les idees d’alliberament de la
terra sorgeixen, segons l’organitza-
ció, “com a contrafort davant l’ac-
tual explotació i destrucció cons-
tant i a gran escala del planeta”.
Podem trobar molts exemples en
el marc de les lluites actuals, una

part de les quals tindran cabuda a
les jornades: lluites en defensa del
territori –com per exemple contra
el TAV–, els transgènics, la MAT, la
muntanya de Sal, transvasaments i

pantans, pistes d’esquí i també les
lluites per l’alliberament animal.

Aquesta és la primera edició
d’unes jornades que s’endeguen
amb la intenció de conèixer i crear
vincles amb les persones que for-
men part de diversos col·lectius.
Dins el programa trobem taules
rodones sobre transgènics, crisi
ambiental, defensa del territori
rural i urbà, alliberament animal i
autogestió de l’alimentació i la
salut. En aquesta direcció, assen-
yalen que l’alliberament de la terra
també “recull aquelles pràctiques
que són útils i necessàries per
crear maneres de viure DIY (sigles
de do it yourself, fes-t’ho tu matei-
xa)” que no estiguin vinculades
amb els “negocis que arrasen amb
els recursos del medi que es
poden traduir en guanys econò-
mics capitalistes i no de subsistèn-
cia”. Durant els tres dies que duren
les jornades, també es pot gaudir
d’activitats pràctiques com un

taller de sabó, de llet de soja i
tofu, de pasta de dents, de respira-
ció, d’autodefensa o de construc-
cions amb pedra.

Estratègies
Per aconseguir la incidència de
totes aquestes lluites d’allibera-
ment de la terra es duen a terme
diverses pràctiques arreu del món,
que van des de la recollida de fir-
mes fins a l’acció directa, passant
per les manifestacions. Des de l’or-
ganització de les jornades remar-
quen que, als Estats Units, des de
fa uns anys, “davant la indiferència

que produïen certes estratègies,
les lluites ecologistes s’han radica-
litzat i han causat nombrosos
incendis i tot tipus de sabotatges a
concessionaris, urbanitzacions i
excavadores, múltiples allibera-
ments d’animals, destruccions
d’escorxadors i laboratoris... ac-
cions que han produït grans pèr-
dues econòmiques i morals a les
persones i empreses que es lucra-
ven amb el genocidi natural i ani-
mal”. En aquesta ocasió, però, es
tracta d’una trobada per debatre i
aprofundir sobre les diferents for-
mes de plantejar les lluites.

✑ Ramon Vila
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ere la imatge de Lenin
amb un banyador co-
munista i un flotador hi
trobem la convocatò-

ria de la vint-i-cinquena edició
dels Campaments Revolucionaris
organitzats per Espai Alternatiu i
Revolta Global entre el 26 de
juliol i l’1 d’agost a Besalú (la
Garrotxa). El català serà la llen-
gua amfitriona entre les dife-
rents llengües parlades pels par-
ticipants, que vindran d’una
trentena de països de tot el món
agrupats sota el paraigües de la
IV Internacional.

Els campaments tenen les
seves arrels en l’impuls de la
direcció europea de la IV Inter-
nacional amb la intenció de
potenciar l’internacionalisme
militant que va caracteritzar el
procés polític obert el Maig del
68. Al llarg dels anys 80 i princi-
pis dels 90, aquests campaments
eren dels pocs referents regulars
de caire internacional en l’àmbit
d’aquest espectre del marxisme

què es cou pàgina 23

també hi trobem espais per les
activitats lúdico-festives alternati-
ves i alliberades del consum. Se-
gons el col·lectiu organitzador,
“aquest còctel fa d’aquests campa-
ments una eina imprescindible per
tota persona jove que aspiri a can-
viar de forma radical aquest món
globalitzat pel sistema capitalista”.

Autogestió i sostenibilitat
Per tal de posar en pràctica les
idees de l’esquerra alternativa, el
funcionament del campament és
completament autogestionat per
la gent que hi participa. Així, l’ob-
jectiu és intentar funcionar com
ho faria una societat alternativa a
l’actual i construir experiències de
convivència i d’organització alter-
natives. Les diferents tasques es
duen a terme de forma rotativa
per equips de voluntaris i cada dia
hi ha reunions de les diferents
delegacions de cada país i de
coordinació general del campa-
ment per fer un seguiment de les
activitats diàries. De la mateixa
manera, el campament està orga-
nitzat amb criteris sostenibles per
no fer malbé el medi ambient i el
menjar del campament inclou
menús vegetarians.

ció de lluites de la joventut a nivell
planetari: contra la privatització de
l’educació, la repressió contra els
moviments o la solidaritat amb els
pobles en lluita de l’Amèrica Llati-
na, Àfrica i Àsia. Als campaments

autoanomemat esquerra alterna-
tiva. Avui dia, els campaments
reuneixen cada any mig miler de
joves membres o simpatitzants
de la IV internacional i s’han con-
vertit en una veritable escola de
formació sobre internacionalis-
me revolucionari. Aquest any,
Revolta Global –com a col·lectiu
organitzador– explica que es
farà un repàs de les lluites de la
joventut dels últims 25 anys i s’o-
brirà un debat sobre les expecta-
tives de l’internacionalisme so-
cialista al segle XXI.

R

La revolta no fa vacances
LA 25A EDICIÓ DELS CAMPAMENTS REVOLUCIONARIS ARRIBA ALS PAÏSOS CATALANS

Els continguts
El programa dels campaments està
dividit en diferents eixos temàtics i
cada dia estarà dedicat a un gran
tema: guerra, imperialisme i racis-
me, lluites socials de la joventut,
ecologia i cultura, opressió de gè-
nere i alliberament gai i lesbià,
resistències al capitalisme global i
estratègies per canviar el món.
Aquests temes es tractaran mit-
jançant diferents formats com els
fòrums, els tallers i les sessions de
formació. Els seminaris es compagi-
nen amb comissions de coordina-

Explorar lluites pluriformes per l’alliberament de la Terra
EL POBLE DE CLUA ACULL LES PRIMERES JORNADES PER L’ALLIBERAMENT DE LA TERRA DURANT TRES DIES

E

d
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Campaments internacionalistes del 2007

Per contactar:

www.revoltaglobal.cat
campaments@revoltaglobal.cat

Telèfon 669 699 824

Per contactar:

JORNADES D’ALLIBERAMENT DE LA TERRA
25, 26 i 27 de juliol
www.alliberamentterra.blogspot.com/

liberaciontierra@yahoo.es

Planeta Roig

Núm. 99 Juliol- Agost ‘08
La publicació de la CGT de Catalunya

www.revistacatalunya.cat

Es farà un repàs
de les lluites de
la joventut dels
últims 25 anys

Un dels
objectius és
compartir

experiències i
coneixements al

voltant d’una
forma de vida
integrada i en
equilibri amb 
la naturalesa
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Pocs cineastes han signat una
obra amb l’aura de transcendèn-
cia que desprenen els films de
Yasujiro Ozu, aparentment
mostres senzilles d’una hiperesti-
lització de la quotidianitat que
mai ha pogut ser imitada. Al seu
cinema, forma i contingut es
condicionen recíprocament com
dos fluxos impossibles de
destriar: les composicions
geomètriques en càmera fixa es
corresponen amb una impertor-
babilitat demiúrgica que no
exclou la mirada afectuosa a les
creacions pròpies. Defensor d’un
drama harmònic, distanciat i ple
d’ataràxia, no evita incloure
ensenyances morals a les ficcions.

✑ Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

Perfeccionista i addicte al
treball, Ozu escrivia dietaris
personals tan el·líptics i

concisos com els drames i diàlegs
que filmava. La desaparició (inten-
cionada?) de les anotacions que va
escriure durant la guerra impossi-
bilita que coneguem la seva opinió
del bel·licisme japonès, però
alguns fragments dels moments
anteriors no són precisament
entusiàstics. La seva resistència a
filmar films bèl·lics durant el
conflicte també parla d’un nul
fervor militarista, com el fet que,
quan finalment va presentar
projectes, aquests van ser conside-
rats inadequats. Finalment, Ozu
només va rodar dues pel·lícules
entre 1937 i 1947, algunes de les
quals compartien un tema adient
als moments exigents en què van
ser filmats: la reivindicació de la
solidaritat entre els humils.

Notable miniatura i primer film
de postguerra del seu autor,
Historia de un vecindario se situa a
un barri modest de la perifèria de
Tòquio. Gira al voltant de la troba-
lla de Kohei, un nen perdut a qui
ningú vol acollir. Finalment és la
vídua Otane qui li toca cuidar-lo i,
en una projecció de la seva
mesquinesa, afirma que el nen ha
estat abandonat pel seu pare. Però
poc a poc la presència de Kohei
dotarà la vida grisa de la dona
d’una certa escalfor i li provocarà

un canvi, que verbalitzarà explici-
tant l’ensenyança moral del film: la
necessitat de cuidar els infants en
uns temps durs. “No hauríem de
ser tan egoistes –diu Otane– (...)
ens preocupem massa de les
nostres pròpies vides”. Però Ozu es
distancia de la carrincloneria i el
tarannà unívoc d’altres obres amb
pretensions edificants i comença
dibuixant un Kohei adust. A
Historia de un vecindario, a més,
trobem la imatge més visceral i
transgressora mai usada per l’autor.
Segons Edward Fowler, la flassada
en què el nen orina repetidament,
que oneja al vent després de ser
rentada (amb el Tòquio devastat
com a rerefons), és un simulacre
embrutit de la bandera de la força
ocupant, els Estats Units.

Passat el xoc
Després de filmar Una gallina al
viento, segona part d’un díptic
sobre la postguerra més immediata
i miserable, Ozu va fixar –amb
Primavera tardía– les bases del seu
cinema de maduresa, on observaria
la nova classe mitjana moderada-
ment benestant del Japó postmili-
tarista. Passats els primers
moments, observa la derrota des
del distanciament desdramatitza-
dor que li va ser propi: pot ironit-
zar sobre el nou gust pel golf, però
entendre el pas del temps com una
força implacable que el va allunyar
de rebel·lions contra l’esdevenir.
Mai antioccidental ni tradiciona-
lista, la seva obra sí que es va
amarant de nostàlgia. Una nostàl-
gia existencial acompanyada d’una
certa recança davant una occiden-
talització que pot amenaçar la
cultura japonesa i, en especial, la
família tradicional.

L’excel·lent Principios de
verano és un primer cant nostàl-
gic, amb espai pel drama però
amb certa brisa de positivitat i
tocs d’humor quotidià. Com tots
els Ozu tardans, una història coral.
El pol d’interès es decanta
progressivament cap a Noriko,
una dona jove a la qual tothom
busca marit. Analitzant el matri-
moni que finalment escull, aquest
es pot entendre com una accepta-
ció de l’herència de la guerra: el
seu futur home era un amic del

germà que va perdre en el
conflicte i casar-s’hi significa recu-
perar la seva memòria tot accep-
tant una vida nova per viure.

La vida moderna
També centrada en problemes
domèstics, El sabor del té verde
con arroz planteja les conseqüèn-
cies d’allunyar-se de la humilitat a
causa d’una vida malentesament
moderna, sigui per urbana o per
occidentalitzada. El títol del film
al·ludeix al gust del protagonista
masculí per la senzillesa, en contra-
posició a l’elitisme maldestrement
cosmopolita d’una muller de qui
s’allunya progressivament. Deixant
de banda aquest conflicte de pare-
lla, al film explora alguna ferida
històrica: el protagonista es
retroba en una sala de pachinko
amb un vell company d’armes, amo
de l’espai. El mateix joc, una alie-
nant adaptació del pinball asso-
ciada a l’economia de la misèria
(els premis no són diners, sinó
menjar o petits regals), és criticat
amb l’habitual discreció d’Ozu. “A
la gent no li hauria d’agradar tant el
pachinko”, diu Hirayama, tot i
regentar el recinte. “Arruïnarà la
moral japonesa”, afegeix, en el que
pot ser una ironia del cineasta
sobre la coherència d’un home
que, com tots, està condicionat per
les circumstàncies.

A la posterior, Primavera
precoz, hi conflueixen diferents
línies temàtiques. El flux inicial
d’oficinistes en tren i pels carrers
fins al lloc de treball, per exemple,
és material per una sàtira només
insinuada sobre l’homogeneïtzació
de la massa urbana. Com en altres
films, el record de la derrota és
present sota la forma de l’habitual
retrobament entre antics
companys de l’exèrcit, un retroba-
ment lúdic i escapista que dispara
la crisi de parella central. Un amor
adúlter acabarà de subratllar les
diferències entre la muller –que no
pot escapar del record del fill
mort– i el marit, que fuig de la
pèrdua. Finalment, Shoji es redi-
mirà gràcies a un viatge exterior i
interior que tancarà la mirada
crítica amb què el film començava:
passant del cas general de la marea
d’oficinistes al cas particular de
Shoji, Ozu permetrà que aquest
assumeixi l’ensenyança d’un amic
expert. “He treballat 31 anys per
adonar-me que la meva vida és un
somni buit”, li diu, animant-lo a
oblidar el culte al treball (i, segura-
ment, les fugides transitòries) per
lliurar-se a relacions humanes
perdurables.

Les petjades de la derrota
S’EDITEN EN DVD QUATRE FILMS DE POSTGUERRA DEL JAPONÈS YASUJIRO OZU, UN DELS CINEASTES MÉS GRANS DE TOTS ELS TEMPS

Historias de un vecindario (Filmax, 1947)
Principios de verano (Filmax, 1951)
El sabor del té verde con arroz (Filmax, 1952)
Primavera precoz (Filmax, 1956)

Filmografia de Yasujiro Ozu
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‘Estem de dol pel Roser’
✑ Directa Terres de Ponent
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’associació lleidatana d’ar-
tistes Abraxas va organit-
zar el 17 de juliol una

processó en què es va voler donar
l’últim adéu al Roser com a
escola d’art i reivindicar el paper
de la cultura i l’art com a “oxigen”
de les comunitats. Una seixantena
de persones van participar en
aquest acte simbòlic, que va estar
acompanyat d’una batucada.

El Roser, antic convent situat
al carrer de Cavallers de la capital
de Ponent, ha albergat fins al mes
de juny l’Escola Municipal de
Belles Arts (EMBA) i, durant els
propers mesos, s’iniciaran les
obres que l’han de convertir en
un hotel de la cadena Paradores
Nacionales S.A, hotels de luxe
situats en edificis històrics dels

quals l’Administració espanyola
té la titularitat. L’Ajuntament, a
més, ha canviat el nom a l’escola,
que passarà a anomenar-se
Leandre Cristòfol, un escultor
surrealista balaguerí mort fa deu
anys.

Maria Romero, membre
d’Abraxas, denuncia que amb el
canvi d’ubicació i de nom també
hi haurà una nova política en l’en-
senyament de l’art a la ciutat de
Lleida: “Volen convertir l’EMBA
en una escola de disseny. De
moment ja han eliminat l’especia-
litat d’escultura i faran el mateix
amb d’altres arts tradicionals.
També volen fer estudis universi-
taris”. En aquest sentit, des
d’Abraxas també critiquen la
qualitat en l’ensenyament de l’art
a la ciutat i la manca d’alternati-
ves professionals, de creixement i
de promoció.

De moment, les estudiants
d’art cursaran els seus estudis al
complex de La Caparrella fins que
s’acabi de construir la nova seu a
l’antiga església de Sant Pau, al
carrer de La Palma.

L’associació Abraxas
Aquesta entitat reuneix artistes
de les comarques lleidatanes.
S’han organitzat per tal de
promocionar-se socialment i
artísticament. Hi participen
persones amb especialitats
diverses: pintura, música, foto-
grafia, artesania, poesia, etc.
Funcionen en assemblees setma-
nals, on prenen les decisions de
forma consensuada. De moment
han desenvolupat diverses acti-
vitats culturals i estan preparant
una trobada poètica pel proper
25 de juliol.

PROCESSÓ ARTÍSTICA PER ACOMIADAR L’ESCOLA D’ART

Associació d’artistes Abraxas

WWW.MYSPACE/ABRAXASLLEIDA

Pim-Pam-Pum

“Lleida és l’escenari ideal 
per una novel·la negra”
Ramon Usall
ESCRIPTOR

Tots els camins porten a
Romania (Pagès) és el debut en
el gènere de la novel·la negra
del lleidatà Ramon Usall, impul-
sor de l’editorial El Jonc i un
dels caps de llista de la CUP de
Lleida, que va obtenir uns resul-
tats més que dignes a les darre-
res eleccions municipals.
Devorador dels mítics llibres de
coberta groga de la Cua de Palla
–col·lecció pionera del gènere
de la novel·la negra catalana–,
Usall explica les peripècies de
Rafel Rovira, un detectiu privat
amb despatx al carrer Cavallers
de Lleida, exmilitant de l’MDT i
amb una devoció musical espe-
cial pels Desperdicis Clínics.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Un detectiu exmilitant de
l’MDT a qui apassionen
els Desperdicis Clínics...

T’has inspirat en algun perso-
natge real?
S’acostuma a dir que tota la lite-
ratura és, en certa forma, auto-
biogràfica i no crec que el llibre
que ens ocupa en sigui una
excepció. Qui el llegeixi i em
conegui, deduirà fàcilment que el
detectiu Rafel Rovira és un alter
ego del seu creador. No vaig ser
de l’MDT durant els anys 80, ni
vaig poder escoltar en directe els
Desperdicis, bàsicament per una
qüestió generacional, però és

evident que aquests són dos refe-
rents, en àmbits diversos, que
m’han marcat, que han deixat
empremta.
Per què Lleida com a escenari de
l’aventura del detectiu Rovira?
Que té d’especial la ciutat per la
novel·la negra?
I per què no? Suposo que hi ha
una certa voluntat de demostrar
que Lleida és un escenari tan bo
com qualsevol altre per desen-
volupar-hi una trama negra. De
vegades, des de comarques
tenim un cert complex d’infe-
rioritat que aquesta novel·la vol
trencar. Lleida i el seu barri
antic, que és on el detectiu
Rovira té el seu despatx, són un
escenari perfecte per desenvo-
lupar-hi una novel·la de gènere
negre. Ara, la lleidetanitat que
se’n desprèn no ha de ser entesa
des d’un punt de vista localista.
Vivim en un món global i és per
això que les desventures d’en
Rafel Rovira l’acaben conduint,
com el títol del llibre indica,
fins a Romania.
Per què tots els camins acaben
conduint cap a Romania?
El cas que provoca que les
gestes d’en Rafel Rovira es
converteixin en matèria literària
és la investigació de la mort
misteriosa d’en Florian Grigore,
un jubilat romanès d’inconfessa-
bles passions i de devotes
conviccions marxistes-leninis-
tes. Romania és un país que
permet llicències literàries inte-
ressants, ja que ha tingut una
història recent molt convulsa.
De fet, l’obra també vol ser una
reflexió sobre el socialisme real,
sobre el regnat tirànic dels
Ceaucescu i sobre les misèries
de la transició al capitalisme.

La novel·la carrega contra els
discursos tremendistes sobre la
immigració dels mitjans de
comunicació, en concret dels
mitjans locals...
Tots els camins porten a Romania
beu d’una tradició dins la novel·la
negra que pretén fer crònica
social alhora que fa literatura.
Aquesta idea permet que –entre
moltes d’altres reflexions– l’obra
es plantegi de forma crítica
l’exercici del periodisme, sovint
excessivament sensacionalista,
menys lliure del que a priori
podríem pensar. La tirania del
mercat és, potser, la pitjor de les
tiranies. Més que l’alarmisme
sobre la immigració, la reflexió
que conté l’obra va més aviat
orientada a qüestionar el servi-
lisme del periodisme, centrat de
forma especial en la premsa
local, que és la realitat més
propera al detectiu Rovira.
La novel·la negra en català té
molta tradició, però darrera-
ment el gènere sembla estancat.
La llengua catalana ha donat
grans autors de gènere negre.
Manuel de Pedrolo, Joan Fuster,
Ferran Torrent o Andreu Martín
en són alguns exemples ben
coneguts, però hi ha força més
autors que han contribuït a
consolidar la novel·la negra a casa
nostra, que també compta amb
molt bones traduccions dels
grans autors del gènere. Com en
tot, però, al gènere negre català li
falta normalitat, pateix els matei-
xos mals que tota la indústria
cultural del país. Falten
col·leccions específiques (com
enyorem la mítica Cua de Palla
que inicialment va dirigir Pedrolo)
que ajudin a descobrir i estendre
el gènere.
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✑ Mariona Rius
/cultura@setmanaridirecta.info/

Un dels col·lectius que es
va endur la repressió més
brutal i silenciada del

franquisme va ser el de les
dones. I no només per la seva
condició, sinó també per haver-
se volgut alliberar. La guia didàc-
tica i el documental Entre
l’anonimat i la resistència. Dones
i franquisme –editats per la
Federació de Ponent del sindicat
CGT– volen propiciar que el
silenci que ha acompanyat les
dones es trenqui també dins
l’àmbit educatiu.

La guia ha estat elaborada
per la secció d’ensenyament,

mentre que el documental l’ha
realitzat un treballador expe-
dientat i en litigi contra la seva
empresa –l’Administració.

A les entrevistes a Carmen
Alcalde, Antonina Rodrigo i
Caterina Mateu, narren les reali-
tats viscudes per elles i d’altres
dones. El documental es divi-
deix en capítols, caracteritzats
per un alt contingut metafòric,
que representen diferents
àmbits que van des d’allò més
social a allò més íntim.

La guia didàctica serveix per
treballar de manera transversal
el paper de la dona en àmbits
com la cultura, l’educació, els
moviments revolucionaris i
feministes, la família, les rela-

cions socials i laborals, l’Església,
la presó, la sexualitat, etc. El
document no es queda només
en el franquisme, sinó també en
els anys anteriors i posteriors,
amb una ferma voluntat de
potenciar la reflexió sobre com
aquest règim ha influenciat en la
discriminació que pateixen les
dones actualment.

La guia dóna una importàn-
cia cabdal a la transmissió oral i
vol “aprofitar la relació de
parentiu i veïnatge perquè les i
els alumnes i les seves famílies
puguin tenir un paper protago-
nista en la recuperació de la
història de la quotidianitat de
les dones durant els anys del
franquisme”.

Materials educatius per recuperar la quotidianitat
de les dones durant el franquisme

L’Ateneu de Nou Barris ha
editat un DVD amb la

intenció de reivindicar la tasca
socioeducativa que es fa a les
escoles de circ i la seva vali-
desa com a projectes transfor-
madors de valors. El vessant
formatiu i artístic d’aquests
projectes és molt conegut,
però no tant el seu vessant
educatiu, de treball social i de
promoció de valors participa-
tius i solidaris. Per començar,
s’explica la història de l’Ateneu:
com els veïns van desmantellar
una planta asfàltica i en van
ocupar els barracons a finals
dels anys setanta. També es
mostra la tasca que es fa a les
escoles Infantil i Juvenil de Circ
i la seva coordinació amb el
treball comunitari, a través de
la col·laboració amb els casals
infantils, amb els col·legis, els
instituts i les entitats del barri i

amb el Centre Ocupacional
Can Carreras. Finalment  s’ex-
plica igualment la història de
l’Escola de Circ Rogelio Rivel,
instal·lada des de l’any 1999 en
una carpa de circ als terrenys
de l’Ateneu. Aquesta és una de
les dues úniques escoles de
formació professional de circ
de tot l’Estat espanyol, l’altra
és Caramba, a Madrid. L’escola
Rogelio Rivel col·labora amb
col·legis i instituts, fa treball
amb persones preses i és l’unic
espai on es poden practicar
determinades tècniques
acrobàtiques. De moment, el
DVD només es pot trobar al
mateix Ateneu de Nou Barris.
Podeu consultar la web
www.ateneu9b.net, 
escriure al mail
formacio@ateneu9b.net o
trucar al telèfon (93)353 95 16.
ROGER COSTA

‘ENTRE L’ANONIMAT I LA RESISTÈNCIA. DONES I FRANQUISME’

PER OBTENIR LA GUIA:

CGT DE PONENT

TEL. 973 27 53 57

CORREU ELECTRÒNIC: 

LLEIDA@CGTCATALUNYA.CAT

Cruïlla de Cultures és un festival
que fins fa poc era cruïlla de

gairebé totes les cultures menys la
dels aborígens catalans i que, amb
el temps i de mica en mica, ha anat
corregint aquesta tendència.
Aquest any, sense perdre el perfil,
ha programat concerts com el de
Keny Arkana amb At Versaris o
Pirat’s Sound Sistema com a telo-
ners de Fun-da-mental. Un dels
directes culminants d’enguany ha
estat el d’Amparanoia. La diva del
buen rollito –quina etiqueta tan
terrible– està immersa en una gira
de comiat anomenada Bye Bye
Tour. Hereva i germana, alhora, de
Mano Negra i Manu Chao, la seva
fusió de rock amb rumba, reggae,
ritmes llatins, corrido, ranxera i el
que se li posi per davant ha marcat
una generació. El públic, que
omplia a vessar el Parc Central de
Mataró –cal tenir en compte que
Amparanoia va ser precedida per

uns Chambao en hores baixes en
qualitat de teloners mediàtics–, va
corejar la multitud de clàssics que
van sonar, com “Somos viento”,
“Ella baila bembe” o fins i tot
“Welcome to Tijuana” –qui la vau
escriure, ella o Manu Chao?. A la
banda li va costar arrencar a cami-
nar i el bolo va estar mancat de
certa intensitat, però al final: satis-
facció general i bona nota. I la ma-
teixa pregunta de sempre a l’aire:
per què no hi ha més dones com
ella al capdavant de projectes mu-
sicals amb inquietuds socials? R.P.

Amparanoia

FESTIVAL CRUÏLLA DE CULTURES,

MATARÓ

19 DE JULIOL

cultura@setmanaridirecta.info

Nao són una banda de la locali-
tat d’A Estrada (Pontevedra),

molt a prop de la frontera amb
Portugal. No fa pas massa han
editat el seu primer llarga durada,
As palabras espidas, i han estat
moltes les veus que s’han rendit a
qualificar aquest disc i aquest grup
com un dels puntals de l’escena
musical gallega actual. I això ho
demostra qualsevol de les onze
cançons que completen el disc,
per la seva execució impecable i
pel seu so contundent i alhora
melòdic, però també ho demos-

tren quan toquen, amb un directe
explosiu i la presència habitual a la
majoria de festivals de Galícia i de
fora. Recentment han actuat per
primer cop a Catalunya, a l’INDP
HC Fest i la seva intenció és conti-
nuar travessant fronteres. Amb
unes clares influències de bandes
com Habeas Corpus o El Corazón
del Sapo, l’experiència de Nao amb
membres d’altres bandes ja desa-
paregudes –com Xenreira– és un
valor que pot acabar convertint les
seves paraules despullades en un
disc de referència. DAVID VÁZQUEZ

NAO

‘AS PALABRAS ESPIDAS’

(KAMIKAZE)

HARDCORE-METAL

Circ i educació 
a l’Ateneu de Nou Barris
TÍTOL: ‘CIRC: FORMACIÓ I EDUCACIÓ’

AUTORIA: ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS

DURADA: 20 MINUTS

Arqueologia 
de l’autonomia 
‘LUCHAS AUTÓNOMAS EN LOS

AÑOS SETENTA’ | ESPAI EN BLANC

(COORDINACIÓ)  | EDITORIAL:

TRAFICANTES DE SUEÑOS | ABRIL

2008 | 362 PÀGINES

Diuen els autors que l’objectiu
d’aquest llibre és incidir en el

present. I que a l’oblit no s’hi ha
d’oposar la memòria, sinó la veri-
tat. La veritat que pretenen recu-
perar és el moviment obrer i
anticapitalista autònom que creix
a partir de les pràctiques d’autoor-
ganització durant i després del
franquisme. Un moviment que en
la pròpia lluita prefigurava la nova
societat per la qual lluitava. Els
autors es pregunten per l’avui i el
demà d’aquesta autonomia i anun-
cien que el llibre forma part d’un
dispositiu més ampli, juntament
amb un DVD documental i una
pàgina web on trobem un ampli
arxiu digital (www.luchasautono-
mas.net). Després d’una introduc-
ció, potser massa espesa o tècnica,
ens endinsen en l’arqueologia de
l’autonomia obrera i analitzen
algunes lluites concretes: els Gru-
pos Obreros Autònomos, la vaga
de Granada de 1970, la de Roca, la
del Port de Barcelona. Però també
experiències de fora de la fàbrica,
com la comuna de Gerra-aundi a
Azpeitia, la contracultura i la lluita
dels presos de la COPEL. L’Espai en
Blanc és un projecte de filosofia i
política nascut el 2002 al centre
social okupat Les Naus, a Gràcia.
Un llibre molt interessant que ens
mostra d’on surten algunes de les
pràctiques assentades en els movi-
ments socials d’avui dia. R.C.
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DISSABTE 26
CERCAVILES CONTRA EL 
DESALLOTJAMENT DE LA CLOTA
12h. Plaça Eivissa. Barcelona.
Amb l’excusa d’un projecte social inexistent,
volen desallotjar les cases okupades de La Clota.
ORGANITZA: LA CLOTA.

DIUMENGE 27
CONCENTRACIÓ PER DEMANAR
L’ACLARIMENT DELS FETS SOBRE
LA MORT DE 
L’ACTIVITSTA TRANSSEXUAL 
ROSA PAZOS 
18h. Barcelona
CONVOCA: CA LA DONA.

DIMARTS 29
CONCENTRACIÓ DE SOLIDARITAT
AMB AMADEU CASELLAS
10:30h. Jutjat penal de Manresa. 
C. Talamanca, 5. Manresa.
Campanya de solidaritat amb el company
Amadeu Casellas, pres a la presó de Quatre
Camins i en vaga de fam des del 23 de juny. La
jutgessa del jutjat penal número 2 de Manresa,
que ha de resoldre sobre la rebaixa de con-
demna d’Amadeu i sobre la seva possible llib-
ertat condicional, ha marxat de vacances men-
tre Amadeu ja porta un mes en vaga de fam i la
jutgessa no torna fins el 12 d´agost. A això, s’hi
ha d’afegir que el jutge substitut ja ha dit que
ell no resoldrà. Demanem pressió directa sobre
el jutjat de Manresa responsable del retard
d’aquesta resolució. Jutjat penal número 2
Manresa. Tel 938728277. Fax 938727105
CONVOCA: CNT-AIT MANRESA.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DISSABTE 26
CONCERT CONTRA 
L’SGAE

20h. CSO Valldaura. 
C. Jorbetes, 15. Manresa.

Amb els grups: Pesta porcina,
Hameophagia, Fall of mankind i
Carrioned. Entrada 5 euros.

ORGANITZA: 
CNT-AIT MANRESA.

Llorenç. Lleida. Dissabte 26. 19:30h. Plaça Sant
Josep. Lleida. Concentració solidària amb els
joves arrestats. 20h: xerrada: ‘Lluita i repressió a
Lleida i als Països Catalans, amb l’advocada llei-
datana Blanca Rivas, una representant del SAT
(Solidaritat Antirepressiva de Terrassa) que
explicarà el cas d’en Franki de Terrassa i una
antimonàrquica gironina encausada per la
crema de fotografies del rei. Després, berenar-
sopar i actuació del cantautor tarragoní Josep
Romeu. Diumenge 27. 21h: Plaça Sant Josep,
Lleida. Cinema a la fresca amb la pel·lícula THX
1138, de George Lucas.
Organitza: Assemblea de Joves de Lleida.

Xerrada sobre mitjans 
de comunicació alternatius
19:30h. Ateneu Popular X. C. Ferran, 14.
Vilafranca del Penedès.
Els mitjans que presentaran el seus projectes
informatius són el periòdic quinzenal l’Accent,
el setmanari Directa i Ràdio Trama de Sabadell.
23:30h. Casal Popular Okupat El Taller. Av.
Barcelona, 113. Vilafranca del Penedès. Concert
de hip hop combatiu amb At Versaris i el Nota.

Xerrada sobre la problemàtica 
de Collserola
19h. Casal Popular la Torxa. C. Porto 12. Barcelona.
A càrrec d’un membre de la Plataforma Cívica
en Defensa de Collserola.
Organitza: Assemblea de joves d’Horta-Guinardó

Festa final de comiat del local 
social de l’AP Octubre 
21h. Casal Independentista del Poblenou. C.
Badajoz, 23. Barcelona.
Concert a càrrec del grup de salsa i son cubano
SON 3, sorteig d’una megapanera i... molta festa!
Organitza: Casal Independentista del Poblenou.

Experiències d’Okupació Rural  
12h. Carretera de la Roca km 6’5. Montcada i Reixac.
Jornada d’Okupació Rural. Tractem la legalitat
com a estratègia de resistència. Un dia de con-
vivència i de debat per crear i compartir eines.
També volem que sigui un espai per l’autocrítica i
on puguem proposar camins. Tindrem la partici-
pació d’una advocada de Caia Afrània i d’un mem-
bre d’Arquitectes sense Fronteres i... la participació
de totes nosaltres! Per construir i resistir!
Organitza: Torre dels Frares.

Torneig de Dòmino contra l’assetja-
ment immobiliari i la gentrificació
18h. Espai Social Magdalenes. 
Magdalenes 13-15. Barcelona.
Aquesta partida la guanyem nosaltres! Hi haurà

pica pica, berenar i begudes fresques per
passar la calor!! Els beneficis aniran a l’AVV
de l’Òstia de la Barceloneta. Impugnem el
pla dels ascensors!! Inscripcions: phrp@sin-
dominio.net  o al tel. 680413869
Organitza: Espai Social Magdalenes i La
Xarxa de les Promocions d’Habitatge
Realment Públiques (PHRP)

Venezuela dins el curs 
del capitalisme mundial
17h. Centre Cívic Can Felipa. 
C. Pallars, 277. Barcelona.
El curs del capitalisme mundial. Anàlisi de la
preparació del crak industrial i financer amb
dades econòmiques del curs del capitalisme
mundial. Veneçuela: fase superior del capi-
talisme. Anàlisi de l’estructura econòmica i
social de la Veneçuela chavista a la llum de
l’estudi de Lenin El Imperialismo: fase superi-
or del capitalismo’. La situació de la clase
obrera a Veneçuela. Anàlisi de les condicions
de vida de la classe obrera a Veneçuela.
Organitza: Partido Comunista Internacional. 

Acció cultural i ‘performance’
11h. Consell Comarcal del Barcelonès. 
C. de les Tàpies, 4. Barcelona.
Mitjançant folis de textos de filosofia
antiglobalització i anticivilització, els asis-
tents podran fer boles de paper i llançar-
les simbólicament a la façana del Consell
Comarcal del Barcelonés, que administra el
pla urbanístic de Barcelona i que des de la
seva existéncia ja ha protagonitzat uns
quants desallotjaments amb l’excusa de
construir parcs, tot i que s’acaben con-
vertint en solars abandonats.
Organitza: globalizArte.
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DIJOUS 24 

Cicle documental. 
Lluites en defensa del territori
22h. C. La met, 21. Manresa.
Passi del documental El Forat,
i xerrada sobre el Forat de la Vergonya.
Organitza: Manresa en venda.

III Cicle de cinema internacionalista.
Lluites a Llatinoamèrica
19:30 al Casal Popular la Turba. C. Nou, 12. Valls.
Pel·lícula Un mundo por ganar, Veneçuela.
Organitza: Assemblea de Joves de Valls.

Congrés internacional d’història. 
La Batalla de l’Ebre. 70è Aniversari 
24, 25 i 26 de juliol. A Móra d’Ebre.
Organitza: Memorial Democràtic.

DIVENDRES 25 

Xirinola lolai lolai, Flamenca.
20h. CSO Valldaura. C. Jorbetes,15. Manresa.
Projecció de la pel·lícula Los Tarantos de
Carmen Amaya. Després, sopar pica-pica i xeri-
nola flamenca fins tard. 
Organitza: CNT-AIT Manresa.

Lleida per la nova Colòmbia 
i contra el terrorisme d’estat
19h. Plaça del Clot de les Granotes. Lleida.
Xerrada, tastet colombià i actuació musical.
Organitza: AJLL.

Concert de festa del Pla del Penedès
00:30h. El Pla del Penedès.
Ni por favor ni ostias, W.A.R. i Dj Lakas&The fisher.
Organitza: Agrupació de Joves del Pla.

DISSABTE 26 

Tancada i actes per denunciar la 
condemna pel ‘mural dels 300 anys’ 
26 i 27 de juliol.
Tancada durant els dos dies. Església de Sant

DISSABTE 26
1 ANY DEL DESALLOTJAMENT DEL CSO L’ÒPERA

13:30h. Passeig de la Campsa. L’hospitalet de Llobregat.

L’Hospitalet continua en marxa; no deixarem que la nova alcaldessa 
ni cap dels seus súbdits ens capgiri totes les nostres iniciatives socials i alternatives. 

L’Òpera és i serà un espai alliberat! Per això hi haurà dinar popular, tapes, piscolabis...
i per postres... flamenc al parc, just al costat de l’Òpera.

‘A la sombra, el verano nos calienta’

ORGANITZA: CSO L’ÒPERANO
 O
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DISSABTE 26
CONCERT 
DE FESTA MAJOR

00h Plaça de
l’Ajuntament. Mataró.

Amb els gups 
Titani, Sotazero 
i Oh Yellow!

ORGANITZA: MARRINXA
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Rossana Rossanda (Pola, actual-
ment a Croàcia, 1924) és perio-
dista i escriptora. De molt jove
va participar a la resistència
partisana contra el feixisme i es
va afiliar al Partit Comunista
Italià (PCI) un cop acabada la
Segona Guerra Mundial. L’any
1963 va ser escollida per
primera vegada diputada
italiana pels comunistes.
Després de ser directora durant
molt de temps del mític diari Il
Manifesto, va abandonar la
seva faceta política per dedi-
car-se al periodisme i a la lite-
ratura. Darrerament ha visitat
Barcelona convidada per la
Universitat Nòmada i l’edito-
rial Foca, que ha publicat la
seva última obra La chica del
siglo pasado, on repassa la
historia del comunisme italià a
través de la seva pròpia vida.

✑ Manel Ros
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Dius que sense una anàlisi
sobre el fracàs de la Unió
Soviètica l’esquerra eu-

ropea no podrà avançar mai...
Hem d’analitzar bé el que va ser
la Unió Soviètica, el perquè del
seu fracàs i quan va començar
l’error. Per què els partits comu-
nistes mai van fer una crítica del
que estava passant allà? No crec
que l’error fos la revolució de
1917, sinó que l’error va produir-
se després. De fet, els partits
comunistes van passar del silen-
ci total a ignorar el que estava
passant, com si no anés amb ells.
Aquest ha estat el gran error dels
partits comunistes. Molts d’ells
diuen que es van equivocar i el
que han fet al final és deixar de
banda la seva intenció de voler
canviar la societat. Avui dia, l’es-
querra és més dèbil que abans
perquè ja no hi ha una idea con-
creta de transformació social. Hi
ha una minoria que pensa això,

com els moviments socials, que
són molt importants, però hi ha
una esquerra molt dividida. I
això passa després del fracàs de
la Unió Soviètica. Ningú podia
sospitar que acabés desaparei-
xent. Per tant, hauríem de saber
analitzar perquè es va donar tot
aquest procés.

Com pot ser que Itàlia hagi tor-
nat a votar Berlusconi? A què es
deu el gir cap a la dreta a bona
part d’Europa?
Sembla que a la Unió Europea ja
no es pugui parlar de lluita de
classes. Tots els arguments dels
partits d’esquerres s’estan des-
plaçant cap a la dreta. A Itàlia,
més enllà que els comunistes ja
no estiguin al parlament, això no
significa que l’esquerra hagi deixat
d’existir. Aquesta situació es deu,
en part, a una llei electoral espe-
cialment perversa per afavorir la
dreta. A Itàlia s’està intentant
aplicar un model bipartidista com
a les eleccions nord-americanes.
Creus que va ser un error dels
comunistes entrar a formar part
del govern socialdemòcrata de
Romano Prodi?
Ells van creure que el fet d’estar a
l’oposició en comptes del govern
no els permetria créixer. Molta
gent esperava molts canvis, però
alhora només es tractava de der-
rotar Berlusconi. La situació elec-
toral no ha canviat massa i Itàlia
continua dividida entre la gent
més a la dreta i la gent més a l’es-
querra. Amb participació dins el
govern o sense participació, la
situació hauria estat la mateixa.
En el fons, es tracta de la correla-
ció de forces que hi ha a escala
mundial. Ara mateix, la idea de
canviar la societat està força de-
bilitada. La dreta està fent servir
la precarietat laboral, l’atur i la
immigració per créixer. Si existís
una subjectivitat social forta es
trobaria en una situació molt més
interessant que durant el període
de la Guerra Freda.
Malgrat el triomf del capitalis-
me a nivell global, tu dius que
tens esperança. Per què?
El capitalisme global històrica-
ment té més capacitat per adap-
tar-se a les noves situacions que
l’esquerra. No obstant això, ara

mateix assistim a una gran debilitat
dels Estats Units i això els pot afec-
tar. El govern de George Bush no ha
guanyat la guerra a l’Iraq i ara
mateix s’hi troba atrapat. Veurem
grans lluites comercials –i no
només comercials– entre la Xina,

Europa i els Estats Units. Hi ha
grans contradiccions. El que no
veig és un subjecte social prou fort
per aprofitar aquestes contradic-
cions que ben segur que es dona-
ran. Jo no tinc moltes esperances a
nivell personal perquè ja sóc gran,
però el que està clar per mi és que
aquest món és totalment insupor-
table. Les desigualtats creixents
són terribles. Crec que la gent està
molt descontenta amb el que està
passant, el problema és que no tro-
ben sortida a la seva situació. D’al-
guna manera, el vot cap a la dreta
és una forma d’expressar aquest
sentiment de desesperança. El fei-
xisme sempre creix durant les cri-
sis i el descontentament.
Creus que si Barack Obama guan-
yés les eleccions als EUA podria
canviar alguna cosa en la política
exterior nord-americana?
Jo no crec que la política exterior
dels Estats Units pugui variar en
funció de la voluntat política
dels nord-americans. Però sí que
crec que es tracta d’una qüestió
de forces. Bush pensava que la

guerra a l’Iraq seria més fàcil i s’ha
trobat que hi ha de dedicar més
esforços dels que es pensava. El
que intentava Bush era aconse-
guir una hegemonia econòmica
que al final no està obtenint. La
força del capitalisme mundial ja
no es correspon a la força dels
Estats Units. Les contradiccions
clàssiques del capitalisme conti-
nuen existint d’una manera –si
pot ser– més aguda. De fet, mai
ningú no havia amenaçat la su-
premacia dels Estats Units al món
com ho està fent ara la Xina.
Creus que els mitjans de comu-
nicació continuen estant con-
trolats per la dreta?
Avui la comunicació social seria
molt més fàcil per una subjectivi-
tat antagonista que fa cinquanta
anys. Als anys 60 o 70, la comuni-
cació era totalment oral si es
volia aconseguir certa rapidesa.
Avui dia, les noves tecnologies
ens donen possibilitats extraor-
dinàries i els moviments socials
haurien d’aprofitar-les molt més.

Tanmateix, la propietat dels mit-
jans de comunicació és un pro-
blema greu. El discurs de l’esque-
rra té moltes dificultats per
trobar el seu lloc als grans mit-
jans. Per exemple, fins l’any 1963
el Partit Comunista Italià no va
tenir l’oportunitat d’aparèixer per
la televisió italiana, tot i que era
una de les forces polítiques més
importants del país.

“El feixisme sempre creix durant
les crisis i el descontentament”

‘O només
quedarà vent’
✑ Jordi Martí Font
/opinio@setmanaridirecta.info/

“Em va agafar les mans i
les posà en la terra i em
cremà per un moment.

Tu véns d’ací, no pots canviar
això” canta Feliu Ventura quan
canta “El que diuen les pedres”. I
no ens el creiem i intentem can-
viar-ho. I acabem essent plàstic,
menjant plàstic, cagant plàstic,
somiant plàstic. Allunyats com
més millor de tot allò natural,
vivim encimentats i empolainats
en químiques diverses. Paguem
factures secretes i sense rèdits
per a ningú més que per qui té la
sort de tenir-nos de receptors (un
cop més) del seu plàstic.

Sovint, mirem velles cintes de
vídeo en format VHS i ens adonem
que el que era ja no és i la terra es
torna grisa a un ritme que no ente-
nem ni volem comprendre perquè
si l’entenguéssim perdríem la xa-
veta i no la trobaríem mai més.

El progrés, la cultura, la
industrialització, les fàbriques,
els comptes d’interessos, la
pol·lució necessària, la contami-
nació imprescindible, l’enverdi-
ment verd que és, també, nego-
ci... tot ens allunya del món i ens
torna plàstic, plàstic sensible al
sol, a la llum, a les olors, al vent,
als insectes, a les plantes... plàs-
tic. I què hi podem fer si tot està
tan malament i no sabem si un
dia o altre podrem treure vida
del plàstic que ens envolta. Pro-
gressa el plàstic. Esdevé part del
cos. Eines de plàstic, robots de
plàstic, cyborgs de plàstic, hu-
mans de plàstic.

Al vell reproductor de CD, Fe-
liu continua cantant que “Un nou
model, un nou poder per a fer més,
no renunciar a res. Hem de fer un
esforç per a escoltar els arbres o
només quedarà vent!”. I plàstic...

d

“Hi ha grans
contradiccions,
però no veig un
subjecte social
prou fort per
aprofitar-les”

No sabem si 
un dia o altre
podrem treure
vida del plàstic
que ens envolta

Asier Altuna
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L’ENTREVISTA //ROSSANA ROSSANDA, PERIODISTA

Jordina Pubilla

“Veurem 
grans lluites
comercials 

–i no només
comercials–

entre la Xina,
Europa i els
Estats Units”

“El gran error
dels partits

comunistes va
ser no analitzar

el perquè del
fracàs de la

Unió Soviètica”
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