
ABarcelona, la setmana passada,
es va produir la fugida d’immi-

grants sense papers més important

que s’ha vist mai en un Centre d’In-
ternament. 36 persones van aconse-
guir sortir del recinte de la Zona

Franca però, deu d’elles, van ser lite-
ralment capturades pel dispositiu
policial que es va organitzar. Un jove

senegalès sense papers ens descriu la
seva vivència durant una deportació
en avió des de les Illes Canàries. 

Corbacho, batlle
de l’Hospitalet,
aconsegueix que
Zapatero surti
indemne de la
visita a Bellvitge

Fugen 36 persones d’un Centre
d’Internament d’Estrangers 
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Palau i Fabre va publicar, l’any 1966, “Els
folls catalans”, suggerint que la nostra
història està plena de follia creativa.
Aquesta teoria xoca amb el discurs ge-
neralitzat de la Catalunya del seny.

A Gironella, hi ha un equip femení de
futbol sala que juga a la màxima catego-
ria de l’Estat. Exemplifiquen una realitat
emergent, poc coneguda i discriminada:
la participació femenina a l'esport.

L’onada recent de sabotatges il·lustra
quins són els punts calents del conflicte
entre l’illa i l’Estat francès. La policia, els
impostos i l’especulació són les tres ins-
titucions més odiades pels corsos.

Anàlisi 
del Pacte
Nacional per
l’Habitatge
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Trobada
de la Xarxa
contra
l’Homofòbia
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L’abocament
de Repsol 
a Tarragona
va ser greu
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Mercedes
vol fer
fora tota la
plantilla
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Noves esquerdes pel TAV a Sants
han estat ocultades amb plàstics.

Un immigrant sense papers en el moment de la deportació, emmanillat i lligat mentre el pugen en un avió civil contractat pel govern francès.

“Quan em van emmanillar a la butaca de l’avió, vaig
entendre que el viatge no era en direcció a Barcelona”

LA POLICIA CAPTURA DEU DELS EVADITS A LA ZONA FRANCA
>> Així està el pati // Pàgina 9



Cacera humana a la rebotiga

El dijous 25 d’octubre desenes d’immigrants sense papers tancats
al Centre d’Internament de la Zona Franca van forçar les reixes,
fruit de la desesperació davant la imminent deportació als seus

països d’origen. Segons fonts oficials, 36 d’ells van aconseguir escapar-
se i una desena van ser capturats als carrers dels polígons industrials
que envolten el recinte de reclusió dels sense papers. Un gran dispo-
sitiu policial, organitzat per la policia espanyola, els Mossos d’Esqua-
dra i la Guàrdia Urbana, va participar de la cacera. Eren fàcilment iden-
tificables pel seu color de pell. Molts es van amagar en descampats i
naus industrials buides, ja que els va resultar impossible arribar fins a
Barcelona. Un parell van decidir entregar-se en veure’s acorralats i per
por del que podrien fer els agents si els trobaven. Va ser una veritable
operació de racisme institucional, organitzada des del propi Govern,
mentre les càmeres de televisió es concentraven a comptar les cerve-
ses que prenia l’agressor racista de la jove equatoriana als Ferrocarrils
de la Generalitat. Ningú no va anar a veure què passava a la Zona Fran-
ca. Aquest va ser un dels principals objectius d’instal·lar el CIE en un
indret recòndit i amagat de la ciutat, lluny de la població i lluny dels
flashos. Les vergonyes dels governs d’esquerres s’amaguen a la reboti-
ga; no queda bé, no és políticament correcte. Però hem d’estar alerta.
El fet que no hi hagi tots els focus mediàtics al damunt no ens inhibeix
de la responsabilitat de saber que aquestes situacions són reals, molt
reals. Hem de fer un esforç per visibilitzar i donar resposta a les injus-
tícies que s’amaguen, aquelles que no surten enlloc, encara que només
en parlem nosaltres. 

El racó il·lustrat

✑ Marta Rubirola Salmerón
/directa@setmanaridirecta.info/

Ja es prou dur haver d’agafar la
RENFE. Els retards i les males
llets dels usuaris t’acompan-

yen durant el viatge que, per curt
que sigui, sempre es fa llarg. Tot es
complica quan, un cert dia, entres
corrent a l’estació, treus el bitllet
ràpidament, t’introdueixes esbu-
fegant al tren i, amb resignació,
constates que no has comprat el
diari i, a mes a més, t’has deixat el
llibre a casa.

Arribat aquest punt, et que-
den dues opcions. Intentar (a vista
d’ocell) robar titulars del diari que
duu la persona que tens al costat
o, per contra, contemplar el pai-
satge de cada dia tot escoltant els
comentaris dels altres usuaris del
transport públic.

Doncs bé, això és el que em va
passar a mi divendres. Mentre em
regirava per trobar una posició

còmode (difícil, molt difícil) vaig
sentir com una parella d’homes
discutien sobre l’agressió que va
patir la jove equatoriana de disset
anys la setmana passada mentre
viatjava amb un tren de FCG. Indig-

nats, comentaven la jugada; que si
ja està bé, que si has vist quin cop
de peu, que si jo hagués estat allà
no m’hauria quedat quiet, en fi, res
nou. Res nou fins que, des del fons
del vagó, es va sentir un: “Senyors,
perdonin però segur que alguna
cosa va fer la noia, la gent no va
pegant perquè sí”.

No construiré un discurs en
contra dels atacs racistes i la xeno-
fòbia. Tampoc parlaré de termes
com la convivència i el respecte
mutu. No, no en parlaré perquè
crec que hi ha certes coses que,
pels lectors, són de calaix. Però sí
que ho faré de l’engany i l’autoen-
gany al qual ens sotmetem diària-
ment les persones per tal de justi-
ficar els nostres actes i els aliens,
tot i que aquets no tinguin justifi-
cació. Hem de tenir en compte
que el límit del que és acceptable
o no és fi, finíssim, tant que tras-
passar-lo es relativament fàcil.
Però fer d’advocat del diable com
va fer l’home del tren no hauria de
tenir lloc en una discusió d’aquest
tipus. Aquí no s’hi val, el got mig
ple o mig buit. Una agressió és una
agressió, justificada o injustifica-
da, que comporta dany moral i
físic a la persona que la pateix. I
això, malauradament, no té més
volta de full.

“Segur que alguna cosa va fer”

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana encara hem tingut problemes informàtics per
la pujada de tensió que vam patir ara fa un mes. L’ordinador de
fotografia ha estat sotmès a una “operació a cor obert” per tal

de restituir-ne els components trencats.
D’altra banda, continuem buscant una persona que s’encarregui de

la gestió administrativa de la DIRECTA, ja que el nostre estimat adminis-
trador, el Miquel, se’n va la setmana vinent a l’Àfrica, a fer projectes tant
o més interessants que el nostre setmanari. Aprofitem aquestes línies
per desitjar-li molta sort i per agrair-li la feinada que ha fet durant
aquests mesos, que ha estat molta. Si coneixeu algú  que hi pugui estar
interessat, us estaríem molt agraïdes que ens ho féssiu saber.

Nosaltres seguim aquí, al centre de l’actual caos ferroviari,
patint-ne les conseqüències en la pròpia pell.  Però, hem guanyat
molta qualitat de vida des que la genuïna correctora, la Laia, ens
empeny a portar dinar, tot evitant el menú oliós del bar del polígon.
Avui ha portat “patates índies”. Eren boníssimes. Dilluns li toca al
maquetador. Veurem si ho fa bo...

Fe d’errades:
La setmana passada, dues fotografies de la secció de Roda el Món van
sortir impresses en articles equivocats. 

Editorial

Uns homes
discutien sobre

l’agressió que va
patir la jove
equatoriana
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Sr. Plastiko

Fresc i estable

Arribarem al dia de Tots Sants
amb una refrescada nocturna

de les temperatures que portarà
glaçades a les comarques de mun-
tanya de l’interior. En general, l’am-
bient serà assoleiat, amb més nú-
vols i algun ruixat a les Illes Balears.
Els vents de gregal seran forts a les
comarques prelitorals de Girona i
Barcelona. Una falca anticiclònica
portarà sol i temperatures diürnes
més altes durant el cap de setmana
i els dies següents. Refrescada entre dimecres 31 d’octubre i dijous 1 de novembre. L'anticicló ens enviarà una falca durant el cap de setmana
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✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Segons el diccionari, un pacte
és “una convenció formal en-
tre dues o més persones” que

es pot efectuar com un acte volun-
tari. Quan parlem de “Pacte Nacio-
nal” la connotació pren unes dimen-
sions que, si més no, mereixen un
cert respecte per la grandiloqüència
dels termes. De fet, el president de
la Generalitat, José Montilla, el dia
de la signatura del Pacte Nacional
per l’Habitatge, va dir que aquest “és
un pacte de la societat catalana. Un
pacte per Catalunya” que “vol donar
una resposta col·lectiva a un proble-
ma col·lectiu”. Sense entrar en les
raons de fons, el fet que, dos dies
abans, prop de 4.000 persones con-
vocades per l’Assemblea per l’Habi-
tatge Digne mostressin el seu rebuig
frontal al Pacte a la plaça de Sant
Jaume i que CiU, el partit polític més
votat a Catalunya en les darreres
eleccions, declarés que no el signa-
ria va aigualir el triomfalisme del
president de la Generalitat.

El primer cop que es va sentir
parlar del Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge va ser l’octubre de 2005,
quan Salvador Milà –aleshores
conseller de Medi Ambient i Habi-
tatge– va dir, a la presentació de
l’esborrany de la Llei per l’Habitat-
ge (avui enacara no s’ha aprovat),
que aquesta havia de ser la base per
un pacte o acord entre tots els
agents interessats. Qui són aquests
agents? Els que finalment han sig-
nat el Pacte Nacional per l’Habitat-
ge són 33 agents econòmics, pro-
fessionals i “socials” relacionats
amb l’habitatge que, curiosament,
quasi tots ja formaven part del
Consell Assessor de l’Habitatge de
Catalunya, creat l’any 2002 per
Convergència i Unió. Per tant, sem-
bla que, en tot cas, el tripartit ha
tancat files per signar el Pacte
Nacional. Les excepcions més des-
tacades –i que abans no hi eren, a
part dels partits del Govern– són

Cáritas Diocesana de Barcelona i la
Fundació Justícia i Pau. És a dir, la
resta –promotors, col·legis profes-
sionals, etc.– són quasi els matei-
xos agents que abans del tripartit ja
treballaven amb CiU. Així doncs,
actualment s’ha formalitzat un Pac-
te Nacional probablement perquè
la conjuntura econòmica, política i
social ho ha permès, però ningú no
garanteix que un canvi polític a les
properes eleccions de l’Estat es-
panyol i, fins i tot, un canvi en la
conjuntura econòmica faci que el
Pacte Nacional es trenqui o quedi
buit de contingut, i encara més si
no existeix una llei que ho reguli.

Baltasar i Reyna
Per altra banda, arribar a la signatura
del Pacte Nacional per l’Habitatge va
suposar l’acceptació per part de l’ad-
ministració catalana de les condi-
cions imposades pels constructors i
promotors, fet que es va evidenciar a
la reunió del 6 de setembre entre
Francesc Baltasar, actual conseller
de Medi Ambient i Habitatge, i Enric
Reyna, president de l’Associació de
Promotors i Constructors d’Edificis
(APCE). Els acords d’aquesta reunió
no estan escrits oficialment, però
afectaran directament el redactat
final de la Llei per l’Habitatge. D’al-
tra banda, l’acord només va generar
la preocupació de la FAVB i d’ERC,
que van alertar en un comunicat del
menyspreu que això suposava per
les altres entitats signants. Final-
ment, però, ambdues entitats es van
trobar el dia 8 de setembre a la sig-
natura del Pacte.

CATALUNYA // UN CANVI POLÍTIC O DEL CONTEXT ECONÒMIC POT BUIDAR L’ACORD
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El Departament de Medi Am-
bient i Habitatge sempre ha

partit de la base que, sense els
promotors privats, no podrà as-
solir mai l’augment dels nivells
de producció d’habitatge pro-
tegit (HPO) i, per aquest motiu,
ha buscat –a la desesperada–
firmar un acord suficientment
atractiu pels promotors perquè
en construeixin més, sobretot
ara que el sector pateix una atu-
rada en la producció d’habitat-
ges al mercat lliure. Una cosa
compensa l’altra.

Durant la negociació del Pac-
te, el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge s’ha trobat amb
pressions de diferents sectors po-
lítics, econòmics i sindicals als
quals ha sucumbit. Els municipis,
l’APCE, CCOO i UGT han pressio-
nat l’administració perquè el
Registre Únic de Sol·licitants d’Ha-
bitatge que volia crear el Departa-
ment per controlar l’adjudicació
d’habitatges de Protecció Oficial
quedi totalment desvirtuat. Ac-
tualment, el 30% de l’HPO que
construeixin aquests agents el

podran adjudicar ells directa-
ment, obrint la porta a casos de
corrupció com el de la ciutat de
Vigo, on es van cobrar sobrepreus
de fins a 20.000 euros més per
cada habitatge de protecció ofi-
cial. O casos com l’escàndol
recent dels tres àtics de protecció
oficial pels fills del president del
Real Madrid.

Per altra banda, l’APCE va
aconseguir augmentar de 2.000 a
5.000 els metres quadrats cons-
truïts perquè sigui obligatori
aplicar la reserva del 20%  d’Ha-

bitatge de Protecció Oficial. Si
aplicar una reserva obligatòria
del 20% ja és un percentatge
mínim (ja que aquest podria arri-
bar a taxes del 50%), el fet que
només s’apliqui en les obres de
5.000 metres quadrats construïts
implica, pràcticament, no acon-
seguir cap habitatge de protec-
ció oficial de promoció privada
per aquesta via a la ciutat de Bar-
celona, bàsicament perquè no
n’hi ha. A Catalunya, segons
fonts oficials, actualment hi ha
280 projectes que superen els

5.000 metres quadrats, 176 dels
quals es troben a la província de
Barcelona, però no a la ciutat.

Tot i això, le rebaixes ja havien
començat abans amb el debat de
l’expropiació d’habitatges, qües-
tionada per corrents interns del
PSC i obertament pel PP i CiU.
Però, el mateix Enric Reyna ha
reconegut públicament que els
promotors no han fet un cavall de
batalla d’aquest tema perquè con-
sideren que el nombre d’habitat-
ges que es poden veure afectats
“és tant petit que no val la pena”.

Les concessions del Departament van en contra del Dret a l’Habitatge 

Dos dies abans
prop de 4.000

persones
mostraven el seu

rebuig frontal
al Pacte

Un Pacte Nacional que no ho és
La majoria d’agents que han signat el Pacte Nacional ja treballaven amb CiU

LES MESURES DEL PACTE
> Mobilitzar sòl per 250.000 habitatges amb protecció oficial
> Construir 160.000 habitatges amb protecció oficial
> Posar al mercat 62.000 habitatges desocupats
> Ajuts directes a 140.000 llars per diferents conceptes
> Rehabilitar i millorar 300.000 habitatges
> Ajuts per instal·lar 10.000 ascensors

> Garantir i allargar l’autonomia residencial de 35.000 llars
> Millorar l’accessibilitat per a 35.000 persones amb diversitat funcional
> Ajuts a 60.000 llars perquè no hi hagi exclusió per motius econòmics
> Eradicar l’assetjament immobiliari
> Eradicar el fenomen dels sense sostre, l’infrahabitatge i la
sobreocupació amb ajuts a 23.000 persones
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✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Pacte Nacional per l’Habi-
tatge s’estructura en cinc rep-
tes, disset objectius, 43 ac-

cions i 180 mesures per resoldre els
problemes d’habitatge a Catalunya
en deu anys. Segons el conseller de
Medi Ambient i Habitatge, Fran-
cesc Baltasar, el Pacte Nacional
“parteix d’una diagnosi rigorosa
de les necessitats actuals i de les
estimades per a l’horitzó de refe-
rència”, el període 2007-2016. De
fet, qualsevol persona que hagi
fet l’esforç de llegir o mirar-se el
Pacte veurà que hi ha més de 100
planes d’annexos estadístics que
avalen el seu contingut. Evident-
ment, per als mortals, rebatre
científicament aquestes dades
seria entrar en terreny pantanós
però, si tirem d’hemeroteques,
podem percebre contradiccions
o, si més no, dubtes consistents.

En primer lloc, el Pacte Na-
cional per l’Habitatge ha optat
per continuar potenciant la com-
pra en detriment del lloguer, ja
que estableix la construcció de
160.000 habitatges de protecció
oficial (HPO) en deu anys. El 60%
(96.000 habitatges) serien de
compra i el 40% (64.000 habitat-
ges) de lloguer. Del total d’habi-
tatges, el Pacte proposa fer
50.000 HPO durant els quatre pri-
mers anys. Si tenim en compte
que, quan es va presentar el Pla
d’Habitatge 2004-2007, es van pro-
metre 42.000 habitatges protegits
–i segons dades del Departament,
a finals de 2006 només se n’havien
iniciat la meitat (20.922 habitatges
protegits)– s’obre un dubte sobre
les possibilitats reals de construir
16.000 habitatges anuals durant
deu anys. Per aconseguir aquestes
xifres, l’administració proporciona-
rà sòl barat als promotors i cons-
tructors privats, tal com demanava
Enric Reyna, president de l’Associa-
ció de Promotors i Constructors

d’Edificis (APCE). Durant aquests
tres anys, a Catalunya es van iniciar
331.432 habitatges, dels quals
només el 6,3% eren de protecció
oficial. Segons el Taller contra la
Violència Immobiliària i Urbanísti-
ca, “si és cert que, a Catalunya, el
25% de la població no pot accedir
al mercat lliure, es necessitarien
com a mínim prop de 846.250 habi-
tatges protegits (comptant dues
persones per pis)”; un objectiu que
està ben lluny del repte marcat pel
pacte. Potser el més esgarrifós és
saber que la construcció de
160.000 habitatges protegits i la
mobilització de sòl per construir-
ne 250.000 més –a part dels habi-
tatges del mercat privat– no resol-
dran el problemes d’habitatge i
suposaran una gran destrucció del
territori, ja que el Codi Tècnic de
l’Edificació no reduirà en termes
absoluts l’impacte ecològic de la
construcció, tot evidenciant la
paradoxa intrínseca del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge.

Habitatge digne
D’altra banda, el Pacte Nacional
per l’Habitatge es mostra molt
ambiciós en el cinquè repte, per-
què es planteja la intenció d’era-

dicar el fenomen dels sense sos-
tre i garantir un habitatge digne
als col·lectius “mal allotjats”
(persones que viuen al carrer,
infrahabitatges, amuntegament,
les víctimes d’un desnonament
injustificat, les víctimes de mal-

tractaments, entre altres). Se-
guint amb la tònica de les dades,
realment és curiós veure les que
utilitza el Departament de Medi
Ambient i Habitatge quan ha de
mesurar les “llars mal allotjades”.
Parla de 6.000 persones sense
sostre, 10.000 llars allotjades en
infrahabitatges i 10.000 llars més
en estat de sobreocupació. Po-
dríem dir que és molt rodó si està
provat, però ho podríem accep-
tar com una estimació. El proble-
ma és que existeix un informe del

Només el 6,3%
dels 331.432
habitatges

iniciats entre
2004 i 2006

eren de
protecció oficial

A Catalunya només s’ofereixen 1.041 places per les persones sense llar

Síndic de Greuges sobre els sense
sostre, en el qual se citen dades
de la mateixa Generalitat on es
reconeix que, a Catalunya, l’any
2000 hi havia 8.043 persones
sense llar. La qüestió és que, vei-
ent la dinàmica dels preus de
l’habitatge entre els anys 2000 i
2007, aquesta xifra pot haver aug-
mentat, però  difícilment es pot
haver reduït a 6.000 persones. El
que és indubtable és l’Informe
2006 de l’Institut Nacional d’Es-
tadística, que diu que a Catalunya
només s’ofereixen 1.041 places
per les persones sense llar.

També és curiós veure que,
segons dades presentades per
Francesc Baltasar el maig de 2006,
a Catalunya hi ha més de 10.000
famílies que pateixen assetjament
immobiliari. Pot semblar que
10.000 és el número recurrent del
Departament (10.000 infrahabi-
tatges, 10.000 sobreocupats..), i
més si ningú coneix quin és l’infor-
me oficial que avalen aquestes
dades sobre assetjament immobi-
liari presentades pel conseller. Cal
dir que el Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge no canvia el greuge com-
paratiu que suposa criminalitzar
les persones que okupen un im-

moble, fins i tot amb penes de
presó, mentre les persones que
practiquen mòbing immobiliari
com a màxim rebran una multa de
900.000 euros. En aquest sentit,
existeixen dubtes sobre si s’acon-
seguirà un altre dels reptes del
Pacte Nacional, eradicar l’assetja-
ment immobiliari.

Però, la quantitat de dades
que presenta el Pacte Nacional
per l’Habitatge és tant gran que
desanima a entendre la situació
en què ens trobarem l’any 2016.
Després del que hem vist, es pot
afirmar que, si els diagnòstics de
la realitat són erronis, les solu-
cions polítiques també ho seran.
Tot plegat es perfila com una
mar de dubtes.

CATALUNYA // EL PACTE CONTINUA POTENCIANT LA COMPRA EN DETRIMENT DEL LLOGUER
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Les dades que presenta el
Pacte Nacional generen dubtes

Podria semblar
que 10.000 és

el número
recorrent del
Departament

Si els diagnòstics
de la realitat
són erronis,
les solucions

polítiques
també ho seran

LES NECESSITATS DEL 2007 AL 2016
> Prop de 440.000 llars necessitaran algun tipus de suport públic
> El 63% no pot fer front al cost de les obres de rehabilitació
> Prop de 90.000 habitatges en edificis de més de tres plantes no
tenen ascensor
> Prop de 40.000 llars encapçalades per majors de 65 anys tenen
ingressos de menys de 1.250 euros

> Prop de 40.000 persones amb diversitat funcional tenen 
ingressos de menys de 1.250 euros
> 65.000 llars en risc d’exclusió tenen ingressos de menys de 1.250 euros
> Prop de 6.000 persones sense sostre
> Prop de 10.000 persones mal allotjades
> Prop de 10.000 persones en situació d’amuntegament
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✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Pacte Nacional per l’Habi-
tatge vol ampliar diferents
mesures que actualment ja

s’estan aplicant però que, si no es
reformulen, continuaran sense te-
nir l’abast esperat.

Ajuts al lloguer, però no per
tothom
Una de les mesures estrella del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge són els ajuts per pagar el
lloguer. Aquests ajuts poden arri-
bar, com a màxim, als 240 euros al
mes però, segons les dades de la
Generalitat, la quantitat mitjana
rebuda el 2006 ha estat de 180,45
euros. Tot i que amb aquestes
quantitats es pot arribar a moltes
persones, cada any hi ha hagut
gent que ha quedat fora dels ajuts
per falta de pressupost. Una de les
principals queixes de les persones
que l’han rebut és que, realment, la
Generalitat paga l’import una
vegada l’any i per vençut, és a dir,
quan ja has hagut de pagar tots els
mesos del lloguer. Per tant, l’argu-
ment que són ajudes per pagar el
lloguer no és del tot eficient, ja
que les persones han de pagar pri-
mer i reben l’ajut a finals d’any, amb

Mesures sense eficàcia

el risc que aquests diners es desti-
nin per a una altra cosa. Un altre
gran obstacle és que la gent que
comparteix habitatge, que en el
cas de Barcelona és un 15% de les
persones que viuen de lloguer
(segons la xarxa immobiliària Com-
prarcasa), no pot demanar l’ajut
individualment perquè les sol·lici-
tuds només es poden fer de forma
conjunta, però els diners s’ingres-
sen al compte de la persona que
ho demana, amb el risc que això
comporta quan la gent que com-
parteix habitatge ho fa per necessi-
tat i no per voluntat i afinitat.

Ajuts inútils a Barcelona
Entre les mesures per facilitar l’ac-
cés a l’habitatge hi ha els ajuts a la
compra. Poden ser ajuts per com-

prar habitatges de protecció oficial
o per comprar habitatges “usats”. Si
tens la sort que et toqui un habitat-
ge de protecció, pots ser doble-
ment agraciat si compleixes les
condicions per demanar els ajuts a
la compra segons cada tipologia de
protecció oficial. Però, pel que fa
als ajuts pels “habitatges usats”, es
pot dir que són totalment inope-
rants, almenys a la ciutat de Barce-
lona, ja que un requisit és que el seu
preu no superi els 2.213 euros el
metre quadrat. Només catorze dels
7.025 habitatges en venda que s’a-
nuncien al portal “idealista.com”,
un referent en el sector immobilia-
ri, compleixen aquesta condició. És
a dir, el 0,2% dels habitatges. A més,
dels catorze habitatges, n’hi ha qua-
tre que són xalets i, com que són

El 15% dels
llogaters

comparteixen
pis i no poden
demanar l’ajut

per separat

molt grans, el preu per metre qua-
drat es redueix. La mitjana dels
7.025 habitatges en venda a Barce-
lona és de 5.048 euros el metre
quadrat, 2.835 euros més car.

Protecció Oficial o loteria
Que el Dret a l’Habitatge no és  un
dret garantit per l’administració
sinó que, en tot cas, se sorteja, és
una evidència innegable. Només
hem de mirar la proporció de 45
sol·licituds per habitatge, dels
1.500 que va sortejar l’Ajuntament
de Barcelona a finals de 2006.
Alhora, les parelles menors de 35
anys amb fills queden excloses de
la majoria de promocions d’habi-
tatge de lloguer per joves que s’es-
tan fent. Una altre gran obstacle
que s’estan trobant moltes perso-

nes és l’empadronament. El fet
d’haver-se canviat de població o
de barri (en el cas de Barcelona),
bàsicament perquè no es troben
habitatges assequibles, fa que des-
prés s’incompleixin els requisits
d’empadronament que marquen
moltes promocions d’habitatge
protegit. A banda d’això, sempre hi
ha la possibilitat de l’error munici-
pal, com ja ha passat més d’un cop.
És l’exemple de Barcelona, en una
promoció al barri del Poblenou, o
dels casos de corrupció perquè els
promotors privats podran adjudi-
car directament el 30% de l’HPO
que construeixin.

La rehabilitació fa por
El procés de rehabilitació és un dels
reptes que genera més controvèr-
sia. Per una banda, el sector privat ja
ha demanat el seu impuls, perquè a
Barcelona ciutat ja no hi ha molt sòl
per construir. Actualment, les reha-
bilitacions ja permeten l’obtenció
d’un benefici considerable, donats
els preus de venda o lloguer dels
habitatges rehabilitats. Tot i això,
l’administració també dóna sub-
vencions a les empreses que es
dediquen a la rehabilitació. Per
altra banda, en molts casos, els
ajuntaments aprofiten els plans de
rehabilitació per reconvertir edifi-
cis o barris sencers i aquests no
agraden sempre a tothom. Tenim
l’exemple de les Cases Barates al
barri del Bon Pastor de Barcelona, o
les 1.000 famílies de la Barceloneta
afectades pel pla dels ascensors,
que suposarà la reducció del nom-
bre d’habitatges per introduir-hi els
ascensors i el reallotjament de les
persones afectades al costat de
l’Estació de França.

CATALUNYA // LA GENERALITAT PAGA ELS AJUTS AL LLOGUER A FINALS D’ANY
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Quanta democràcia aguanta el capitalisme?
La reflexióLa reflexió

E
✑ David Fernández. 
Periodista

ntre el 20% d’Adigsa que s’in-
vestiga als jutjats i el 3% maragallià
mai investigat, Felip Puig sap prou
bé el que es diu quan fa sorollet de
sabres immobiliaris arran del Pacte
Nacional per l’Habitatge (PNH).
Titllar-ho, indignat, de text cripto-
comunista, soviètic-col·lectivista i
tranuitat-radical és pura galeria.
Pura galeria de qui sap prou bé el
que es cou en les esferes dels calers
i les gallines dels ous de ciment, és
a dir, dels ous d’or. Exactament,
tanta galeria com quan Baltasar diu
que serà el súmmum del Dret a
l’Habitatge (no heu palpat pas l’eu-
fòria col·lectiva a barris i carrers?).
En fi, pel broc gros que no ve d’un
pam i a veure qui la diu més grossa.

Perquè el PNH no és ni una cosa ni,
menys encara, l’altra.

A Baltasar, caldria recomanar-li
vivament la lectura de “Contribució
al problema de l’habitatge” d’En-
gels, d’una actualitat revifada. A
propòsit del vandalisme de mercat
lliure a la Gornal i Bellvitge, mirin
què deia el bo d’en Friederich el
1873: “El mètode Haussmann és la
pràctica generalitzada d’obrir esvo-
rancs als barris obrers”. Els sona?
Modern, oi? Però, ni Baltasar llegeix
Engels ni Felip Puig veu més enllà de
Milton Friedman. I així ens va.

A tots dos –a en Puig i en
Baltasar– se’ls podria demanar, si
més no, que escoltessin almenys
altres veus socials actuals. Com la
del sociòleg Carles Riera a les
darreres jornades de la Xarxa
d’Economia Solidària, on va disse-

minar –clar i català– el rovell
neuràlgic de l’ou: “Probablement,
no hi ha hagut mai en la història
una transferència de renda de les
classes populars cap al capital a
través del tema de l’habitatge com
avui. L’habitatge ha esdevingut una
forma de recuperació de plusvàlua”.
Dit i no fet, el PNH ha estat l’opor-
tunitat perduda per capgirar
aquesta transferència, altrament
dita robatori a final de mes a mà
armada i a plena llum del dia, via
hipoteca, lloguer o desnonament.
O, com va dir Azaña en una sessió
mítica, “entre tanta polvareda se
nos perdió Don Beltrane”. I entre
tant soroll, hem tornat a perdre
–fins quan?– el dret a l’habitatge.

Perquè el Pacte i la futura llei
que el desenvolupi, com a molt,
faran florir un nou nínxol de mercat

–els pisos buits–, on la mà negra
d’Adam Smith farà els grans estralls
de sempre i té la victòria més que
garantida. Garantida i subvencio-
nada. Tant Pacte i tant Nacional i
tanta ximbombeta, però s’és inca-
paç de dedicar una sola línia a
aquell mandat constitucional que
diu que els poders públics comba-
tran l’especulació. I aquí és on es
demostra qui mana i talla el bacallà.

Perquè, pel que diu i pel que no,
el PNH parla. Per si sol. I si volem
esbrinar quanta democràcia socioe-
conòmica pot suportar el capita-
lisme local, la resposta rau en el
pacte. Poca i escassa, per no dir
gens i atrevir-nos a dir que cap. Cap
ni una. Les engrunes seques d’un pa
milionari. Tot un parlament, un
govern en ple i mitja societat civil
és absolutament incapaç de

quadrar els hooligans del mercat
lliure i aturar els vàndals de l’espe-
culació. I no només això. Per la tran-
quil·litat –immobiliària– d’aquesta
particular tribu urbana, tota la
maquinària público-institucional
continuarà subvencionant amb
recursos públics la seva fal·lera
febrilment especuladora. Pacte o
estafa? En tot cas, l’evangeli segons
Sant Lluc el 2007: als que més
tenen, se’ls donarà més i als que no
en tenen, se’ls traurà el que tinguin.
I per això l’únic brindis privat cone-
gut als passadissos era el brindis
dels promotors, perquè havien ben
entabanat el govern amb hipotètics
impossibles. Sonor txin-txín perquè
el festival de l’especulació i les
comissions, Sr. Puig, segueix enda-
vant. Democràcia i capitalisme?
Cornuts i pagar el beure.
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Sóc guiri i em costa entendre
les subtileses de la polèmica
desfermada al voltant de la
crema de fotocòpies de fotos
en les darreres setmanes. Per
sort, ahir, el taxista que em duia
a casa em va explicar, amb una
rigorosa contextualització
històrica, de què va tot això. A
continuació, reprodueixo les
seves paraules, òbviament
traduïdes.

“Doncs resulta que tot va
començar els anys 30 del segle
passat. A Espanya (que llavors
era España, com ha de ser, no
Estat espanyol i altres marico-
nades ) hi havia una monarquia
que el poble s’estimava i havia
elegit. Bé, no ben bé, però la
volia i, a més, llavors el rei era el
rei i punt. I també hi havia uns
terratinents que donaven feina
als jornalers i criaven toros que
llavors sí que eren toros, i no les
mariconades d’avui dia. I molts
convents i esglésies amb una

Rolando Guerra. Membre de Comunicant

“Em fan
gràcia sempre
ploriquejant:
que si els van

matar, que
si els van

empresonar…
és clar home, si
havien perdut!
I ara et surten
amb allò de la

memòria”

Fotos i memòria històrica

/opinio@setmanaridirecta.info/

El 21 de juny passat es
complien quinze anys de la mort
de l’intel·lectual de Sueca. Des
de l’aparició del seu clàssic
Nosaltres els valencians, Fuster
es va convertir en un referent
polític i ideològic per als cata-
lans de tots els territoris.
Obsessionat pel seu poble, i
especialment per la realitat i la
història dels valencians, va dedi-
car gran part de la seva vida a
estudiar-lo. Un estudi que, tot i
partir sempre de la realitat local
i regional, acabava esdevenint
nacional: el marc territorial dels
Països Catalans sempre havia
d’estar present en qualsevol

mena d’estudi i anàlisi històrica,
literària o sociològica que
tingués com a subjecte qualsevol
part de la nació catalana. 

En l’àmbit historiogràfic, s’ha
escrit força sobre Fuster durant
els darrers quinze anys. El
problema ha estat la dificultat a
l’hora de desenvolupar estudis
allunyats dels amors i odis que el
suecà va aixecar en vida. Unes
passions, favorables i contràries,
que fins ara no han permès obte-
nir una anàlisi rigorosa i estricta-
ment científica de la seua
aportació al nacionalisme català,
al debat historiogràfic i literari i,
en definitiva, a la construcció

nacional dels Països Catalans.
Actualment, amb l’objectivitat que
el pas del temps dóna per poder
estudiar els fets històrics, s’està
produint una revisió exhaustiva de
tot allò que Fuster va aportar al
debat social. No es tracta, doncs,
de menysprear l’aportació de
Fuster, sinó d’analitzar-la i, en certa
manera, reformular-la, tot adap-
tant el fusterianisme als nous
temps, a la nova realitat social.
Perquè les idees, com les identi-
tats, no són homogènies i perdura-
bles en el temps: canvien i es
modifiquen depenent del context
polític, econòmic i social en què es
donen.

En definitiva, fa quinze anys
que va morir el que ha estat
considerat per molts –a desgrat
seu- el pare de la pàtria.
Segurament el millor homenatge
que li podem fer és tenir-lo en
compte, llegir-lo i entendre’l dins
el seu context històric. Si ho fem
així, tindrem capacitat per poder
aplicar les seves teories, les seves
idees, a la nostra realitat quoti-
diana. La glorificació o el menys-
preu no ens ajudaran mai a
entendre el que, probablement,
ha estat un dels revulsius teòrics
més importants dels Països
Catalans en els darrers temps.

Antonio Rico i Garcia. Historiador i membnre del Secretariat Nacional de la CUP /opinio@setmanaridirecta.info/

No es 
tracta, doncs,

de menysprear
l’aportació de

Fuster sinó
d’analitzar-la

i, en certa
manera,

reformular-la,
adaptant així el

fusterianisme

pila de capellans, monges,
bisbes i cardenals que ajudaven
el poble; i el poble s’ho passava
d’allò més bé anant a missa i
cantant i fent processons. En fi,
que tots estaven de conya però,
un dia, arriben els rojos-judeo-
massons-separatistes-basco-
catalans i, amb una sublevació
armada amb traïdoria i el suport
de potències estrangeres, ho
engeguen tot a dida i cremen
els convents amb les germane-
tes de la caritat a dins, i roben
les terres als terratinents, i es
mengen els toros i els fills
petits dels terratinents, i fan
fora la monarquia elegida a
mitges entre Déu i el poble.
També van robar les fàbriques
als amos que se les havien
currat pedra a pedra i, per més
inri, van intentar dividir
Espanya. Arribats a aquest
despropòsit, Déu es va arreman-
gar i va enviar Franco, que ja
havia arreglat els miners astu-
rians i uns quants moros per allà
al Marroc i, llavors,  va fer la
cruzada contra els rojos ateus
judeo-massons i separatistes.
Amb un munt de moros amics i
la Legió va alliberar tot Espanya
i va restablir l’ordre i la llei amb
els seus col·legues d’Itàlia i
Alemanya, que eren uns paios
molt trempats i molt estimats
pels seus pobles. Doncs bé, un
cop alliberada i reunificada
Espanya, Franco va tornar la
terra als terratinents, les fàbri-
ques als seus amos, les fronteres
a la Guàrdia Civil, les costes a
les immobiliàries, els convents i
les escoles als capellans i el tro
a la monarquia. Però el rei
d’abans era un poca cosa i,
llavors, va esperar que el d’ara
es fes gran i, quan va veure que
ell (Franco) s’estava fent vell i
potser moriria, llavors el va

cridar (al rei) i li va encomanar
l’encàrrec de ser el cap d’estat i
de l’exèrcit. Que, per cert, no és
com els exèrcits maricons de
l’estranger que s’ocupen de la
defensa i de repartir donuts als
nens dels països subdesenvolu-
pats, sinó que té com a missió
vetllar per la unitat i la integri-
tat de la pàtria, no sé si m’ex-
plico. I llavors aquest rei va jurar
fidelitat als principis del movi-
ment. Franco ho va deixar ‘todo
atado y bien atado’, un exèrcit
com Déu mana, una Guàrdia
Civil que ens l’enveja tothom,
una Audiència Nacional que
manté a ratlla bascos, catalans i
algun gallec renegat i una
monarquia que li havia jurat
fidelitat (al moviment de
Franco); i m’agradaria veure, a

mi, un rei que no manté un jura-
ment. Aquestes coses, els reis
no les poden pas fer. També s’ha
de reconèixer que hi ha partits
que encara que siguin una mica
mariques no han renegat del
franquisme. A més, a la
Conferència Episcopal, a la
banca i als mitjans de comuni-
cació hi ha gent amb molts atri-
buts masculins que procura que
els rojos no es passin un pèl.
Mira això de les fotos del rei,
per exemple: l’Audiència
Nacional vol dir… si aneu fent
mariconades amb tripartits,
bipartits o monopartits roses,
verds i violetes i aneu parlant
d’impostos i infraestructures…
ara, si algú toca la unitat de la
pàtria, la monarquia, l’exèrcit o
la propietat privada, nosaltres

som aquí per recordar-vos qui
mana aquí, colla de pringats! Em
fan gràcia aquests
mariconassos, sempre plorique-
jant: que si els van matar, que si
els van empresonar, condemnar
a l’exili, expropiar i reprimir, que
si no podien parlar català i
havien d’anar a missa… és clar,
home, si havien perdut! I ara et
surten amb allò de la memòria
històrica. A mi em sembla bé,
que es recordin de com les
gastem nosaltres, i que els
espanyols de bé som aquí, amb
les institucions que ens va
deixar Franco, defensant els
principis del movimiento…”.
Òbviament, al final de la cursa li
vaig deixar una bona propina.
Una lliçó d’història com aquesta
s’ho mereixia.

Jordi Borràs

15 anys sense Fuster
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Sembla que, darrerament,
trens i despropòsits van tots
junts: el desori que han  provo-
cat les obres del TAV a
Barcelona, l’agressió a una jove
equatoriana per part d’un vàndal
català i la indignació que ha
suscitat que un revisor de Renfe
només demanés el bitllet a un
metge cubà... negre! Sembla que
la companyia obrirà un expe-
dient per esbrinar què ha passat,
ja que la cosa s’ha esbombat als
mitjans i els passatgers del
comboi li van donar suport.

Si expedienten el revisor en
qüestió, proposo que amplien
l’espectre a tants dependents i
interventors que entenen que
l’uniforme els dóna uns drets que
impliquen menystenir tothom.

Tothom sap que els uniformes
unifiquen i distancien, creen
vincles interns i força contra l’ex-
terior. Aquesta és la seva funció i
tant que la fan bé.

El que li va passar al metge
cubà ens ha passat a molta gent.
Ens han amenaçat d’aturar el
tren i cridar la policia, com si
fóssem nosaltres els brètols.
L’interventor d’un tren València-
Barcelona no em va voler escol-
tar perquè jo parlava en català.
Sense deixar-me explicar en cap
moment, em volia multar sense
identificar-se. Com aleshores jo
tampoc ho vaig voler fer, ja us
podeu imaginar la reacció. Les
amenaces següents no les va
executar per por a un tren ple,
amb gent dempeus, que duia

retard i que, per això, es perdria
un partit del Barça especialment
important.

Això seria anècdota sobre un
senyor malcarat si no es repetís
massa vegades, si no se sumés a
serveis deficients, trens massa
plens, poca freqüència, màquines
expenedores que no funcionen
de fa anys, trens de rodalies que
paguem com a Catalunya Exprès...
Si tracten com tracten Barcelona,
del Sénia enllà som capítol a
banda. L’article no és sobre Renfe,
sinó sobre el costum d’acostu-
mar-se al desdeny.

Independentment que les
condicions laborals no siguin
sempre les millors, aquestes acti-
tuds de menyspreu es donen a
diverses empreses: també he vist,

en una oficina de la Caixa de
Catalunya de Barcelona, com
escridassaven un client llatinoa-
mericà per una cosa que a mi
m’haurien dit seriosos i distants. I
ens queixem poc. No em refe-
reixo a la revolta quan el got és
ple a vessar, sinó a la de cada dia
quan, per exemple, no ens volen
entendre si demanem un tallat.

A voltes tenim por i, a vega-
des, mandra. La mandra de fer
una reclamació, demanar per
l’encarregat o presentar una
queixa formal. La por d’interce-
dir en una baralla i acabar
rebent, o de perdre el temps en
protestes que ningú no atendrà.
Clar que sempre depèn del
soroll que fem i de quants
cridem alhora.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Tenim
por i, a vegades,
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mandra de fer
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demanar per
l’encarregat o
presentar una
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La por
d’intercedir en
una baralla i
acabar rebent

Negres i catalans

/opinio@setmanaridirecta.info/Anna Campanera Reig, mestra de primària i Jordi Martí Font, professor de secundària

E
No renunciem a la varietat, la riquesa de la nostra llengua

l nou món que, des de la
segona meitat del segle XX, han
ajudat a crear els mitjans de
comunicació globals i l’educació
obligatòria de les persones
afavoreix noves formes de vida i,
alhora, noves formes lingüísti-
ques marcades per l’estàndard,
aquella llengua que s’ensenya a
l’escola i que reprodueixen els
mitjans de comunicació, amb la
voluntat de dotar els parlants
d’una expressió lingüística accep-
tada per ells que sigui homogè-
nia, igualadora i neutra. El català
ha seguit aquest mateix camí i ha
creat diversos subestàndards
regionals, a conseqüència de la
divisió política dels Països
Catalans.

Cal valorar positivament el
primer pas de la normalització
lingüística seguida després d’anys
de prohibició i de la impossibili-
tat d’establir un codi parlat comú.

Aquesta normalització ha consis-
tit en l’extensió d’un estàndard
entre els parlants, ajudat pels
professionals de l’ensenyament i
per la proliferació de mitjans de
comunicació en la nostra llengua.
Calia fer prevaldre les accions per
l’extensió i el coneixement de
l’estàndard, sobretot pel que fa a
l’escriptura de la llengua, però
sense renunciar tampoc a la
concreció de l’oral. Després d’uns
anys, però, hauria d’haver arribat
el següent pas, el que prioritzés
les accions vers la conservació de
la riquesa i la varietat. Massa
vegades, els encarregats d’esten-
dre l’estàndard, partint d’una
visió reduccionista, han optat pel
camí de la promoció del que
nosaltres anomenem pobresa
lingüística, tot renunciant al
coneixement, la difusió i el
respecte de les variants dialectals
al costat de les formes pròpies de
l’estàndard, quan aquestes no
coincideixen. 

Aquesta utilització hegemò-
nica i perversa d’un estàndard
reduït en les seves formes ha
portat, sobretot a les variants
occidentals del Principat de
Catalunya, a una mena d’autoodi
que fa que molts professionals
de l’ensenyament reneguin de
l’ús de paraules pròpies per subs-
tituir-les per altres sinònimes
que són d’altres dialectes, sobre-
tot orientals. Paraules com
“trumfa”, “maçana” o “roig”, a
força de menyspreu lingüístic,
han acabat substituïdes per
“patata”, “poma” o “vermell”. I el
que és pitjor, estigmatitzant l’ús
de les primeres com a incorrecte,
cosa totalment errònia. L’àmbit
amb més afectació, però, ha
estat el de la fonètica, com a
conseqüència del predomini de
les variants orientals en els
mitjans de comunicació principa-
tins, en el subestàndard que
aquests han estès.

En el món de l’educació,
podem veure com a les mestres
de la variant nordoccidental els
és molt difícil trobar materials
didàctics escrits o parlats
–cantats– en el seu subdialecte,
ni editat per entitats privades ni
editat pel mateix Departament
d’Educació del nostre propi
govern: ni contes, ni cançons, ni
jocs o joguets, ni dibuixos
animats, ni llibres de text, ni...
res! Ni en DVD, ni en CD, ni per
internet, ni en paper... res! És el
preu que cal pagar, de Lleida
estant, per no pertànyer al País
Valencià (amb el referent fonè-
tic subestàndard occidental) i
tenir com a capital aministra-
tiva regional Barcelona, on es
parla oriental. 

En un no res, totes les
variants de la llengua que no
s’adiguin a l’estàndard en qües-

tió podrien desaparèixer. I, en
aquest cas, no serà per cap
imposició imperialista espan-
yola, sinó per pur desinterès
local, per pur regionalisme
lingüístic. 

La meravella lingüística i
cultural que suposen els dialec-
tes, subdialectes i parlars està
amenaçada i, sense renunciar a
un estàndard únic, cal que com
a ensenyants i informadors
sapiguem transmetre la necessi-
tat de salvar els mots, tots,
inclosos “roig”, “trumfa” i
“maçana”... en el seu ús. Que
escolti qui tingui les orelles
obertes i no deixem passar més
temps, poem-nos les piles i
fomentem o, com a mínim, no
neguem la riquesa dialectal de
la llengua de què volem, encara,
salvar els mots.

La meravella
lingüística i
cultural que
suposen els
dialectes,

subdialectes i
parlars està

amenaçada i cal
que sapiguem
transmetre la
necessitat de

salvar els mots

Carme Ferré Pavia. Periodista i professora de la UAB

Lara Zaporta
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Jordi Oriola i Folch
Espulgues de Llobregat

Mai podem fer aflorar el debat
sobre la monarquia en els
mitjans de comunicació perquè

és tema tabú, per això no vull desaprofi-
tar l’estela de la crema de fotos. Que
alguns puguin estar molt agraïts al rei Juan
Carlos pel seu paper en la transició o en
el cop d’estat (encara que no sabem la
veritat perquè és tabú criticar-lo...) no és
motiu suficient per haver de mantenir la
monarquia. Es diu que és la institució més
ben valorada, però em fa la impressió que
és una posició molt lleugera i de revista
del cor perquè, en realitat, és una institu-
ció més decorativa que altra cosa.
Perquè,quins avantatges té? Estabilitat?
França és molt estable i no té rei. Més
aviat és que molts pensen que, amb un
regne, és més inamovible la idea
d’Espanya. Però per molts, que també ens
compten com a espanyols, tenir un rei
borbó ens recorda clarament que Espanya
és un estat fet a partir de la dominació.
Molts pobles ens sentim conquistats per
aquesta Espanya del passat. Com que
estem al segle XXI, al rei només se’l pot
mantenir com a element decoratiu
perquè, si intentés intervenir en política
exterior prenent decisions o mobilitzant
l’exèrcit, la població començaria a sentir-
lo com un enemic. En canvi, al segle XXI,
tots podríem sentir-nos més còmodes en
una confederació republicana de nacions: 

els Països Castellans, els Països Catalans,
Euskal Herria, Galeuza, Andalusia i
Canàries (rememoro Xirinacs). Témer un
Estat espanyol més democràtic i més
respectuós amb les nacions que el formen
i voler mantenir la dominació com a
garant de la unitat d’Espanya és la forma
més directa d’empènyer-nos, a molts
ciutadans, cap a l’anhel de la desintegra-
ció del país. I aquesta és la pugna actual
que ens fa malbaratar energies en una
qüestió poc important. Una Espanya
confederal de veritat faria sentir que es
tenen en compte les necessitats de tots
plegats, fins i tot en certa mesura dels
independentistes, cosa que l’Espanya
monàrquica i centralista definitivament
no aconsegueix. I és que els que cremen
fotografies del rei no ataquen la persona,
que en el fons és una persona de “carn i
os” com qualsevol altra, sinó que manifes-
ten un rebuig al que representa i expres-
sen públicament, d’aquesta manera
insolent per als monàrquics, una qüestió
que precisament aquests monàrquics no
permeten que es debati. Però, és demo-
cràtic que no es pugui debatre? Que la
Constitució aposti per la monarquia no
ens ha d’impedir revisar-ho, perquè reco-
neguem amb honestedat que aquesta
Constitució va ser un paquet tancat que la
gent va votar amb els ulls clucs per fugir
de la dictadura.

Imposició
del castellà

Àngels Sagrera i Marigó,
Barcelona

El dia 9 d’octubre de 2007, a
la Casa Golferics, sota la

responsabilitat de l’Ajuntament
de Barcelona i amb una direc-
tora de palla, els meus drets
lingüístics van ser trepitjats. El
qui impartia la lliçó, Sergi Ollé,
fotògraf, secundat pels
"Ciutadans" que assistien a la
classe, tots a una, van represen-
tar un espectacle digne de les
èpoques dels falangistes de
Franco.

Per què els
diaris ‘Levante-
El Mercantil
valenciano’ i
‘Información’
encara no
estan en
valencià?

Joanjo Aguar Matoses,
Sueca

Fa quasi dos anys, concreta-
ment el 27 d’octubre de

2005, els dos diaris signaren un
acord amb la Generalitat
Valenciana en el qual es
comprometien a oferir, també
en valencià, la seua edició digi-
tal a canvi d’ajudes econòmi-
ques procedents dels cabals
públics.

Després d’aquest temps, cap
dels dos no disposen encara de
versió electrònica en la nostra
pròpia llengua, el català (o
valencià, que és el mateix). Es
pot saber per què? On s’han
gastat els diners destinats a
aquelles ajudes, concedides per
la Generalitat i pagades entre
tots els valencians? Podrien
mostrar-nos els resultats? On
caldria anar a buscar-los? I, si no
és molt demanar, quan tindrem
una edició impresa d’eixos rota-
tius íntegrament en català,
comptant-hi suplements i tot?
Un exemple: la sèrie de llibres
‘La gran història de la comunitat
valenciana’, que ofereix
mensualment el Levante-EMV,
m’agradaria poder llegir-la en
valencià, però, com sempre, no
ens han permès escollir l’idioma
i la presenten únicament en
castellà. Una autèntica llàstima.
O discriminació, segons es mire.
En què ha quedat l’abans anhe-
lada equiparació del valencià
amb el castellà? En un somni?
O, millor dit, en un malson? Al
final esdevé extenuant, tanta
promesa incomplida i, sobretot,
tanta hipocresia...

El CSO
La Farga
en perill de
desallotjament

CSO La Farga
Sants, Barcelona

El dia 17 d’agost el jutge va
signar la interlocutòria de

desallotjament de La Farga,
una ordre que encara no s’ha
fet efectiva. En aquell moment,
vam escriure un comunicat

explicant la situació i, des de
llavors, no ha canviat gaire. El
cas és que aquesta interlocutò-
ria diu que se’ns desallotgi,
però no dona l’ordre als gossos
per fer-ho efectiu. Nosaltres
vam presentar un recurs de
reforma i subsidiari d’apel·lació
davant d’aquesta interlocutòria
perquè considerem que en el
procés hi ha assumptes més
greus que s’han de resoldre
abans (com les agressions i
amenaces patides durant la
‘visita’ dels matons). Aquest
recurs encara està pendent de
resolució pel mateix jutge que
l’ha dictat. D’acord amb el curs
legal, aquest jutge encara

hauria d’esperar que
l’Audiència resolgués el recurs
d’apel·lació i, després, s’hauria
de donar l’ordre als gossos,
posar una data, avisar-nos...
però això és el curs legal, i ja
sabem tots i totes que se’l
passen pel folre quan volen (hi
ha massa exemples de
desallotjaments ‘il·legals’), per
això diem que estem en risc
continu.

Atentes a les convocatò-
ries i, en cas que vinguin,
concentració a la plaça de La
Farga i, si aconseguissin fer-
nos fora, a les 20h del mateix
dia, concentració a la plaça
de Sants.

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

Què té aquesta
terra nostra?
✑ Caterina Sánchez Sansó
Mestra i membre del STEI-i

El 7 de juliol de 1977, tot just fa 30
anys, començà la història del
moviment ecologista a Mallorca,

quan uns quants centenars de joves
ocuparen pacíficament sa Dragonera i
crearen, sense saber-ho, la força social
més important de ses Illes Balears.

La promotora Pamesa havia
comprat l’illa als seus propietaris el
1974 i, per mitjans poc ortodoxos,
havia obtingut permís per construir-
hi una urbanització de luxe, un
casino, un port esportiu i, fins i tot,
un heliport... per tal d’encabir-hi
4.000 habitants!!!

L’octubre de 1979, se celebrà a
Palma la primera gran manifestació
en defensa de la natura que, amb el
lema "Salvem sa Dragonera", reuní
milers de persones; va ser la primera
acció popular del moviment ecolo-
gista de ses Illes.

El 1984, després d’un llarg procés
judicial, es decretà la prohibició d’ur-
banitzar-la. El 1988, el Consell de
Mallorca comprà l’illa i els illots que
conformen l’arxipèlag a la promotora
i, el 1994, passà a ser parc natural. 

Però, Pamesa, en vendre-la a les
institucions, cobrà indemnitzacions,
va fer negoci fàcil, i (sense coma) mai
no sabrem si aquestes eren les inten-
cions reals de l’empresa des de l’inici. 

Fets com aquest els seguim
patint després de 30 anys. 

I nosaltres  protestam i, o perdem i
ho perdem tot, o, si guanyam, la histò-
ria es repeteix: sucoses quantitats de
diners per indemnitzar-ne quatre que
ho maneguen tot i les administracions
que ocupen, compren o expropien el
territori de totes. L’única certesa que
tenim és la de veure com s’ estén
aquesta taca d’oli, que avança i ens
ofega i que, si cal, en nom del progrés,
ens asfaltaran fins l’alè i les celles. 

Facem cas del que n’Emili Darder
deia l’any 1917: “Hem de despertar
del nostre somni i abandonar la
nostra calma; hem de desposseir-nos
del nostre personalisme i posseir-nos
d’humanisme; agrupar-nos...”.

Ens cal deixondir, despertau els
que estau adormits, totes i cada una
de nosaltres som necessàries, no hi
pot mancar ningú, tenim el dret i el
deure de participar de forma activa
en la gestió de la vida pública. 

Les lluites de fa 30 anys són les
mateixes lluites d’ara, Mallorca és tan
petita com ho era abans. No ens
podem permetre l’abandonament i la
renúncia en la lluita contra la situa-
ció de depredació de recursos i de
territori que patim.

Recordem que indrets com sa
Dragonera, es Trenc o Cabrera s’han
protegit gràcies a mobilitzacions de
la societat civil.

Actualment, la Plataforma Salvem
Mallorca és una suma de totes les
plataformes civils que han sorgit des
de tots i cada un dels indrets
d’aquesta terra tan malmenada, i que
aglutina les distintes lluites i
propugna una defensa conjunta del
territori de  Mallorca, limitat perquè
és una illa.  Des d’aquesta plataforma,
doncs, no ens aturarem, reprendrem
l’alè, sumarem i seguirem la lluita.

directa núm. 68 / 31 d’octubre de 2007

Infectació No perdre una oportunitat



Prop de 300 persones van parti-
cipar el dijous 25 d’octubre a la

protesta contra les agressions ra-
cistes, en aquest cas, no les gene-
rades des de la pròpia Administra-
ció, sinó arrel del cas del jove que
va insultar, vexar i agredir una
noia equatoriana en un vagó dels
FGC. Durant l’acte es va criticar
l’actuació d’alguns mitjans de
comunicació, com Tele 5 i Antena
3, entrevistant-lo i convertint l’a-
gressor en protagonista, després
de pagar-li 2.000 euros. 
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Capturen 10 dels 36 immigrants que
van escapar del CIE Zona Franca
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Eren les deu del vespre del di-
jous 25 d’octubre. No se sap
com ni per què però, segons

fonts de la Delegació del Govern,
una seixantena dels prop de 200
immigrants sense papers que es-
taven a l’espera de ser expulsats
van començar a esbotzar la porta
d’una de les grans cel·les del
Centre d’Internament d’Estrangers
de la Zona Franca de Barcelona
que era el lloc on es trobaven re-
closos. Van aconseguir arrencar el
marc i van tenir accés al pati, des
d’on els més àgils van poder saltar
la tanca enreixada i sortir al carrer. 

No hi ha testimonis ni dades
de si es van produir ferits entre els
que es van escapar. El cap del CIE
de la Zona Franca, Miguel Ángel
Prieto, sí que va informar que no
hi havia ferits entre els policies
que els vigilaven. Només es podia
constatar un testimoni visual de
la fugida, les desenes de sabates
que van perdre entre les corredis-
ses. El pati estava ple de sandàlies
i sabatilles esportives, i també es
podien observar restes de roba
esgarrinxada a les reixes. Els res-
ponsables del CIE van comptabi-
litzar 36 persones fugides i la De-
legació del Govern va activar un
gran dispositiu policial per tal de
capturar-los. 

Un pas més en la vulneració dels drets fonamentals
✑ Espai per la Desobediència
a les Fronteres

a reforma de la Llei d’Estran-
geria, recentment aturada al Senat,
preveu un nou cop de tisora a la ja
precària situació dels immigrants
sense papers a l’Estat espanyol. A
més d’eliminar les principals vies
de regularització, la reforma pre-
tén ampliar de 40 a 70 dies el
temps màxim de reclusió als Cen-
tres d’Internament per Estrangers
(CIE). Mentre es dóna aquesta con-
venient aturada tècnica, a l’espera

que passin les eleccions, a la nos-
tra ciutat, el CIE de la Zona Franca
continua la seva activitat com a
centre logístic per la gestió de les
deportacions d’immigrants “irre-
gulars”. Entre fàbriques i naus
industrials, ben lluny del centre de
la botiga més gran del món i ben a
prop de l’aeroport i les principals
carreteres, hi funciona una presó
on els interns han comès la simple
falta administrativa de no tenir
papers. Fa uns dies, el CIE ha tor-
nat a ser notícia. Si el juny passat
uns hi entraven sense permís, ara
n’hi ha hagut uns que n’han sortit

de la mateixa manera, i un disposi-
tiu excepcional de la policia ha
pres els carrers de Zona Franca, a
la caça i captura dels fugitius. Als
que vagin enxampant, a mitjà ter-
mini, els esperen els nous vols de
repatriació que ofereixen el Minis-
teri d’Interior i la Direcció General
de la Policia, amb un nou protocol
que permet la utilització de roba
immobilitzadora, cascs i manilles,
entre altres mesures adoptades
per garantir la “seguretat” del
deportat, un pas més en la vulne-
ració dels drets fonamentals de
les persones immigrades. Unes

mesures que no només se sumen
(fins on es pot arribar?) al tracte
vexatori que reben quotidiana-
ment els immigrants a casa nostra,
sinó que suggereixen, per enèsima
vegada, imatges que equiparen
immigració i delinqüència. Presons
on els interns “no estan privats de
llibertat, però sí de moviment” i
punts de control per capturar
“turistes indesitjats” al metro i
“fugitius” que gosen recuperar la
seva llibertat de moviment, paisat-
ges d’una ciutat travessada per
fronteres internes, on només hi
caben les cultures del Fòrum.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 12
Un nou cas de conflicte entre
usuaris dels boscos i caçadors
al PEIN Castell-Cap Roig posa
de manifest la impunitat amb
què actua aquest col·lectiu

> Pàgina 11
La Plaça Sant Jaume va aco-
llir la primera protesta
col·lectiva d’usuaris i veïns
afectats pel desgavell a les
obres del TAV

> Pàgina 16
Els conductors d’autobús de
TMB utilitzen a Mafalda per
reivndicar condicions labo-
rals “del segle XIX” i  llueixen
xapes de protesta a la solapa
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En aquest text, utilitzem l’ex-
pressió capturar perquè es va trac-
tar, literalment, d’una cacera huma-
na. Desenes de furgons de la Brigada
Mòbil dels Mossos d’Esquadra i de
les UPAS de la Guàrdia Urbana van
completar el desplegament dels
cotxes patrulla de la Policia espan-
yola. Van tallar carrers de la Zona
Franca, van entrar a solars i naus
abandonades, van escorcollar un
perímetre que arribava fins el pas-
seig de la Zona Franca. Durant la
matinada, van detenir vuit persones.
Dues més es van entregar quan es

van veure acorralades pels agents i
van comprovar que no podien sortir
a peu de l’ampli cordó policial. L’o-
peratiu de captura es va donar per
acabat el divendres a mitja tarda. 

Protesta per les deportacions
D’altra banda, el 27 d’octubre, a Bar-
celona, 200 persones van participar
en una concentració contra les me-
sures que s’apliquen als deportats.
Ara, se’ls pot emmanillar, lligar amb
camises de força i immobilitzar
mentre són transportats en avió als
seus països d’origen.

Van tallar
carrers de la
Zona Franca,
van entrar a
solars i naus
abandonades

Els nouvinguts concentrats a la plaça de Sant Jaume per denunciar el nou Decret de Protocols amb que es deporta els sense papers
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Protesta pel tracte
mediàtic i l’agressió
a la jove d’Equador
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“Quan em van posar les manilles a la butaca
de l’avió, vaig començar a entendre que el

viatge no era en direcció a Barcelona”
Ens trobem amb cinc joves
senegalesos que són a
Barcelona des de fa mesos. La
seva situació és de limbe jurí-
dic. No tenen drets, però
tampoc els apliquen l’expulsió.
Es tracta d’una qüestió econò-
mica, ja querepatriar-los a
l’Àfrica és massa car. No poden
aconseguir feina i encara és
més difícil que aconsegueixin
habitatge. Depenen tan sols de
la solidaritat. Encara hi ha gent
que obre les portes de casa
seva per acollir-los, per evitar
que siguin tancats a un centre
d’internament i, quaranta dies
després, deportats als seus
països d’origen.

Allà es dedicaven a la
pesca. Parlem amb un d’ells,
molt a poc a poc i en castellà;
la seva llengua originària és el
wòlof i també parlen francès
colonial. Mentrestant, el seu
company teixeix artesanal-
ment una xarxa per atrapar
peixos amb el que, aquí
–rebregat i en forma de bola–,
utilitzen com a substitutiu
d’una esponja de dutxa. Els
altres miren la televisió.
Mentre parlem, Televisió
Espanyola emet un reportatge
sobre les condicions laborals
dels immigrants subsaharians
sota el títol “Nous esclaus”.
Comenten entre ells que no
havien vist mai aquest títol en
un programa a la televisió.
L’entrevistat, per motius de
seguretat, no facilita la seva
identitat.

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Quan vas intentar arribar a
Europa per primer cop?
Va ser el març de 2005.

Nosaltres som pescadors a la ciu-
tat de Saint Louis. Entrem al mar,
fem la pesca diària i venem els
peixos directament a la població
de la ciutat. Aquell mes però, vaig

creuar la frontera amb Mauritània
per anar a treballar a la capital del
país veí. Érem quatre senegalesos i
disset malians, els que ens vam
organitzar per embarcar-nos en
una llanxa que ens havia de portar
des de Mauritània fins a les Canà-
ries. Quan érem en aigües marro-
quines, el motor es va espatllar
durant unes hores, però ho vam

ENTREVISTA // LES PERSONES SENSE PAPERS I SENSE FEINA INTENTEN SOBREVIURE

poder arreglar. Vam trigar quatre
dies a desembarcar a l’illa de Las
Palmas. Portàvem una mica d’ai-
gua, però molta gent no havia
menjat durant tot el viatge.
Què va passar a la platja, un cop
vau tocar terra?
Allà ja ens esperaven la Guàrdia
Civil i la Creu Roja. Ens van traslla-
dar en vehicles policials fins al
Centre d’Internament. Ens van fer
la fitxa amb fotografies de la cara
i el cos. També ens van agafar to-
tes les emprentes digitals. Nosal-
tres no dúiem cap documentació
al damunt per evitar que ens
deportessin immediatament. Vam
estar tancats dotze dies en dife-
rents cel·les i habitacions però, a
causa de la saturació, ens van
traslladar fins al Centre d’Inter-
nament de Fuerteventura, que és
molt més gran. Allà, en algunes
habitacions hi caben fins a 200
persones. Ens treien al pati
–també enreixat– a l’hora de
dinar, quan venien unes dones
que portaven les safates de men-
jar precuinat. Així vam passar
dotze dies més.
Aleshores us diuen que ja us por-
ten fins a Barcelona....
Sí, jo aquella nit no vaig poder
dormir de l’emoció. Ens van fer
signar uns papers on deia alguna
cosa de Barcelona i molts vam
entendre que ens portaven en
avió a Barcelona. Però ens van
enganyar. Ens van conduir en
vehicles policials fins a l’aero-
port, on un avió comercial es-
panyol ens esperava a la pista. Hi
havia molta policia. Un agent per

Nosaltres som
pescadors a la
ciutat de Saint

Louis. Entrem al
mar, fem la

pesca diària i
venem els peixos

cada dues persones emmanilla-
des. Quan em van posar les mani-
lles a la butaca de l’avió, vaig
començar a entendre que el viat-
ge no era en direcció a Barcelona.

Des de la finestra, vaig veure com
ens apropàvem a la costa, però
era la costa africana. Vaig reco-
nèixer el perfil de la capital de
Mauritània, Nouakchott. Estava
altre cop a l’Àfrica. Ens van dei-
xar en llibertat i vaig tornar al
Senegal. Però, l’any següent, ho
vaig tornar a intentar.
Un anys més tard, un segon viat-
ge en direcció a Europa?
Sí, aquest cop des del Senegal i en
una patera amb 123 persones. Va
ser el setembre de l’any passat. El
viatge va ser més llarg, va durar set
dies, i el procediment de deten-
ció, identificació i trasllat va ser el
mateix. Però, aquest cop, només
vaig estar tretze dies tancat.

Què va passar? Com vas poder
arribar a Barcelona?
Aquella nit, un cap de la Policia
va entrar a la cel·la i ens va anar
cridant pel nostre nom. Alesho-
res, deia: “Tu a Barcelona, tu a
València, tu a Màlaga, tu a
Madrid”. Ens van anar separant
per ciutats de destinació. Ells
decidien a quina ciutat portaven
cadascun de nosaltres. Fins i tot
van separar grups d’amics o
famílies, enviant-los a ciutats
molt distanciades entre si.
Nosaltres no podíem dir res.
Però estàvem contents. Per fi
havíem aconseguit que no ens
deportessin. Em van pujar a un
avió que, primer, va fer escala a
Madrid. Pràcticament no hi havia
policia i aquest cop no anàvem
emmanillats. No ens estaven
enganyant. El meu destí va ser
València. Vam baixar de l’avió i
ens van portar a la comissaria de
policia de la ciutat. Després de
signar uns papers, ens van dir:
“Tu lliure, vinga, ja pots sortir”.
Però, us demanen que certifi-
queu que algú us acull?
Sí. La Creu Roja o les entitats
solidàries que ens donen suport
ens fan fer una trucada telefòni-
ca a algú que certifiqui que ens
deixarà dormir a casa seva, que
ens acollirà. A vegades, són a-
mics o familiars que sabem que
viuen aquí. A vegades, és gent
desconeguda que dóna la seva
adreça i telèfon per impedir que
les autoritats ens expulsin, amb
l’excusa formal que no tindrem
cap residència.

I després, què? On viviu? De què
treballeu?
Tot és molt difícil. Sempre por-
tem el paper que ens van donar al
sortir de la comissaria. El plastifi-
quem perquè no es faci malbé.
Aquest paper és el que ensenyem
quan un policia, un mosso o un
urbà ens demana la identificació.
És la nostra salvaguarda. Amb
aquest paper evitem que ens
traslladin de nou a un Centre

d’Internament. En general, no hi
ha problemes si portes sempre el
paper. Però la feina és impossible.
Ningú no et vol donar cap feina si
no tens papers. Vivim com po-
dem allà on algú ens acull. Nosal-
tres no podem fer cap contracte,
no podem llogar. Depenem de la
solidaritat dels altres, dels amics,
de la bona gent. Només podem
esperar. Que passi el temps i hi
hagi algun canvi a les lleis, que
facin una nova regularització, que
passi alguna cosa nova. Només
podem esperar i, mentrestant,
anar vivint.

Un immigrant sense papers, d’esquena a la càmera, a la seva vivenda del centre de Barcelona
Pere Albiach

Des de la
finestra, vaig

veure com ens
apropàvem a la
costa, però era

la costa africana.
Vaig reconèixer

la capital de
Mauritània

Sempre portem
el paper que ens

van donar al
sortir de la
comissaria. 
És la nostra
salvaguarda
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CATALUNYA // AFECTACIONS URBANÍSTIQUES I FERROVIÀRIES CULPA DE LES OBRES

Primera protesta d’usuaris i veïns
pel desgavell a les obres del TAV
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Després de setmanes de
desgavells a les línies de
Rodalies i de l’aparició

d’esvorancs a les obres i d’es-
querdes als edificis del barri del
Gornal, una convocatòria via
SMS –amb l’ajut d’alguns diaris–
va aplegar el 29 d’octubre unes
1.500 persones a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona. Hi van par-
ticipar membres de la platafor-
ma Ave pel Litoral, que reclamen
que es modifiqui el traçat pel
carrer Mallorca. El seu portaveu
va denunciar que les obres d’ex-
cavació del túnel poden provo-
car danys al miler d’edificis que

queden a pocs metres de la tra-
jectòria del tren d’alta velocitat,
i també va fer una crida per evi-
tar desperfectes a edificis com
la Pedrera i la Sagrada Família.
Una desena de veins i veïnes del
barri del Gornal també hi van ser
amb una pancarta on es llegia:
“El barri del Gornal s’enfonsa”.
Van afirmar que en aquests
moments “la situació és preocu-
pant” i que des de la Coordina-
dora d’Entitats“ no es fa absolu-
tament res perquè tots tenen
interessos amb l’alcalde Corba-
cho i les subvencions”. També
van explicar que durant la prima-
vera van convocar una protesta
per denunciar que es tallava el
pont entre Gornal i Bellvitge i
l’únic que van aconseguir van ser

cops i agressions de desenes
d’antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra amb el silenci dels mem-
bres de la Coordinadora d’Enti-
tats. Van assegurar tanmateix
que Olaya Lourdes Checa, la
suposada portaveu veïnal que va
sortir a fer declaracions després
de reunir-se amb Zapatero, “no
la coneixen de res.” 

Oportunisme polític 
Mentre aquestes plataformes,
veïnat i desenes d’usuaris afec-
tats pel tall de les línies de
RENFE intentaven mostrar les
seves crítiques, diversos partits
polítics feien acte de presència a
la plaça. Una delegació del PP,
amb el secretari d’organització
Xavier García Albiol al capda-
vant, es va plantar el bell mig de
la plaça amb cinc o sis guardaes-
patlles al seu voltant. Una pan-
carta del partit de Rosa Díez -
Unidad, Progreso y Democracia
(UPD)- també va capitalitzar l’a-
tenció. Finalment, una delegació

La delegació 
del PP va ser
fortament
increpada

amb crits que
denunciaven el

seu “oportunisme” 

de membres de les joventuts
d’ERC (JERC) es va afegir a la pro-
testa. La delegació del PP va ser
fortament increpada amb crits
que van denunciar el seu “opor-
tunisme” i que els va acusar de
“fatxes i racistes”. Hi va haver
moments de tensió, empentes i,
fins i tot, un cop de puny. El mas-
siu rebuig de la seva presència va

fer que finalment decidissin
anar-se’n de la plaça. A partir d’a-
quell moment tot es va tranqui-
litzar. UPD i les JERC també van
plegar les seves pancartes i tot
plegat es va enfocar a la protesta
contra la situació de Rodalies. Els
protagonistes, finalment, van ser
els veins, veïnes i afectades pels
talls de RENFE. 

Un usuari responsabilitzant a l’anterior i a l’actual govern de l’Estat Nitgard

“Una paella i aplaudir en Zapatero”
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ala redacció d’alguns mitjans
de comunicació ja se sabia
durant el vespre del 27 d’oc-

tubre, però no es va fer public fins
diumenge per evitar protestes. Els
que sí que es van mobilitzar van ser
els militants socialistes. Una nom-
brosa delegació de veïns i veïnes
afins a Zapatero van envoltar en tot
moment la delegació de la Moncloa
que va arribar amb la caravana ofi-
cial al barri de Bellvitge. Els seus
guardaespatlles van revisar el pont
on Zapatero s’havia de fer la foto
amb Corbacho i Montilla, però
també van impedir que el veïnat que
es trobava al lateral Gornal del via-
ducte pogués apropar-se al Presi-

dent del Govern. “Que ens deixin en
pau amb tantes obres i sorolls” o
“Això és un tren per a rics només”
eren algunes opinions que s’escolta-
ven entre el veïnat indignat amb les
obres i amb les visites polítiques. Els
periodistes, immersos dins el núvol
d’afins a Zapatero, no ho van captar.
Allà només s’escoltava: “Ets fenome-
nal José Luís”; “Aguanta que ve Ra-
joy” i expressions com “Guapo, gua-
po”. L’enorme dispositiu de caps de
premsa i protocol va guiar la comiti-
va fins a la Biblioteca de Bellvitge,
on es va fer la reunió entre  la Gene-
ralitat, ADIF, la Moncloa i una des-
ena d’ajuntaments. L’ambient era
d’absoluta fidelitat socialista, ex-
cepte algun tímid gest de rebuig a la
presència del president. Entre els
crítics, hi havia explicacions per tot

plegat. Un senyor d’avançada edat
explicava el procés que ell qualifica-
va de “compra de les entitats veïnals
del barri”. “Aquí, qui més qui menys
té algun interès polític a l’Ajunta-
ment, i als crítics se’ls ha expulsat
sistemàticament de la coordinadora
d’entitats”, afegia aquell veí que deia
que “les subvencions i els favoritis-
mes fan que tots estiguin ben callats
i facin exactament el que diu Corba-
cho”. Fins i tot ADIF ha comprat les
voluntats del veïnat. Asseguren que
l’empresa va posar 6.000 euros per
una paella pels veins durant la pas-
sada festa major. “Ara, quan surten
les esquerdes tothom a callar”. Però
molts ja no volen callar. Diumenge,
van voler fer una manifestació, però
des de la coordinadora d’entitats la
van desconvocar. Fins quan? 

La candidata que
parla en nom de
les entitats veïnals

La marabunta de càmeres de
televisió i micròfons, de cop i

volta, van anar a entrevistar una
senyora que sortia de la bibliote-
ca, on s’havia reunit amb Zapate-
ro. Curiosament, va ser el cap de
premsa d’ADIF el que va informar
que aquella dona faria declara-
cions en nom del veïnat. Es deia
Olaya Lourdes Checa i les seves
paraules van reproduir textual-
ment el discurs polític de José
Montilla sobre el caos a Rodalies i
les obres del TAV: “No hi ha es-
querdes als pisos i hem de tenir
paciència, les obres són una millo-
ra pel barri”. El que no va dir és
que Checa va ser la dinou a la llis-
ta d’Iniciativa -que governa la ciu-
tat amb el PSC- a les municipals. 

Maquillen el
desplaçament d’un
edifici de Sants

Un edifici de tres plantes al
número 50 del carrer Tinent

Flomesta de Sants està patint un
important desplaçament lateral
des de fa dues setmanes. S’ha
separat més de cinc centímetres
del número 48 a la part superior.
Els tècnics d’ADIF, ràpidament,
van tapar amb ciment l’enorme
separació entre els dos blocs quan
un fotògraf de la DIRECTA hi va
anar per prendre diverses imat-
ges. Els que hi viuen estan escan-
dalitzats ja que a l’interior de les
cases hi ha esquerdes a tots els
habitatges de la finca. S’han quei-
xat però ningú no els fa cas. L’ar-
quitecte d’ADIF assegura que està
preocupat, però que el problema
és que “aquests edificis estan mal
construïts”. Al carrer Antoni Cam-
pany, la vorera també es comença
a inclinar cap a les obres del TAV i
ja apareixen les primeres esquer-
des longitudinals. Les màquines
continuen treballant a dos metres
de les façanes i els trens de Roda-
lies de la línia de Vilafranca conti-
nuen circulant per aquest terreny
tan inestable. 

d

Asier AltunaEnfonsament a l’andana de Bellvitge per un esvoranc

Olaya Lourdes Checa

A
lb

er
t 

G
ar

ci
a

Ed
u 

Ba
ye

r



directa núm. 68 / 31 d’octubre de 2007pàgina 12 així està el pati

Enxampen un grup de caçadors
armats dins d’una zona protegida

PALAFRUGELL // NOU CONFLICTE D’USOS ENTRE TURISTES I CAÇADORS

✑ Pau Cortina i Trilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Després de ser alertats per
un ciclista que recorria els
camins de l’Espai  d’Inte-

rès Natural de Castell-Cap Roig,
el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge va comunicar
als guardes forestals d’aquest
PEIN que certifiquessin si efecti-
vament hi havia un grup d’homes
armats practicant la caça en
aquesta zona, on aquesta activi-
tat està expressament prohibida
per raons  de seguretat.

En arribar a la zona, els fores-
tals van identificar el grup als vol-
tants del lloc indicat pel ciclista,
però després de parlar amb els
caçadors van decidir no interpo-
sar-los cap denúncia. L’atenuant
que els va fer decidir és el fet que
els individus portaven les seves
armes obertes i sense carregar; i
és que una disposició de la Llei de
Caça contempla la següent para-
doxa: si bé de forma general no es
pot entrar armat a les denomina-

des zones protegides -i el PEIN
Cap Roig ho és–, si es fa amb les
armes desenfundades, descarre-
gades i obertes no hi ha delicte
possible. És precisament aquesta
disposició la que permet que es
produeixin situacions com la
relatada, és a dir, que els caçadors
podrien haver estat caçant amb
impunitat (no s’ha comfirmat
aquest extrem) i, en ser alertats
de l’arribada dels agents fores-
tals, van descarregar l’arma i la
van mostrar oberta per no aixe-
car sospites. Tot plegat amb el
conseqüent risc que això com-
porta en una zona protegida que,

sobretot els caps de setmana, és
un lloc de peregrinatge per a
ciclistes, caminants, boletaires... i,
en definitiva, per tots aquells que
gaudeixen del medi natural en el
seu temps d’oci.. 

Les zones de seguretat s’esta-
bleixen per tal que no es produei-
xin aquestes situacions de perill
per les persones que hi habiten o
hi circulen. No obstant, el cas del
PEIN Castell-Cap Roig, no és el
primer en què colisionen els dos
usos del medi natural exposats,
l’oci i la caça. Més d’una i de dues
vegades han aparegut als mitjans
de comunicació exemples de

grups de caçadors que en vulne-
rar les limitacions que marca la
llei han posat en perill la vida
d’altres persones, o en supòsits
menys extrems, han ocasionat
molèsties als passejants i als ha-
bitants de zones colindants amb
reserves privades de caça.

L’associació ecologista Sal-
vem el Crit ha aprofitat el darrer
d’aquests conflictes per demanar
a la Generalitat i als Ajuntaments
de Palamós, Palafrugell i Mont-
ras que ordenin la pràctica de la
cacera dins del PEIN Castell-Cap
Roig, la senyalitzin millor i, alho-
ra, n´augmentin el control.  

En arribar els
forestals, el

grup portava les
armes desenfun-
dades, obertes i
descarregades

d

Cartell de senyalització de l’Espai Natural Castell-Cap Roig Jordi Cruz

✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El centre d’Emergències de
Catalunya va activar, el  di-
marts 23 d’octubre, el Pla

Especial per a Contaminació Acci-
dental de les Aigües Marines,
CAMCAT, ja que hi va haver un ves-
sament de cru al mar des de les
instal·lacions de Repsol-YPF al
port de Tarragona. Segons Repsol,
el vessament era de 470 litres de
cru, i es va produïr mentre repara-
ven una canonada submarina que
connecta la monoboia amb el pan-
talà de Repsol, que havia quedat
malmesa degut a l’impacte d’un
vaixell en la maniobra d’atraca-
ment. Repsol ja havia previst que
durant la reparació fos possible
alguna fuita i, per això, havien dis-
posat unes barreres de contenció.
En un comunicat, el Gepec-EdC
estima el vessament en 5.000 o
10.000 litres i ens recorda que el
passat gener van denunciar un ves-
sament de cru de Repsol, també a
la monoboia. Sembla, però, que la
contenció no va ser suficient, ja

que el dimecres 24 d’octubre algu-
nes d’aquestes taques arribaven a
la platja de la Pineda, al municipi
de Vilaseca. Per una altre banda,
una barca de pesca de la cofradia
de Tarragona va arribar el dimecres
al matí a port amb el palangre ple
de cru, després d’haver-se endinsat
en una taca de fuel aïllada que es
trobava a unes sis milles de la costa
i a uns set o vuit quilòmetres de la
monoboia de Repsol. 

Extensió de la taca
El dimecres a la nit la taca s’havia
dividit en dos: una al sud del Cap
de Salou, amb una llargada apro-
ximada de tres quilòmetres, i l’al-
tra al nord, d’uns quatre quilòme-
tres de longitud. El 26 d’octubre
el Departament de Medi Am-
bient va desactivar el Pla Camcat
i va afirmar que la sorra de la
platja de la Pineda estava total-
ment neta.  Els pescadors de Tar-

ragona sembla que no estan gaire
satisfets amb les feines d’elimi-
nació del fuel, ja que asseguren
que aquest romandrà al fons
marí incrementant la contamina-
ció del seu ecosistema. Esteve

Ortiz, president de la cofradia de
pescadors de Tarragona, junta-
ment amb els responsables d’al-
tres cofradies de la demarcació,
han decidit posar en mans d’ad-
vocats la problemàtica que estan
patint els pescadors amb l’apari-
ció de restes de fuel incontrola-
des. La Federació de Cofradies
de Pescadors de Tarragona no
descarta empendre accions le-
gals un cop tinguin els resultats
de les analítiques del cru engan-
xat a algunes barques.

Gepec multiplica per deu els litres
del vessament de cru de Repsol-YPF

TARRAGONA // NOU ACCIDENT A LES COSTES

Especialistes en neteja de platges recullen el cru Arxiu

Processen dos
regidors del PP
i de CiU per
vessaments

SANT CUGAT // MEDI

Segons Repsol,
el vessament
era de 470

litres de cru

d

✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El dissabte 20 d’octubre 510 per-
sones van assistir a “Bombolles

contra el Quart Cinturó”, un espec-
tacle de  Pep Bou. L’artista ha volgut
mostrar el seu suport amb la lluita
de la Campanya Contra el Quart
Cinturó, un recolzament que es va
fer explícit en un comunicat que
subscriu. En la roda de premsa prè-
via, la CCQC va presentar la convo-
catòria de manifestació contra el
Quart Cinturó, que es farà el diu-
menge 18 de novembre entre les
Franqueses i Granollers. A l’acte van
reclamar sentit comú en la progra-
mació de noves infraestructures
previstes a  l’Estatut. 

500 persones
contra el
projecte del 
Quart Cinturó

VALLÈS // TERRITORI

✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Fiscalia de Medi Ambient
demana a l’ex-Tinent d’Alcalde

Berta Rodríguez (PP) i a l’ex-regidor
Jordi Ferrés (UDC) quatre anys de
presó i la inhabilitació per exercir
càrrecs públics per un presumpte
delicte ecològic. Rodríguez i Ferrés
van declarar a l’Audiència Provin-
cial per haver permès, suposada-
ment, un vessament d’aigües fecals
a la Riera de Vallvidrera i al Torrent
de les Mines entre el 2001 i el 2003.
Berta Rodríguez és portaveu del
grup municipal del PP i Ferrés va
abandonar els càrrecs públics fa
quatre anys.
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La Xarxa contra l’Homofòbia es
reuneix per definir el seu futur 
✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El proper cap de setmana tindrà
lloc la trobada de la Xarxa contra

l'Homofòbia, un punt de reunió
d'associacions i d'activistes interna-
cionals pels drets de gais, lesbianes,
transexuals i queers que se situen a
l’esquerra radical. 

Aquesta trobada l’organitza el
Col·lectiu Gai de Barcelona (CGB)
per tal d'intercanviar material,
conèixer la feina local de cada
col·lectiu i organitzar millor a-
questa xarxa multiidentitària. 

La trobada
Fa quatre anys que el CGB inten-
ta recuperar un espai de trobada
que havia quedat enrere des que
el 1995 diferents col·lectius con-
tra l'homofòbia van voler trencar
el marc estatal que pretenien
construir certs col·lectius. És així
com el CGB, amb ànim transfron-
terer, ha organitzat la trobada, on
participaran prop de 30 associa-
cions dels estats espanyol, portu-
guès, alemany o grec.

Divendres a les cinc de la tarda,
es farà una manifestació per denun-
ciar les tortures policials i els assas-
sinats d’homosexuals arreu del món
que sortirà des del Passeig del Born.
La manifestació acabarà a la plaça
de Sant Jaume amb una escenifica-
ció relacionada amb la tortura. Més
tard, tindrà lloc la presentació de
treballs acadèmics sobre el tema.
Durant tot el dissabte es discutiran
les ponències per tal de veure quina
és l'actualitat del moviment i què ha
de ser la Xarxa contra l'Homofòbia.

BARCELONA // LLUITA PEL RECONEIXEMENT DE LES IDENTITATS

L’objectiu és
recuperar un

espai de trobada
entre els dife-

rents col·lectius

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els grups de seguidors feixistes
han proliferat darrerament i, fins

i tot, ja donen suport a equips de
petites localitats de Catalunya. És el
cas de l’equip de futbol sala de
Ripollet (Vallès Occidental) que, a
casa i en els seus desplaçaments,
compta amb el suport d’un grup
d’entre vint i trenta persones d’ide-
ologia feixista i espanyolista. A-
quest grup de seguidors acostuma a
animar el Futbol Sala Ripollet amb
l’ostentació de grans banderes
espanyoles i de la bandera confede-
rada que identifica els estats racis-
tes dels Estats Units. Quan el Futbol
Sala Ripollet marca un gol, aquests
seguidors alcen el braç fent la salu-
tació feixista i comencen a recordar
la figura del dictador gallec amb
crits de “Franco, Franco, Franco...!”.

El grup de seguidors del Futbol
Sala Ripollet ostenta una estètica
skinhead i habitualment vesteixen
samarretes amb símbols feixistes i
nazis. La introducció del feixisme a
l’esport ja no és un fet relacionat
només amb els grans equips de fut-
bol. Equips de petits municipis de
Catalunya ja compten amb segui-
dors d’aquest tipus. També és el cas,
entre d’altres, del grup de seguidors
de l’equip de futbol d’Olesa de
Montserrat, els quals, l’any passat,
van proferir insults racistes a un
jugador camerunès i van estar a
punt d’agredir els jugadors de l’e-
quip contrari, el CF Vallirana.

Alguns feixistes
s’infiltren en
un club de
futbol sala

RIPOLLET // FEIXISME

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Prop de 50 persones van parti-
cipar el 27 d’octubre a la

marxa convocada per Rescat a la
presó de dones de Wad-Ras on
el passat mes d’agost va ser tras-
lladada la presa política Laura
Riera. Durant el transcurs de la
marxa, que es va dur a terme
pels carrers del barri del Poble-
nou, els participants van cridar
consignes a favor de l’allibera-
ment de les preses polítiques. El
dispositiu policial desplegat
pels Mossos d’Esquadra es va
poder veure tan a l’inici de la
manifestació com a l’arribada a
la presó, on els agents del cos
feien un cordó de seguretat al
voltant del centre penitenciari.
Finalment, per concloure la
marxa es van llegir els comuni-
cats que Rescat i la Laura havien
fet per l’ocasió. La Laura Riera,
entre altres coses, hi deia: “Vull
que sapigue que des de la fines-
tra del meu mòdul, puc veure la
pintada que diu: Llibertat Laura
Riera, pres@s al carrer. I són fets
com aquest, i com la concentra-
ció d’avui el que -al costat d’en
Dídac- em fan persistir en la nos-
tra lluita, entre vosaltres, entre
la meva gent!!!”

Marxa solidària a la presó de Wad-Ras
PAÏSOS CATALANS // LES REIVINDICACIONS DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES

✑ Rosa Tarrés
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Un particular va denunciar, la
setmana passada, el tracte de

favor comès per  l’Ajuntament de
Valls, governat per CiU,  a l’hora de
concedir la plaça de Tècnic de
joventut, que havia quedat vacant
aquest estiu. Segons aquesta per-
sona, el jove a qui s’ha adjudicat la
plaça és membre de la direcció de
la JNC i “molt amic” de l’alcaldessa
Dolors Batalla i del regidor de
Recursos Humans Albert Batet. 

Aquest fet ha transcendit l’àm-
bit del rumor popular per acaparar
el torn de precs i preguntes del
darrer ple municipal del 26 d’octu-
bre. Els grups de l’oposició, ERC i
CUP, van posar en dubte el procés.

Jordi de Bofarull (ERC) diu que ha
trobat errors manifestos en la
valoració dels aspirants, “fins al
punt que, si la valoració dels can-
didats hagués estat la correcta, el
candidat guanyador hauria estat
un altre”. Tant Bofarull com Gerard
Nogués (CUP) han expressat el seu
desacord amb les bases de la con-
vocatoria ja que, de manera inex-
plicable, s’ha suprimit la prova
específica, la pràctica i la psico-
tècnica. Denuncien, també, que el
tribunal de selecció no tenia cap
assessorament d’especialistes en
la matèria. Tots dos partits coinci-
dien en el fet que “no són les
bases apropiades per trobar el
millor candidat”. 

L’alcaldessa, Dolors Batalla, es
va limitar a remetre’s a la declara-
ció pública on desmenteixen el
tracte de favor i  va tallar en sec el
ple dient: “No vull entrar en
aquest joc i dono el ple per aca-
bat”. Davant la manca de respostes,
el regidor de la CUP va manifestar
el seu disgust davant la impossibi-
litat d’exercir control sobre l’acció
de govern i la manca de respostes
a les preguntes plantejades.
També va demanar que es retiri la
responsabilitat de la regidoria de
Recursos Humans a Albert Batet.

Acusen l’Ajuntament 
de tracte de favor

VALLS // POLÈMICA PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE JOVENTUT

Concentració a Amposta contra les agressions i la discriminació homòfoba Monika Barrero

Una trentena de persones
contra l’homofòbia
El 27 d’octubre va tenir lloc

una concentració davant l'A-
juntament d'Amposta (Mont-
sià) per protestar contra les
darreres agressions succeïdes
la zona d'oci que es troba al
polígon Tosses XXI. 

Una trentena de persones
de diferents col·lectius, asso-

ciats en l’Observatori Contra
l’Homofòbia, van denunciar
les contínues accions homò-
fobes als joves gais en aquest
municipi. Es denuncia que, en
poc temps, s'han produït tres
agressions i cap administració
no ha fet “absolutament res”
per aturar-les. 

Pancarta amb la imatge de Laura Riera Oriol Clavera

A qui se li ha
adjudicat la

plaça és membre
de la JNC i 

“molt amic” 
de l’alcaldessa



4.000 pobles van ser evacuats
i cremats per l'Exèrcit turc ent
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El poble kurd és el poble sense estat més nombrós
del món. Fragmentat per set fronteres, encara
més artificials que les que fragmenten la resta del

planeta, són -sens dubte- la viva imatge de tota la
cruesa del que vol dir realpolitik. O sigui: interès de
l’Estat. La resta: ideologia, drets humans, internaciona-
lisme, comunitat musulmana... no compta. Realpolitik
és, al final, l’argument que sempre s’imposa.

Ja ho va fer després de la Primera Guerra Mundial,
quan les potències victorioses van oblidar les prome-
ses de llibertat per tal de no “desestabilitzar l’equilibri
regional”, fet que es podria traduir per “domini colo-
nial”. Després van venir les lluites d’alliberament nacio-
nal a Turquia, l'Iraq i Síria. S'instauren governs
socialistes a aquests darrers dos països, s'esdevé la
revolució islàmica a l'Iran... totes aquestes lluites sota

banderes de pau, llibertat, democrà
participació més o menys decisiva 
a cada un dels seus països, sempre 
d’un futur millor. Al final, sempre e

I per acabar, es tanca el cercle
colonial al Pròxim Orient. De sobt
–els iraquians, que lluiten contra S
–els de Turquia, que lluiten pel ma
una altres.

Els EUA prometen ajuda als qu
com que costa distingir els kurds b
doncs no fem enfadar els aliats. Tu
el Kurdistan Sud i intenta desestab
pient autonomia. Els EUA ho perm

I, de nou, les promeses queden
realpolitik.

Huseyn i Êmis amb el seu fill i nebot davant de la petita casa
que han construït a Arikli, d'on van ser expulsats el 1994

Tepecik, a la província de Koc
el 1992. Poques famílies hi han
les terres i fugir de la misèria d

Barris sencers s'han alçat caòticament a Amed arran de l'allau de refugiats dels 90

El 14 de maig de 1994,  300 soldats turcs, amb el suport de tancs i helicòpters, van arribar a Arikli, un poble on vivien un centenar de
famílies, a la província de Lice (Kurdistan nord). 3 veïns van ser assassinats, 14 van desaparéixer i van cremar les cases

A Sur Diyarbakir, el barri antic d'Amed, moltes famílies provinents del camp
s'hi van instal·lar després de veure cremades cases i pertinences als seus pobles

TEXT

Red
FOTO

Orio

El Kurdistan
en el món real



s, destruïts
tre 1987 i 1999.

reportatge pàgina 15/ directa núm. 68

àcia... totes amb la
de la minoria kurda
amb la promesa
l mateix: realpolitik.
, torna el domini

te, hi ha kurds bons
Saddam– i dolents
ateix, però contra

ui els ajuden, però
bons dels dolents,
urquia bombardeja
bilitzar la seva inci-

meten.
n sepultades per la

Tres milions i mig de kurds van emigrar expulsats pels turcs Dones expulsades del seu poble a la dècada dels 90. Amed (Kurdistan nord)

Al poble de Tepecik no hi va quedar ningú després de l'evacuació. Arran de la destrucció
del poble per part de l'exèrcit turc, 30 joves del poble es van allistar a la guerrilla

ukoy, va ser destruït i cremat
n tornat per treballar
de la capital

Abdulgufur Ates s'ha tornat a instal·lar al poble
després de ser expulsats el 1992 per l'Exèrcit turc

Dilsah mostra les fotos del seu marit (desaparegut)
i dels seus dos fills, guerrillers assassinats pels turcs

T:
acció Directa

OGRAFIA:
ol Clavera
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Mercedes-Benz respon amb
l’acomiadament de 424 treballadors
✑ Manel Ros
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Mercedes-Benz ha presen-
tat l’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO)

per acomiadar els 424 treballa-
dors de la seva planta a Bon Pas-
tor, en resposta a les mobilitza-
cions i les aturades de les últimes
setmanes, les quals van paralitzar
la producció a Vitòria i Alemanya.
Aquest dilluns, el Comitè d’Em-
presa s’ha reunit amb els directius
i amb una Inspectora de Treball,
sense que cap de les dues parts es
mogués de la seva postura inicial.
La plantilla acusa l’empresa “d’ins-
trumentalitzar l’administració”, i
és que l’ERO és un tancament
d’empresa que obliga a negociar
un pla social d’acompanyament
als treballadors. Aquest pla social
és exactament el mateix que va
provocar les mobilitzacions: tras-
llat i externalització de la produc-
ció, així com prejubilacions i bai-
xes incentivades.

Els treballadors estan dispo-
sats a negociar quan se’ls garan-
teixi mantenir els llocs de treball
i continuar pertanyent a Merce-
des (i no a una empresa en sus-
pensió de pagaments). Si és així,
desconvocaran els dies de vaga.

L’empresa demana que es des-
convoquin abans de negociar. La
presentació de l’ERO situa el con-
flicte en un carreró sense sortida.

Continuaran les mobilitzacions
L’Assemblea de Treballadors ha
decidit continuar amb les atura-
des el 30 i el 31 d’octubre i deu
dies intermitents de novembre,
fins que es trobi una solució. Jordi
Jiménez, del Comitè d’Empresa,
ho té clar, ja que l’única força que
tenen els treballadors és “mante-
nir aturada la producció tant a
Vitòria com a Alemanya, fent ús
del nostre dret de vaga total-
ment legítim”.

L’empresa, per la seva part, els
acusa de posar en perill els 3.500
llocs de treball de la planta de
Vitòria, tractant de responsabilit-
zar-los de la seva pròpia política
agressiva. Tampoc no ha deixat
clar per què decideix externalit-

zar la producció. Els treballadors
han demanat les dades sobre la
plusvàlua que se’n treuria de la
venda dels terrenys, però l’empre-
sa s’ha negat a proporcionar-los.
Agafa força la teoria d’una impor-
tant operació immobiliària.

El xantatge de l’empresa
Per a la plantilla queda clar que
l’administració té molt a dir en el
conflicte un cop s’ha presentat
l’ERO, ja que creuen que l’empre-
sa els ha volgut pressionar per tal
que prenguin una decisió sobre el
conflicte. Davant aquesta situa-
ció, la unitat dins l’Assemblea de
Treballadors continua sent molt
forta. Estan decidits a no accep-
tar cap xantatge per part de Mer-
cedes-Benz.

Jordi Jimenez és categòric. Els
treballadors “no volem negociar
cap pla social, no volem anar a
cap altra empresa, ni que part de

la plantilla es quedi sense feina” a
causa de l’externalització de la
producció, “el que volem es man-
tenir els llocs de treball”. 

L’Administració
té la paraula

La plantilla creu que l’Admi-
nistració no ha de cedir a les

pressions i que no pot permetre
que “empreses amb beneficis
surtin de Catalunya empobrint
el teixit industrial del nostre
país”. El govern ha reconegut
“sentir-se enganyat per la pre-
sentació de l’ERO” i s’ha com-
promés a parlar amb la direcció
de l’empresa a Alemanya per
buscar altres línies de negoci a
Barcelona. Els treballadors de-
manen que vetlli per mantenir
els 420 llocs de treball “amb un
projecte de futur sòlid”.

BARCELONA // NOVA AMENAÇA DE L’EMPRESA CONTRA LA PLANTILLA

Acusen
l’empresa

d’instrumentalitzar
l’administració i

interpelen
aquesta a que

defensi els llocs
de treball

BARCELONA // MALESTAR DELS CONDUCTORS DE TMB PER FALTA DE DESCANS

✑ Pau Cortina i Trilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El col·lectiu de conductors
dels Transports metropoli-

tans de Barcelona (TMB) gau-
deix només de cinc dies de des-
cans al mes. Treballa sis dies a la
setmana, comença i acaba la
seva jornada laboral en dos
llocs diferents de la ciutat i tots
els conductors i conductores
suplents coneixen el seu horari
i la línia on han de conduir el
dia següent només amb un dia
d'antelació. Treballen 251 dies a
l'any, més les festes oficials,
quan la mitjana al sector és de
220 dies a l'any. Les xifres par-
len per si mateixes, i en aquest
cas evidencien que les condi-
cions laborals de la plantilla de
conductors d'autobús de TMB
són, com a mínim en l'aspecte
dels horaris, abusives.

Aquest és el motiu pel
qual el 24 d’octubre molts dels
autobusos de la flota de TMB
van circular engalanats amb
uns adhesius revindicatius –a
la imatge–, on s'exposava amb
sentit de l'humor la més que
seriosa problemàtica dels seus
conductors. Dies abans alguns
conductors havien lluït als
seus uniformes unes xapes on
es podia llegir: "Jo, vull dos di-
es de descans setmanal".

Als adhesius, Mafalda –re-
presentant els fills i filles dels
conductors d'autobús–, es pr-
egunta: "Per què si el meu pare
treballa en una empresa amb
tecnologia del segle XXI se-
gueix descansant com al segle
XIX?". La reflexió està servida, i
la demanda a l'alcalde de la
ciutat també: "Sr.Hereu: els
buseros de TMB volem des-
cans setmanal". 

d
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✑ Directa Berga
/bergueda@setmanaridirecta.info/

La setmana passada va ser ad-
mesa a tràmit la demanda con-

tra l’Ajuntament de Berga per part
de vint de les 22 persones multa-
des arrel dels actes culturals, lú-
dics i reivindicatius que el passat
30 de setembre de 2006 es van
celebrar a la plaça de les Fonts de
la ciutat. La vista del recurs es ce-
lebrarà el 24 d’abril a les deu del
matí al Jutjat Contenciós-Admi-
nistratiu número 8 de Barcelona.

Premi a la Cultura
D’altra banda, el Centre d’Estudis
Josep Ester Borràs, l’Ateneu Lliber-
tari Columna Terra i Llibertat i l’A-
teneu Llibertari del Berguedà —
totes elles entitats llibertàries de
Berga— han proposat les 22 perso-
nes multades pel fets del passat 30
de setembre de 2006 com a candi-
dates al Premi a la Cultura de Ber-
ga. Enguany les entitats i els ciuta-
dans particulars de Berga poden
proposar els seus candidats al
Premi a la Cultura que cada any
lliura l’Ajuntament de la ciutat. En
aquest marc, les tres entitats lli-
bertàries de Berga han proposat
les persones multades com a can-
didates i han animat a la població
a votar-hi a favor. Aquestes asso-
ciacions han argumentat què les
persones multades són “justes
mereixedores al Premi a la Cultura
2007 com a exemple de denúncia,
lluita i constància en la reivindica-
ció de l’ús del carrer pels ciuta-
dans en benefici d’una cultura
popular, lliure i autogestionada; i
alhora allunyada de la institucio-
nalització cultural que promouen
les administracions municipals, i
de les normatives de control
social (les anomenades Ordenan-
ces de Civisme) desenvolupades
pels mateixos consistoris locals
que tan sols potencien les arbitra-
rietats i els abusos de poder”.

Acceptada 
a tràmit 
la demanda
contra
l’Ajuntament
de Berga

BERGUEDÀ // ORDENANÇA

Les entitats
llibertàries
proposen 

les 22 persones
multades com a

candidates al
Premi a la Cultura

d

Treballadores i treballadors de la planta de Mercedes del Bon Pastor a la plaça Orfila.
Joan Alvado

d

Adhesius contra la precarietat



31 d’octubre de 2007 / directa núm. 68 Així està el pati  pàgina 17

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Consell Executiu de l’Insti-
tut Català de la Salut (ICS)
s’ha fet enrere en el cessa-

ment del director del Centre d’A-
tenció Primària (CAP) Raval Sud,
Jaume Morató, arran d’una carta
interna (dirigida a altres directors)
en la que criticava l’estat actual
de la sanitat a Catalunya. Després
d’una setmana de mobilitzacions i
d’haver rebut la solidaritat de
molts ambulatoris “s’han abaixat
els pantalons”. Així ho afirma J.F.,

treballador del Raval Sud. Jaume
Morató explica que alguns direc-
tors d’altres CAP, com el de Cor-
nellà i el Litoral, van presentar la
seva dimissió en solidaritat amb
el seu cas. Morató afirma que
“tots els ambulatoris van enviar
signatures” i, a més, estaven con-
vocades noves mobilitzacions
cada dimarts. “Estem tots molt
contents, és difícil el que hem fet”,
continua Jaume Morató. “Altres
han estat cessats, però no han tin-
gut tant de recolzament”, conclou
el director del CAP del Raval.

La rectificació del Consell
Executiu de l’ICS arriba just una
setmana després del cessament
del doctor Morató. El motiu que
exposava la gerència del CAP és
que la carta que va enviar als
coordinadors d’altres centres era
incorrecte en el to i en les for-
mes. Després d’una setmana de
pressions per part dels treballa-
dors, afirmen que accepten les
explicacions del doctor Morató
(en resum, que no pretenien
ofendre a ningú) i el readmeten.
El mateix Morató es va mostrar
sorprés davant el fet que “el
gerent d’un govern anomenat
d’esquerres i socialista, fos el pri-
mer a cessar un director-coordi-
nador d’equip per una carta
enviada als seus companys”. El
personal del CAP (més de 80 pro-
fessionals) afirma en una nota
que aquesta mesura recorda
“altres temps, en què la discre-
pància estava tipificada en el
codi penal”, aprofitant per subs-
criure “totes i cadascuna de les
opinions expressades” pel seu
coordinador.

Una crítica constructiva
La carta en qüestió criticava els
objectius “merament economi-
cistes” marcats a la sanitat cata-
lana, com poden ser la reducció
dels dies de baixa o la despesa
farmacèutica. Recordem que,
més enllà de qualsevol criteri
mèdic, el govern vol primar eco-
nòmicament els metges que
assoleixin aquests objectius.
Morató també critica la manca
de substitucions, amagada en
una manca de metges, ja que “si
aquests es troben no són auto-
ritzats per les diferents direc-
cions perquè diuen que no hi ha
diners”. Morató denuncia també
els contingents d’entre 2.000 i

2.500 pacients per metge (molts
d’ells ancians o persones amb
barreres lingüístiques), amb la
conseqüent massificació de les
consultes “potenciada pels nos-
tres dirigents i polítics”. Segons
Morató, “estem a la cua d’Euro-
pa” en la quantitat d’hores que
els metges destinen a l’assistèn-
cia en relació al nombre de
pacients.

La carta animava també a
anar “tots a una” pel bé de l’aten-
ció primària. El personal del CAP
considera que les idees que va
exposar haurien de servir com a
base “per un debat que pogués
canviar la situació de la sanitat
actual a Catalunya”, i no pas ofen-
dre a ningú. Així mateix ho ex-
pressava el propi Morató mo-
ments després de ser cessat,
afegint que “no voldria que el
meu cessament fos utilitzat per
ningú”.

Altres directors cessats du-
rant el  2007
Un fet sorprenent és que els
pacients també van participar
en la recollida de signatures.
Altres directors no van tenir la
mateixa sort. Algunes cartes de
recolzament publicades al bloc
de Raval Sud recorden la desti-

tució de Teresa Rama a Sant
Adrià de Besòs, al setembre,
“malgrat el recolzament de l’im-
mensa majoria de l’equip”, així
com del director d’un altre CAP
de Reus, abans de l’estiu, “per
no compartir els criteris que
imposa el Servei d’Atenció Pri-
mària”. A les cartes publicades
es poden llegir denúncies com
aquesta que segueix: “Llàstima
que el nou ICS ha donat final-
ment la cara, i s’ha mostrat com
un ICS pre-democràtic, on les
coses es fan per collons... i la
realitat mostrarà, espero, que
les coses es fan perque nosal-
tres les fem possibles…” 

En definitiva, i d’acord amb
aquests mateixos comentaris,
sembla que la ràpida i massiva
resposta dels treballadors de la
salut pot haver marcat un abans
i un després en el funcionament
de l’ICS.

Carta d’agraïment

En resposta a l’àmplia solida-
ritat rebuda per part dels

treballadors de molts ambula-
toris de Catalunya, que van
enviar cartes de suport, cartes
als diaris i van participar a les
marxes dels dies 23 i 24 d’octu-
bre, el doctor Jaume Morató i
l’Equip d’Atenció Primària Ra-
val Sud han volgut “agrair tot el
suport i l’ajut que hem rebut
per part de professionals sani-
taris i no sanitaris d’altres cen-
tres, mitjans de comunicació,
pacients, familiars i amics en
aquesta darrera setmana. Sense
vosaltres no hagués estat possi-
ble el seu retorn.” De la mateixa
manera informen que es des-
convoquen les concentracions
anunciades.

BARCELONA // LA REGULACIÓ D’OCUPACIÓ BLOQUEJA LES NEGOCIACIONS

✑ Pau Cortina Trilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En una carta enviada la setmana
passada al Consell General del

Poder Judicial i remesa als mitjans
de comunicació, la presidenta del
Defensor del Pacient, Carmen Flo-
res, sol·licitava la dimissió imme-
diata de la jutgessa Inés Huerta
Garitano (presidenta de la sala
vuitena del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid), per menyste-
nir les negligències mèdiques en
les seves sentències i per unes
declaracions recents, on afirmava
que els pacients afectats per
aquest tipus de casos "tenen la
negra" i s’han de resignar.

Aquesta jutgessa va dir en
públic -durant unes jornades de
l’Associació de Dret Sanitari–
que "l’administració no és un
‘Montepío’ ni un fons de pen-
sions, ni una ONG i, per tant,
contra el vici de demanar hi ha la
virtut de no donar, ja que els
pacients es volen enriquir a costa
de l’administració". En el mateix
acte, la jutgessa va afirmar que
els metges han d’estar tranquils
perquè, si la justícia emet sen-
tències favorables als pacients,
és només per "pena". Carmen Flo-
res ha qualificat aquestes decla-
racions de "demencials".

Carta al CGPJ
Les polèmiques afirmacions d’I-
nés Huerta han mogut al Defen-
sor del Pacient a exhortar la
judicatura perquè se li retirin les
competències per jutjar aquests
temes i, d’aquesta manera, evitar
que cap denúncia arribi a mans
d’algú "que no respecta els pa-
cients, els insulta". De la mateixa
manera, demana al president del
CGPJ, Francisco José Hernando,
que repassi les sentències dicta-
des per Huerta durant el darrer
any i podrà comprovar -assegu-
ra– que, en els casos de negli-
gència, delibera gairebé sempre
en el mateix sentit. En la missiva
escrita, Carmen Flores cita l’e-
xemple d’una indemnització de
12.000 euros dictada per la ma-
gistrada, per a un pacient que va
quedar en estat de tetraplegia a
causa d’una negligència mèdica,
una quantitat que la defensora
del pacient valora com a molt
irrisòria.

El defensor del
pacient demana
la dimissió
d’una jutgessa
“infame”

Inés Huerta
va afirmar que

els pacients
víctimes de
negligències

mèdiques “tenen
la negra” i s’han

de resignar

BARCELONA // JUDICIAL

Directors
d’altres CAP,

com el de
Cornellà i el
Litoral, van
presentar la

seva dimissió en
solidaritat amb

el seu cas

Jaume Morató
critica els
objectius

“merament
economicistes”

de la sanitat
catalana d

Mobilització dels companys de feina de Jaume Morató. Finalment han decidit anular el cessament del metge 
Arxiu

La protesta força que l’ICS readmeti
el director del CAP del Raval Sud
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✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Còrsega/

La recent onada de sabotat-
ges dels clandestins –tal i
com s’anomenen a Còrsega

els grups armats– il·lustra, millor
que res, quins són els punts ca-
lents del conflicte entre l’illa i
l’Estat francès: el 20 de setembre,
dos artefactes simultanis van
esclatar a un edifici d’Hisenda i al
cotxe particular d’un gendarme;
el 2 d’octubre, dos encaputxats
van entrar a la luxosa segona resi-
dència d’un industrial francès, van
fer sortir al guarda de seguretat i
van dinamitar l’immoble; només
dos dies després, el 4 d’octubre,
van ser metrallades, des d’un cot-
xe en marxa, les oficines de la
Duana. La policia, els impostos i
l’especulació són les tres institu-
cions més odiades pels corsos.

Estructura colonial
Còrsega, en molts aspectes, re-
corda més Itàlia que França. L’i-
dioma s’assembla més a l’italià, es
menja molta pizza i el caràcter és
molt mediterrani. També les in-
fraestructures recorden les italia-
nes: al país inventor del TGV enca-
ra hi funcionen trens a dièsel dels
anys setanta, la connexió a Inter-
net és terrible i el gas funciona
bàsicament amb bombones.

Segons Saldana Esteban, diri-
gent estudiantil i independentista,
aquesta situació té una explicació
política: “L’Estat francès mai s’ha
preocupat de desenvolupar Còr-
sega. Sempre ens ha volgut en un
pla inferior per mantenir la seva
dominació sobre l’illa, i això es
manté tant amb els governs de
dretes com amb els d’esquerres”.
Certa o no l’acusació, actualment
la majoria de corsos viuen disper-
sos pel món, sobretot a la França
continental, ja que l’emigració s’ha
convertit en la principal font de
treball. En canvi, a l’illa, la gent d’o-
rigen cors ha esdevingut minorità-
ria en haver-hi una arribada de
població francesa i magribina,
bàsicament funcionaris que dema-
nen destí a l’illa per cobrar plusos
salarials, jubilats que es retiren a
un lloc amb “sol i platja” i molts
dels colonialistes que van haver de
marxar d’Algèria quan aquesta va
declarar la independència. 

pàgina 18 roda el món
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CÒRSEGA // A L’ILLA ES VIU UN GRAN MALESTAR SOCIOECONÒMIC I CULTURAL

Una colònia enmig d’Europa

La minorització agrega, al
malestar socioeconòmic, un ma-
lestar cultural. Aquesta substitu-
ció de població –juntament amb
l’endarreriment econòmic– és el
que fa pensar en Còrsega com
una colònia, precisament el ter-
me que el moviment nacionalis-
ta fa servir quan analitza l’esta-
tus de l’illa.

Empobriment i especulació
L’economia colonial es basa única-
ment en el turisme, el qual genera
una sèrie de desequilibris socials i
ambientals més grans que els
beneficis que aporta. Segons Jac-
ques Rossi, ex secretari general del
Sindicat de Treballadors Corsos
(STC) la major font d’ocupació és
“precària, no especialitzada i con-
centrada en dos mesos”. La segona
destinació laboral és la funció
pública, responsable de la vinguda
massiva de francesos. Aquesta és,
sense dubte, la gran maledicció
dels corsos ja que mengen gràcies
als seus dos principals enemics:
l’Estat i l’aculturització.

A més, el turisme ha portat una
forta especulació immobiliària.
Encara que lluny de la pressió que
es viu als Països Catalans, quasi la
totalitat de la construcció que es
fa es destina a segones residències.
A Calvi, per exemple, aquestes ja
són el 60% dels habitatges, i estan
buides deu mesos l’any mentre als
joves de la ciutat els resulta impos-
sible emancipar-se.

Resistència nacional i social
La divisió dels habitants de l’illa
en dues comunitats molt diferen-
ciades –corsos i “continentals”, o
sigui la resta– ha servit tradicio-
nalment l’Estat francès per debili-
tar les reivindicacions populars,
siguin de caràcter nacional o
social. El fet que el moviment
nacionalista cors tingui, en gran
mesura, un component molt més
identitari que social –i  fins i tot
algun dels seus partits ni tan sols
es defineixi d’esquerres– segur
que ha ajudat força. Això ha cau-
sat grans derrotes al moviment
nacionalista, com la proposta per
unificar administrativament l’illa
en un referèndum el 2003. 

Si bé es cert que sabotatges
com el del 2 d’octubre contra l’es-
peculació compten amb una sim-
patia que va molt més enllà dels
entorns nacionalistes, la societat
corsa, molt tradicional i clànica,
no té massa facilitat per integrar
els nouvinguts. Però les coses
podrien estar canviant.

L’experiència del STC és im-
portant. Aquest sindicat va ser
creat directament per iniciativa
del FLNC (Front d’Alliberament
Nacional Cors, en les sigles en
cors) i es defineix com a “naciona-
lista”. Però també com a “sindicat”
i “independent”. La seva tasca
ferma en defensa dels drets dels
treballadors els ha llaurat un gran
prestigi entre els continentals i
ara mateix són la primera força

sindical a l’illa. “És que quan fas
una bona feina, la gent ho reco-
neix”, afirma Rossi.

En aquesta línia, l’associació
Consulta Nacional tracta de posar
el concepte d’autodeterminació
al servei de les reivindicacions
socials. Per al proper 9 de desem-
bre han organitzat un referèndum
per limitar l’adquisició de béns
immobles de l’illa als seus habi-
tants, garantint, així, “la preserva-
ció de l’entorn i el dret a l’habitat-
ge”, explica Esteban.

El projecte, però, va més en-
llà. Es vol socialitzar el concepte
d’autodeterminació, incloent-hi,
“no sols la independència sinó
també el projecte social de país”,
a més de “contribuir a la creació
d’un cens nacional cors”. L’objec-
tiu final és que algun dia el futur
de Còrsega el pugui decidir la
població corsa, és a dir: tots
aquells que duen ja més de deu
anys vivint-hi més tota la diàspo-
ra forçada a marxar per motius
econòmics.

/internacional@setmanaridirecta.info/

La lluita del poble cors és ben present als carrers de les seves poblacions. (H)

Precisament la independència
d’una altra colònia francesa al

Mediterrani, Algèria, és a l’inici de
l’actual conflicte cors. Quan el
poble algerià va decidir l’expulsió
de tota la minoria colonial –els
coneguts peus negres– més de
17.000 persones –entre francesos
i àrabs col·laboracionistes– van
ser “instal·lades” a Còrsega. Junta-
ment amb la població, hi van anar
a parar algunes de les guarnicions
“algerianes” de la Legió Estrange-
ra, amb la qual cosa l’illa encara va
guanyar més estètica colonial.

Sempre s’ha dit que es va
escollir l’illa com a destinació
precisament per aigualir-ne les
aspiracions nacionalistes i un
altre dels territoris preferits va
ser la Catalunya Nord. Altres,
com el sindicalista Rossi, treuen

importància a l’assumpte i recor-
den que molts d’aquests peus
negres eren corsos.

El que va causar l’esclat, pe-
rò, no va ser l’allau migratori,
sinó les ajudes econòmiques
concedides als nous habitants.
En una situació de precarietat i
pobresa, les milionàries indem-
nitzacions van ser rebudes com
un greuge comparatiu pels cor-
sos. A principis dels setanta co-
mencen les primeres reivindica-
cions sindicals i socials durament
reprimides, l’any 1974 neix –en el
context internacional de lluites
d’alliberament nacional– l’FLNC.
Després de 33 anys, i tot i les se-
ves múltiples escissions, el Front
no ha pogut ser desmantellat,
encara que actualment té 65 mi-
litants a les presons franceses.

Després d’Algèria... Còrsega?
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La policia, els
impostos i

l’especulació
són les tres
institucions
més odiades
pels corsos
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✑ Nanni Giuliani
/Roma /

La Policia Local del municipi
de Roma va intentar entrar
al Centre Social Okupat

Torre Maura el 12 d’octubre per a
recollir informació sobre les per-
sones que hi habiten i la seva
infraestructura. El CSO Torre Ma-
ura porta quinze anys okupat i ja
ha tingut diverses amenaces de
desallotjament per part de l’ajun-
tament, propietari de l’immoble,
com fa dos anys, quan els hi van
dir que els farien fora de manera
imminent.

Les persones que es troba-
ven al centre social els hi van
impedir l’entrada i els agents van
amenaçar que vindrien al llarg
de les següents hores. La con-
centració d’un centenar de per-

ITÀLIA // PORTA QUINZE ANYS OKUPAT I L’AJUNTAMENT DE ROMA N’ÉS EL PROPIETARI

✑ Jordi Mumbrú
/Roma/

Com si es tractés de mafio-
sos. Els fiscals que instruei-
xen el cas dels desordres

que es van produir el juliol de 2001
a Gènova en motiu de la trobada
G8 reclamen “penes severes” per
als 25 detinguts. “Hem de tenir el
valor d’anomenar aquells fets pel
seu nom: devastació i saqueig”, va
dir Andrea Canciani, un dels dos
fiscals que porta el cas. I valor no
els ha faltat. Demanen fins a 225
anys per a tots ells, una mitjana de
nou anys de presó per persona. La
pitjor petició de pena és per una
dona de 41 anys que està acusada
de llançar un còctel molotov a la
porta de la presó de Marassi. Li
demanen setze anys de presó. La
mare de Carlo Giuliani, el jove ita-
lià assassinat per la policia, i sena-
dora de Refundació Comunista,
Haidi Giuliani, va dir: “Si qui es

defensa de la violència injustifica-
da, o roba un pernil, mereix 225
anys de presó, quants n’hauríem
de pretendre per qui ha trencat

caps, dents, costelles, per a qui
ha torturat i per a qui ha assassi-
nat? Continuo amb la meva plena
solidaritat amb els 25 acusats”. 

El dia després de saber-se la
petició de presó dels fiscals, l’Es-
tat va presentar les seves xifres. I,

segons han calculat, les despeses
de les diferents protestes de
Gènova arriben als 25.000 euros,
que també hauran de pagar els
detinguts. Les destrosses es van
produir, segons la petició de l’Es-
tat italià, a la Presidència del
Consell de Ministres, als Ministe-
ris de Justícia, Interior i Defensa,
a la presó de Marassi i als dife-
rents vehicles de les forces de
l’ordre. Des d’un d’aquests vehi-
cles va sortir la bala que va matar
el jove Carlo Giuliani. La protes-
ta i la repressió pel G8 a Itàlia
encara té altres judicis pendents
en els que les acusacions prove-
nen dels moviments socials. El
més important és el de l’assassi-
nat de Carlo Giuliani. El jutges
italians van absoldre el policia
que li va disparar un tret al cap,
però la seva família va denunciar
el cas al  Tribunal Europeu de
Drets Humans d’Estrasburg, que
el va acceptar. També hi ha pen-

dent el judici contra els agents
que van agredir els manifestants.
Els advocats de l’acusació parti-
cular han aportat com a proves
algunes cintes on es poden sentir
les converses dels policies, se-

gons va desvetllar el diari La
Repubblica. En aquestes cintes
s’escolten diferents frases dels
agents. En una conversa es pot
apreciar com una funcionària diu

“tant de bo que es morin tots” i
un agent li respon que “de mo-
ment ja en va un... 1 a 0 per a
nosaltres”, en una clara referèn-
cia a Carlo Giuliani. En total hi ha
29 agents i dirigents acusats per
“la massacre de l’escola Diaz”,
segons paraules del fiscal Can-
ciani, i 49 més per usar la violèn-
cia contra 300 joves detinguts a
la caserna de Bolzaneto.

Davant de totes aquestes
peticions de presó per als 25 joves
detinguts, els moviments socials
italians han convocat una mani-
festació a Gènova per al proper 17
de novembre. La sentència dels
antiglobalització es farà pública
abans de Nadal, segons les previ-
sions. A l’estiu, en canvi, se sabrà si
condemnen o no als agents acu-
sats de violència i detencions
injustificades. El Tribunal d’Estras-
burg, que instrueix el cas de Carlo
Giuliani, encara no ha dit quan es
pronunciarà. 

sones que l’endemà es van apro-
par a la seu municipal del barri
de Torre Maura van rebre l’expli-
cació oficial que el consistori
està fent una reestructuració
dels seus béns i necessitava co-
nèixer la situació de l’edifici.
Alguns dels assistents a la con-
centració, que van anar a solida-
ritzar-se des d’altres barris de
Roma (alguns d’ells a 28 quilò-
metres de distància), explicaven
que era important la seva pre-
sència, ja que així es podia veure
que existeix una xarxa de suport
mutu entre els centres socials.

D’altra banda, l’Ajuntament com-
provava, així, que “si tocaven a
un, els tocaven a tots”.

Legalització o resistir al
marge del sistema
A partir de 1994 es va donar un
procés d’institucionalització de
certs espais okupats, poc des-
prés d’una temporada de forta
repressió i de desallotjaments
brutals com el del CSO La Torre,
que va canviar força el panora-
ma dels centres socials. Quan el
1995 el Ministre d’Economia va
intentar vendre el Forte Prenes-

tino, un casal molt actiu, la res-
posta de la Coordinadora de
Centres Socials va ser redactar
un document conjunt en el que
es parlava de l’ús dels espais
abandonats de propietat muni-
cipal. Aquesta iniciativa popular
va ser profundament modificada
i transformada per l’Ajuntament
de Roma i així adaptar-la a les
seves pròpies exigències. Això va
obrir una escletxa entre els que
van optar per la legalització i els
que van mantenir-se al marge
del sistema. Aquest procés va ser
impulsat per totes les instàncies

administratives de Roma, des dels
barris fins a la província del Laci,
governades pel Partit Democràtic
(abans, L’Olivera, de centre-es-
querra). L’alcalde Walter Veltroni,
amb una àmplia majoria dels vots
emesos, ha buscat una política
d’acords amb diferents col·lectius
fora de la legalitat. 

La solució, però, per qui no
ha volgut acatar aquests consen-
sos globals, és la persecució. L’a-
cord no és tan perjudicial per la
supervivència de certs projec-
tes, ja que impedeix el desallot-
jament al mateix temps que
deixa la gestió de l’espai a l’as-
semblea del col·lectiu. Però des
d’altres espais, que han preferit
mantenir una confrontació di-
recta amb l’Estat, consideren
que aquest procés –al qual s’han
acollit centres socials referents
del moviment durant molts
anys– ha “fragmentat la lluita
política” a la ciutat de Roma i ha
“condemnat” a la resta d’espais
com Torre Maura, Zero Kontro-
llo, Laurentino, Pirateria o l’Ate-
neo Squat. d
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El centre okupat Torre Maura va néixer com un centre social del barri i avui dia és una
referència del moviment anarquista
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Demanen 225 anys de presó
a 25 italians pels fets del G8 
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del CSO Torre Maura
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Blanca Balanyà

Potser s’anuncien com les
millors càmeres del mercat,
però tenen els seus defec-

tes. Com a mínim, en la seva ver-
sió espanyola. L’anunci amb què
l’empresa Canon publicita el seu
nou model EOS 400d presenta
diferències substancials en la
seva versió per al mercat espan-
yol i la seva versió internacional.

La versió internacional que
reproduïm a dalt, que s’ha distri-
buït a nivell europeu –aquesta
està extreta de la revista anglesa
Q–, mostra una vista típica de la
ciutat de Girona: el Pont de Pe-

dra. Al fons, hi podem veure la
seu de la CUP local, amb la cor-
responent bandera estelada i
pancartes amb diversos lemes. A
mà esquerra, també s’aprecia una
senyera en una de les finestres
dels edificis vora l’Onyar. La ver-
sió espanyola de l’anunci, que
reproduïm a sota, és substancial-
ment diferent: hi apareix el Pont
de Pedra i els edificis vora el riu,
però algú ha substituït la senyera
estelada per una bandera de
color groc. Per curar-se en salut,
la senyera de mà esquerra, tot i
que no queda clar que sigui una
estelada, també ha estat degu-
dament retocada i descolorida.

L’anunci ha estat extret d’una
capçalera gratuïta que es distri-
bueix a la capital gironina.

Potser és que Canon no foto-
grafia estelades? No farem pu-
blicitat de la marca de l’objectiu
del nostre fotògraf gironí. En tot
cas, el seu aparell sí que ha cap-
tat amb total nitidesa l’estelada
que, des de fa anys, presideix la
seu de la CUP.

Cal afegir que la DIRECTA ha
intentat parlar amb els responsa-
bles de l'anunci, però ni Canon,
ni la seva agència de comunica-
ció, ni l'agència de publicitat que
ha fet l'anunci, MediaEdg CIA, no
han volgut fer cap comentari.

Canon no fotografia estelades

Freqüències de ràdios lliures o populars 
Ràdio Bronka 104.5FM (Bcn Nord, Gramenet i Badalona) i 104.45FM (Bcn Sud i Hospitalet), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona),

Radio 90 101.4FM (Olot), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), Ràdio Klara 104.4FM (València), Ràdio Malva 105.0 FM (València), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

Toe

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

VINS, CAVES I ÀPATS
C.DEL SANT CRIST 23 . BARCELONA

TELF. 931.634.333

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges
concerts
exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060
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Punts de venda

La subscripció és la manera més efectiva per poder llegir DIRECTA setmanalment i
també per donar el teu suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60 euros,
amb la teva subscripció el setmanari guanya en qualitat i presència al territori. 

Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>
-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info> 

-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info> 
-Osona <osona@setmanaridirecta.info> 
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Noguera)
<terresponent@setmanaridirecta.info> 
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info> 
-Solsonès <solsones@setmanaridirecta.info> 

Corresponsalies

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)
GUINARDÓ

Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

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

Taverna Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
SANT ANDREU

Patapalo Rubén Dario, 25
Trèvol Antonio Ricardos, 14
Quiosc Rambla Onze de Setembre, 10
Quiosc Comerç Plaça Comerç
Bar La Lira Coroleu, 14
NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
El Tinter La Plana, 10
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274

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
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
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
Centre d’Estudis de l’Hospitalet Major, 54 1º
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Parenya, 64
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26 
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
PIERA
Vae Victis - Ciber Garito De la Plaça, 31
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu de Sant Boi 
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
LA SEU D’URGELL
Llibreria La Llibreria Sant Ot 1
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
Casal Popular La Fura Plaça Sant Pere 8
Llibreria Pellicer Pg. Pare Claret 12
i Avinguda del Pont 4
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 

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



Al futbol sala no hi ha fores de joc.
Al jugar en camps petits, aquesta
norma que regula les passades en
profunditat no s’aplica. Però sí que
hi ha una altra profunditat, la dels
valors. El Futbol Sala Gironella, més
conegut com el Giru, és l’únic club
del Principat que juga a la Divisió
d’Honor estatal, la màxima catego-
ria. Ubicades a un poble de 5.000
habitants, quan juguen a casa,
omplen el pavelló amb una afició
que els reconeix el bon joc i el sacri-
fici, ja que són les úniques jugado-
res de la categoria que no reben
remuneració econòmica.
Acompanyar aquest equip dues
jornades, una a casa i una a Elx,
permet veure el seu component
humà i descobrir les dificultats que
troba l’esport femení d’elit per tirar
endavant.

✑ Jordi Panyella i Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a Clara, que és la segona
temporada que juga al Gi-
ru, m’havia citat a les nou
del matí a la plaça Lesseps

de Barcelona per pujar a Gironella
amb l’equip femení de futbol sala. La
trobo a ella, a la Berta i a l’entrenador,
en Víctor, que només pujar al cotxe
em diu: “Què, Jordi, ja estàs preparat
per passar un dia rodejat de noies?”.
Per això vaig anar-hi, per veure com
viuen l’esport unes noies que s’hi
dediquen. Quan juguen a casa, les ju-
gadores acostumen a entrenar els
divendres a Gironella i es queden a
dormir al càmping d’aquest poble.
Avui, però, l’entrenament es farà el
matí del dissabte, i serà en un altre
càmping, el Berga Resort.

Són les onze del matí quan fan un
cercle al mig de la pista per començar
a parlar. A la grada, les quatre lesiona-
des, l’Isa de la televisió de Berga i jo.
Pocs minuts després, arriba el Pere,
que retransmet els partits que filma
l’Isa. Però també és el metge de l’e-
quip, membre de la Junta, redactor
del Berguedà Actual, i treballador de
l’hospital de Berga. Ell m’explica algu-
nes de les principals dificultats del
futbol femení: “És un esport que no
té gaire difusió, i entre els clubs falta
un nivell d’intentar entendre’ns que,
si s’assolís, segurament aniria en
benefici del futbol sala femení”. A
més, en el cas del Giru, “som el Club
petit; Gironella és el poble més petit
amb un equip a la Divisió d’Honor i a
sobre som l’equip català”.

El Giru té altres peculiaritats
com, per exemple, que és l’únic equip
de la Divisió on les jugadores no re-

ben cap tipus de remuneració econò-
mica. Segons la visió de la Giralt, una
de les jugadores: “Si cobréssim la co-
sa canviaria, ja no seria el grup que
som. Si ha d’haver-hi algun tipus de
recompensa, ha de ser igual per a
totes”. I és el mateix que pensa l’en-
trenador: “Pagues per obtenir més
rendiment, però si cobren diferent,
afecta emocionalment la resta i a-
caba baixant el rendiment de l’equip.
Per tant, és contraproduent”. I és que,
com diu la Clàudia, que fa sis anys que
és la capitana del Giru, el que defi-
neix l’equip és que “som un grup de
noies que anem a passar-ho bé. No
busquem fer del futbol sala una feina,
ni viure d’això”.

De l’autogestió a la Divisió d’Honor
La Clàudia és una de les jugadores que
ha vist néixer l’equip i l’ha fet arribar
fins on és ara. “Quan vaig començar a
jugar, nosaltres ens autogestionàvem,
portàvem el nom del Gironella, però
ens havíem de buscar la vida. Érem
una cosa a part dels nois”. També, com
recorda la Momo, que fa set anys que
juga al Giru, “els nois del Gironella
jugaven abans que nosaltres i, quan
entràvem després, la graderia queda-
va buida”. Ara, i ho puc comprovar
quan acaba el partit que les va enfron-
tar contra el madrileny Futsi, passa
exactament al revés. L’afició del Giru
és de la més fidel de tota la Divisió.
“Hem guanyat molts partits gràcies a
l’afició”, diu la Clàudia. I “es mereixen
un deu”, afegeix la Giralt.

Quan van pujar a la Divisió d’Ho-
nor, però, “era impensable que les
noies fóssim quelcom a part dels

nois”, diu la Clàudia, que recorda que
aleshores “vam haver de posar-nos
d’acord amb la Junta i crear una unió
que va ser molt important”. Aquesta
unió va sorgir d’un projecte comú, on
a part que “es donava prioritat a l’e-
quip femení, ja que necessitava més
recursos, s’incloïa la creació d’un
equip B format per jugadores de la
comarca”. Ara, com explica en Pere,
“un dels objectius de la Junta és que, a
mitjà termini, hi hagi una renovació
generacional i que la meitat de l’equip
pugui ser del Berguedà”.

El dia 20 d’octubre, el Giru es va
enfrontar amb el Femelche, un equip
d’Elx (Alacant). A la mitja part del par-
tit coincideixo al bar amb el Iaiu, el
xofer de l’autocar que sempre acom-
panya el Giru en els seus desplaça-
ments. Crec que és el primer cop que
el veig de peu, i em sorprenc de com
n’és de baixet. Condueix per l’empre-

sa Berga Bus Autocars i no és casual
que sigui així, ja que l’autocar sempre
surt del Berguedà i torna al Berguedà.
En Víctor m’explica que “és una forma
d’afavorir les jugadores d’aquí”, de la
comarca. Ell ho té molt clar, “no sóc
un mercenari, vull fer un equip vincu-
lat al territori” i, en aquest sentit, la
creació –ara fa quatre anys– de l’E-
quip B hi està ajudant. El valor d’a-
questa vinculació també és feina de la
capitana, la Clàudia, que diu: “un
paper important de la capitana és
transmetre a totes aquestes jugadores
que no són de la comarca el que hem
estat lluitant les noies per aconseguir
el que tenim ara”.

El factor psicològic
Durant els primers minuts del viatge
cap a Elx es discuteix la pel·lícula que
volen mirar, són prop de sis hores de
trajecte i cal anar preparades. El Mà-
rius, delegat de l’equip, ho té clarís-
sim: “el dia que vam veure Lucía y el
Sexo van fotre un partidàs!”. I és que,
realment, en un equip femení, el fac-
tor psicològic és molt important, pot-
ser més que en un masculí. La Giralt,
que ve de jugar en equips del Mares-
me, explica que, sigui noi o noia, la
persona que les entreni “ha de tenir
certa psicologia perquè, si fots una
bronca a un noi, es motiva, si ho fas a
una noia, el més probable és que t’en-
viï a la merda, però també pot ser que
s’enfonsi”.

I això, molta psicologia, és el que
trobo al vestuari del Giru moments
abans de començar l’escalfament
del partit contra el Futsi. Excepcio-
nalment, m’hi deixen entrar, i jo, a-

graït, em preparo per assistir al que
imagino que serà una xerrada tàcti-
ca, però no. El que em trobo és en
Víctor dient: “la setmana passada
vam perdre un partit que pensàvem
que guanyaríem. Es van lesionar dues
de les millors jugadores, però no us
vaig veure somriure en tot el partit.
A què heu vingut? A jugar i a passar-
ho bé, no tenim res a perdre!”. Dies

més tard, sabré que aquests són els
comentaris de l’escola Cruyff, tot un
clàssic, que deixa veure una nova
característica de l’equip i, com diu la
Saray, “ens entenem totes molt bé,
és un grup bastant unit i això es nota
al camp”. La Susanna, que és la sego-
na entrenadora, afegeix, quan el Víc-
tor li cedeix la paraula: “algun error
farem, però es tracta de superar-lo
entre totes”.
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Quan el futbol fa un ‘Giru’, ningú queda fora de joc

L

Un moment de l’entrenament del ‘Giru’ en una pista del Berguedà Panye

El Giru és l’únic
equip de la Divisió

on les jugadores
no reben cap tipus

de remuneració
econòmica “Els nois del

Gironella jugaven
abans i, quan

entràvem
nosaltres, la

graderia quedava
buida”. Ara, passa

exactament
al revés

“La setmana
passada vam
perdre, es van
lesionar dues
de les millors

jugadores, però
no us vaig veure
somriure en tot
el partit. A què

heu vingut?”



Esport masculí i femení
Segons el Pere, la principal diferència
entre noies i nois al futbol és que els
nois tenen “més velocitat, potència i
força” però, en canvi, les noies tenen
més “creativitat, imaginació i flexibili-
tat”. En tot cas, a nivell tècnic hi ha
prou igualtat. I això, segons en Víctor,
és positiu perquè “com que la jugada
va una mica més lenta, et permet
veure-la tota amb claredat, gaudeixes
més, no només del final”, quan hi ha
gol, s’entén.

El Giru l’entrenen tres persones,
en Víctor, en Javi i la Susanna, que
també havia estat jugadora. A Elx no
ens acompanya, perquè fa classes a la
Universitat, xerrades i conferències,
“va molt ocupada”, diu en Víctor. I
quan pregunto quina és la matèria del
seu estudi i treball, em responen que
“s’ha especialitat en coeducació físi-
ca”, o sigui, que estudia aspectes com
la discriminació femenina en classes
d’educació física, o els valors que es
transmeten a través de l’esport. En un
dels seus articles escriu: “Al marge que
puguem practicar o no alguna activi-
tat física, l’esport i tot el que l’envolta
és especialment influent sobre les
actituds i els comportaments dels
joves adolescents. Per aquest motiu,
l’educació també ha de donar eines
per tal que els nois i les noies puguin
fer una lectura crítica de l’esport i de
la imatge corporal idealitzada que
se’ls presenta a través dels mitjans”.

Els dibuixos animats també són
mitjans de comunicació i, sovint, apa-
reixen a les converses de l’equip. Com
que una de les dues porteres del Giru

és “merengue” –i l’entrenador confes-
sa que “preferiria no saber-ho”–, el
Javi afegeix, en conya: “jugarà menys
que l’Alan”. De seguida em mira i em
pregunta si sé qui era l’Alan, cosa que
evidentment desconec. “Doncs era el
porter suplent del Benji”, diu, “i no
sabem si el dibuix tenia cames, perquè
sempre sortia assegut al costat de
l’entrenador”.

Vaga a la cinquena jornada?
A Elx, mentre dinem al restaurant,
miro la notícia que anunciava el par-
tit al diari Información. I em sorprèn
llegir-hi: “Els clubs femenins de la
LNFS han decidit desconvocar la
vaga” prevista per aquesta jornada. I
era així, no només hi havia una vaga
convocada, també hi havia una con-

centració a Madrid. In extremis, pe-
rò, la vaga es va desconvocar el dia
anterior perquè la Reial Federació
Espanyola de Futbol havia acceptat
estudiar les peticions de l’Associació
de Clubs de Futbol Sala Femení. Prin-
cipalment, es refereixen a corregir
diversos aspectes del greuge com-
paratiu i la discriminació que pateix
l’esport femení.

Un cop aclarit, acabem de dinar i
ens dirigim al pavelló d’Elx per dispu-
tar-hi el partit. A l’autocar, sona Mu-
chachito Bombo Infierno: “Ojalá no te
hubiera conocido nunca”, i la Mercè
versiona la lletra cantant: “Ojalá no tu-
viéramos que jugar este partido”. Tant
difícil serà? Doncs sí, perden cinc a un.
Però els dos incondicionals, l’Antoniu i
l’Elisa –que segueixen el Giru a tot

arreu–, mentre recullen la mascota i
les trompetes, comenten el partit i ho
tenen claríssim: “Hi ha equip... si la set-
mana que ve juguem així, guanyem
segur”. I així serà, el dia abans de tancar
el reportatge, el Giru guanya dos a un
al Teccan de Logronyo.
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Per contactar:

FUTBOL SALA GIRONELLA:
http://fsgironella.iespana.es/

KASAL DE ROQUETES:
http://www.pangea.org/kasalro/

“Algun error farem, però es tracta de superar-lo entre totes”, els diu la Susanna, la segona entrenadora, moments abans del partit

d

Panye

PanyeLes jugadores fent estiraments a Elx

La vaga es va
desconvocar el dia
anterior perquè la

Reial Federació
Espanyola de
Futbol havia

acceptat estudiar
les peticions de
l’Associació de
Clubs de Futbol

Sala Femení

‘Juga i
toca les
pilotes’

Mentre el Giru juga a Elx, al
barri de Roquetes de Barcelo-

na, hi ha unes altres noies que
juguen a futbol. Són una trentena i
han contestat a la crida del Kasal
de Joves de Roquetes per partici-
par a la segona edició del torneig
“Juga i toca les pilotes”. La Mònica,
que participa en l’organització i en
un equip d’aquest torneig, explica
que la idea “va sortir d’unes ami-
gues que havíem participat, l’any
anterior, en un torneig de futbol
contra al racisme”.

“L’esport és una excusa per
gaudir d’un espai per a nosaltres”,
diu la Mònica, i trobo que s’assem-
bla al que m’explica la Marga del
Giru. Ella ve del Barça, d’on va mar-
xar, entre d’altres coses, per la
poca entesa que hi havia entre
dues de les davanteres, “la medià-
tica, i la bona”. M’explica que, si
s’hagués quedat al Barça, “segura-
ment ara estaria cobrant diners i
em podria guanyar la vida, però és
que al Giru hi ha les meves ami-
gues”. I segur que són amigues el
que ha trobat la Sònia, una jugado-
ra que ve del Castelldefels i que
veu com la resta de companyes l’a-
juden i li ofereixen els seus conei-
xements perquè pugui aprovar
l’ESO. “A molts desplaçaments
s’emporta els apunts i cadascuna
l’ajuda en aquells temes que més
coneix”, m’explica la Clara.

Aquest sentiment de grup, pot-
ser és una de les peculiaritats del
futbol femení. Com diu la Giralt,
també del Giru, “els nois són amics
o hi ha amics a diferents equips,
però no crec que hi hagi la relació
que hi ha entre les noies. Som més
afectives, més carinyoses, i els al-
tres van a jugar i ja està, després
se’n van a casa. En canvi, tu jugues
un partit i te’n vas de festa amb les
de l’equip rival”. I amb festa i rei-
vindicació és com va acabar el tor-
neig de Roquetes.
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✑ Oriol Martí Sambola
/cultura@setmanaridirecta.info/

Josep Palau i Fabre
(Barcelona, 1917) va publicar,
l’any 1966, un article que

hauria de ser llegit a les escoles,
i no pas inclòs en el programa
de llengua catalana. “Els folls
catalans” una, nota recollida als
Quaderns de l’alquimista, sugge-
reix que la nostra història està
plena d’intel·lectuals, filòsofs,
escriptors, artistes i músics que
tenien com a denominador
comú la follia creativa, la boge-
ria mística, el caos productiu i la
recerca de la llibertat. La teoria
de Palau i Fabre xoca frontal-
ment amb el discurs generalitzat
de la Catalunya del seny, catò-
lica i sardanista. Potser la tragè-
dia de les dues espanyes es
reprodueix en el nostre petit
país: la Catalunya del seny, que
existeix, i la Catalunya boja, que
persisteix.

Llull, el primer foll català
Si Palau i Fabre considera que el
primer foll català va ser Ramon
Llull, afegiríem que el seu
primer acte boig va ser el d’uti-
litzar, al segle XIII i en detriment
del llatí, la llengua catalana. Llull
era considerat foll per moltes
raons: per encetar l’activitat de
l’escriptura en català, però
també per ser alquimista de la
veritat, savi íntegre, anacoreta,
home místic, modern, marginal,
mediterrani i germànic a la
vegada, un vell despentinat.
Després de Llull, impera un llarg
silenci foll que comprèn dies i
segles de rectitud i seny. El segle
XIX abraçarà la fi d’aquesta
sequera boja amb el naixement
del gran poeta de la Renaixença.
Jacint Verdaguer és una figura
dual i complexa: home catòlic i
conservador que, a la vegada,
esdevé pagà en l’ús del llen-
guatge, místic en la seva poesia i
femella humil i feble, segons
Palau i Fabre, quan es tracta de
transmetre el sentit de la catala-
nitat. Ja entrats en el segle XX, la
llista de noms que ens atenyen
es multiplica. Les agitacions, els
canvis, les revolucions esdeve-
nen foc creatiu que es materia-
litza en l’auge de la follia
catalana.

El primer dels noms que
despunta és el de Francesc
Pujols, que enllaça amb Ramon
Llull en la voluntat de crear un
corrent filosòfic de la terra de la
veritat, referint-se a Catalunya.
L’any 1918, el filòsof va publicar

el Concepte General de la
Ciència Catalana, on apareix la
ja cèlebre afirmació que als
catalans “(...) totes les seves
despeses, on vagin, els seran
pagades(...)”.

Plumes, envans i pinzells
Fent un salt al camp de la poesia,
J.V. Foix avisava que “és quan
dormo que hi veig clar, foll d’una
dolça metzina”, dos versos que
llencen de cap el poeta cap al
mar de la follia. L’acompanyen
Joan Salvat-Papasseit i el gran
Joan Brossa, experimentador en
el camp del vers objecte, inventor
de nous llenguatges centrats en la
modificació i la intervenció de la
lletra, la paraula, l’alfabet.

Joan Perucho, Pere Calders i
Manuel de Pedrolo són els esco-
llits en el camp de la literatura, i
més concretament del conte
fantàstic. El primer, immers en
un univers foll de bèsties fantàs-
tiques. El segon, esdevingut el
gran mestre de l’absurd i la para-
doxa. El tercer, autor del
Mecanoscrit del Segon Origen,
novel·la avançada, futurista
podríem dir, en què l’autor narra
un final i un ressorgiment de l’es-
pècie, només entès a partir de la
follia vinculada als instints de
supervivència, com són l’espe-
rança i la fertilitat.

En el camp de la pintura, hi ha
noms com Dalí, Miró o Torres
García, l’obra dels quals és prou
coneguda com per trobar-hi
elements d’absoluta follia que,
sigui dit de passada, ha estat
reconeguda arreu del món.

Finalment, en el camp de l’ar-
quitectura, trobem el mestre
Gaudí, amb Jujol, Gonzàlez i
Gargallo acompanyant-lo en el
camp del modernisme. La seva
obra ha quedat plasmada en edifi-
cis, rajoles i cases senyorials. Tots
ells van ser els portadors d’un
corrent arquitectònic que, malgrat
l’admiració actual, va conviure
amb les crítiques d’amplis sectors
reaccionaris de l’època.

De manera més àmplia i
multidisciplinària, també són

interessants els corrents artístics
que es van anar desenvolupant al
llarg del segle XX. El moviment
dadà, el surrealisme o el grup de
Dau al Set són tres mostres de
com, en aquesta ocasió, la irracio-
nalitat folla apareix en forma de
moviment creatiu. Aquest últim
corrent pren un especial interès
perquè esdevé un dels primers
moviments de l’Estat espanyol de
postguerra centrat a allunyar-se
de la realitat política a través del
surrealisme, l’hiperrealsime o
l’existencialisme, on la follia és
una arma escapatòria contra la
veritat imperant.

Follies polítiques i socials
La follia catalana és un fenomen
existent només en els vessants

artístics i creatius del país?
Centrats en les primeres dèca-
des del segle XX, la Setmana
Tràgica de 1909, la vaga general
de 1917, la instauració del movi-
ment anarquista, l’acollida de la
Segona República, la defensa
dels carrers després de l’alça-
ment del general Franco o el
procés revolucionari iniciat a
partir de 1936 constaten l’exis-
tència d’una Catalunya folla en
el camp polític i social. Una
vegada més, la Catalunya del
seny va quedar marginada
davant les voluntats canviants i
reivindicatives. La raó va
decaure en un mer concepte del
passat, vinculat al conservado-
risme, i la follia va esdevenir
revolució.

On són els folls catalans
avui? Quin és el seu

aspecte? Existeixen realment
encara? Afortunadament, la
follia persisteix, tant en el
camp artístic com també des
d’un vessant polític i social. Els
protagonistes apareixen a
escena de manera esporàdica;
segurament han acabat les
èpoques del grans moviments
artístics, polítics i socials per

tal d’entrar en el treball quasi
individual. Projectes de canto-
nada, de claveguera, personat-
ges solitaris, antiherois, treballs
efímers i desvinculats de qual-
sevol etiqueta han substituït
els grans folls del passat. Però,
malgrat tot, perduren. Pere
Portabella, Pau Riba, Jaume
Sisa, Albert Pla, Pascal
Comelade, Bocanegra, Enric
Casasses, Joan Foncuberta,

Perejaume, Carles Santos, Quim
Monzó, La Fura dels Baus,
Marta Carrasco, Calixto Bieito,
Sèmola Teatre, aquell Teatre
Lliure, Dinero Gratis; folls, tots
ells folls. I mil absents més. Al
llarg dels segles, els folls cata-
lans, encapçalats per Llull, no
han utilitzat la follia com a fi,
sinó com a mitjà a través del
qual han trobat altres veritats,
somnis i fantasies.

La Catalunya boja
LA FOLLIA CREATIVA, LA BOGERIA MÍSTICA I LA RECERCA DE LA LLIBERTAT DAVANT EL ‘SENY CATALÀ’

Vestigis i esperances dels alquimistes de la llibertat

A l’esquerra, una actuació de la Fura dels Baus i, a la dreta, un retrat de Ramon Llull. Exemples de l’avui i l’ahir de la follia catalana
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“L’anarquisme és l’autèntic
fet diferencial català”
Xavier Díez
HISTORIADOR

LLIBERTARI

‘L’oblidat gest dels rebels’ 
DEU ANYS DEL CASAL POPULAR LA TURBA

Més informació i tres minuts de documental:
LOBLIDATGESTDELSREBELS.BLOGSPOT.COM

Xavier Díez (Barcelona, 1965) és
doctor en Història Contemporània
i llicenciat en Filosofia i Lletres.
Autor de diversos llibres d’història
sobre cultura i pensament lliber-
tari i sobre la Transició, col·labora
en mitjans com El Punt, Afers o
Libertaria. Acaba de publicar El
anarquismo individualista en
España, el resultat de la seva tesi
doctoral, una investigació sobre
aquesta branca del pensament
anarquista.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’anarquisme està infraestu-
diat en l’àmbit historiogràfic?
El moviment anarquista va

estar pràcticament oblidat al llarg
dels vuitanta i bona part dels noranta.
La majoria de les càtedres università-
ries han estat dominades per historia-
dors més o menys adscrits al corrent
marxista. I aquest parteix de catego-
ritzacions excessivament rígides.
D’altra banda, hi ha la qüestió de

l’aversió i el  menyspreu intel·lectual
de molts d’aquests historiadors -
d’acord amb la munió de grupúsculs
comunistes on molts van militar-, que
consideraven els anarquistes com una
mena de “rebels primitius”, fent ús de
la denominació d’Eric Hobsbawn.
Aquest mur de silenci s’ha aconse-
guit esquerdar?
Des de finals dels noranta, i sobretot
durant la dècada actual, trobo una
efervescència cultural amb un
conjunt de joves historiadors, i també
d’editors i col·lectius socials, que
estan canviant el panorama. El
problema ara no és la quantitat ni la
qualitat, sinó com arriben al públic
aquests treballs. És depriment veure
com Pío Moa, que plagia les mentides
dels propagandistes dels quaranta,
arriba fins als quioscos, mentre que
obres de gran interès, com La
Barcelona Rebelde, s’han d’adquirir
per canals pràcticament clandestins.
En què es diferencia l’anarquisme
individiualista de l’anarcosindica-
lisme, potser més conegut a
Catalunya?
Veig l’anarcosindicalisme com una
estratègia i l’individualisme com una
filosofia. En ambdós casos, la revolu-
ció és l’objectiu. Ara bé, els camins, tot
i que complementaris i compatibles,
són diferents. El primer cerca l’acció
col·lectiva, mentre que el segon té
com a escenari la pròpia personalitat.
Els individualistes creien que la revo-
lució havia de començar a la pròpia
consciència, havia de ser quotidiana i
permanent. Les relacions entre indivi-
dualistes i anarcosindicalistes no van
ser fàcils. Els primers sovint criticaven
els militants de la CNT perquè, a parer
seu, parlaven de revolució mentre el
seu comportament personal en
ocasions no s’adeia al que podria
esperar-se d’un anarquista. Per la seva
banda, els anarcosindicalistes titllaven
els individualistes d’aristocratitzants i
poc solidaris.

Quin és el llegat d’aquesta tendèn-
cia individualista avui dia?
Tot i que noms com Stirner, Thoreau,
Tucker, Armand, Mella, Urales o
Fontaura no apareguin als debats
públics, la seva influència és extraor-
dinària. I, si ho hagués de resumir en
una sola cosa, parlaria de la
conquesta de la individualitat. És a
Occident on l’individu és capaç
d’emancipar-se de la col·lectivitat. De
trobar espais propis, de pensar que
cada persona és inviolable, lliure per
naturalesa i que cap principi superior
està per sobre de cadascú de nosal-
tres. La darrera conseqüència de tot
plegat són els drets humans. En socie-
tats on la religió, l’estat o la tribu té
un paper preponderant, la desigualtat
i l’opressió resulten la norma
suprema. Corea del Nord o l’Iran són
exemples de com les persones són
instruments en nom de coses o divini-
tats inexistents, la coartada perfecta
per poder sostenir una societat clara-
ment jerarquitzada.
Es pot parlar d’un pensament indivi-
dualitsta català?
Les revistes amb major presència
d’aquesta tendència durant els anys
20 i 30 del segle XX apareixen a l’eix
Catalunya-País Valencià, amb una
relació molt estreta i una àmplia
circulació d’idees i contactes perso-
nals. En certa mesura, també podríem
dir que l’individualisme, tot ell, és una
gran contribució catalana al pensa-
ment occidental del segle XX. I l’anar-
quisme, que és un autèntic “fet
diferencial” català, mal que pesi a
alguns, és la gran contribució a la
història i la filosofia europea.
Què en podem aplicar, avui dia?
Hi ha un fet incontestable que ens
aporta l’individualisme anarquista: són
les persones les que han d’utilitzar les
idees. Els individualistes ens donen la
lliçó pràctica que res no val si això
comporta més límits a la llibertat indi-
vidual que a la llibertat aliena.

Pim-Pam-Pum

Publicitat

dij.1 fufu ai + dj txarnego
div.2 kung fu master, euforia + dj epitaph
dis.3 vino y vand + dj cuchifrito
dij.8 penelope
div.9 cataplausia + dj   onguito 
dis.10 apache 5 + dance crasher sound
div.16 a jaco paco + la purria + dj miki
dis.17 kattykingui + dj lacasito
dij.22 rebelion en la granja quartet 2
div.23 tengerenge + dj txarnego
dis.24 barca da sua + urband family + 
dj paquito de la iguana
div 30 buritaco 200 + dj kaká
tots els concerts a les 23h. entrada de 2 a 4 europs
c/rosalia de castro 92 <m> torrassa bus nit: n2
www.laresistencia-web-blogspot.com myspace/laresistenciabcn

k

nov. 07

✑ Magdalena Gil
/cultura@setmanaridirecta.info/

En el marc dels actes i activitats progra-
mades per celebrar el desè aniversari
del Casal de Valls, l’assemblea de la

Turba va decidir elaborar un documental per
explicar a la gent qui són, què fan i perquè
ho fan. El documental està fet “des de dins” i
pels seus propis protagonistes, per fer aflo-
rar el component més humà i personal dels
membres de La Turba. Per aconseguir-ho,
han calgut més d’una cinquantena d’entrevis-
tes a socis i sòcies del Casal, i prop de mitja
dotzena de gent externa, com per exemple
Carles Serra, cap de la Guàrdia Urbana de
Valls, o mossèn Font, de la parròquia del
Lledó i protagonista dels fets del Carnaval
de 2005. El principal objectiu del documen-
tal és mostrar la diversitat de persones que
conflueixen en aquest espai de treball polí-
tic, lluny de la imatge homogènia que de
vegades sembla tenir. Les preguntes de les
entrevistes eren totes les mateixes i es divi-
dien en cinc blocs: orígens polítics i associa-
tius dels i les entrevistades, identitat,
ideologia, lluites i conclusió final.

La presentació del documental
El resultat és un document d’aproximada-
ment 70 minuts que presentaran al públic el
proper 16 de novembre, a les vuit del vespre,
al Teatre Principal de Valls. Per anar fent
boca, però, els productors han editat un trài-
ler de presentació de prop de tres minuts de
durada, que es pot consultar al bloc que s’ha
creat per l’ocasió i també al portal web You
tube. Cal dir que, durant els dos primers dies
de funcionament, el vídeo es va situar en
l’apartat de pel·lícules sobre notícies i polí-
tica més vistos del conegut portal, essent,
alhora, l’únic en llengua catalana.

Hereus de la República
El nom del documental L’oblidat gest dels
rebels, extret d’un vers d’un poema d’en
Miquel Martí i Pol, musicat per Lluís Llach al
disc Un pont de mar blava, “vol ser un
homenatge que tira enrere fins a l’època de
la República i que, d’alguna manera, enllaça
amb tota aquesta lluita de la qual ens en
sentim hereus; i aquest record és important
per continuar lluitant”, tal com van explicar
en Tais Bastida i en Carles Cubos a la presen-
tació del tràiler.
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✑ Bel Zaballa
/cultura@setmanaridirecta.info/

Dues hores i escaig de
Silvio Rodríguez en
directe són suficients

per retenir-lo en la memòria
durant molt de temps. El dime-
cres 24 d’octubre, el Barcelona
Teatre Musical s’omplia a
vessar per gaudir d’un dels
concerts que el trobador cubà
ofereix al nostre país. Un
directe emmarcat en la gira
“Érase que se era”, on
Rodríguez va fer un repàs
exhaustiu de la seva discogra-
fia, incloent tots els clàssics
imprescindibles i alguna cançó

inesperada. El cantautor va
desenterrar “América, te hablo
de Ernesto”, composta el 1972
en homenatge a Che Guevara i
que mai havia interpretat en
directe.

Aquesta vegada, Silvio
Rodríguez va actuar acompan-
yat del trio Trovarroco, el
percussionista Oliver Valdés i la
flautista i clarinetista Niurka
González; uns músics que van
aconseguir donar un aire fresc i
renovat als clàssics del trobador
cubà. Silvio Rodríguez va tren-
car el gel amb “El Necio” i de
seguida es va posar el públic a
la butxaca, creant un clima de
complicitat que va durar fins al

darrer minut. Els milers de
persones que omplien les buta-
ques no van deixar de mostrar
l’admiració per un músic que
porta quaranta anys dalt dels
escenaris removent conscièn-
cies a cop de vers.

I així ho van fer notar al final
del concert. Rodríguez va fer
fins a sis bisos, entre ells un
esperat “Ojalá”, que va ser core-
jat per tots els assistents. Silvio
Rodríguez encara té pendent
una actuació als Països Catalans,
així que les tornades de
“Canción del elegido”,
“Escaramujo” o “Letra de piel”
encara sonaran el dia 3 de
novembre a Castelló.

Cançons que sacsegen consciències

Deu anys després del
naixement del

Guggenheim Bilbao, i
deixant de banda els judicis
de valors, és interessant
conèixer el com i el per què
d’aquest projecte museístic
a la capital biscaïna. L’autor
desenvolupa el concepte
d’espai ornament, la funció
del qual és crear urbanisme,
imatge, comunicació, activi-
tat econòmica, identitat i
lleialtat política. El llibre
encara debats com ara les
noves formes de gestió
patrimonial, l’opulència en

l’època de la societat de
l’espectacle, els posiciona-
ments partidistes vers el
magnànim edifici o la visió
de franquícia museística,
que Oteiza va batejar sota
el nom d’“Euskodisney”.
L’autor afirma que la seva
concepció de cultura segu-
rament està força allunyada
del que significa el model
Guggenheim, fet però que
no treu interès a l’anàlisi
detallada d’aquest museu-
edifici-fenomen-ornament.
ORIOL MARTÍ

SILVIO RODRÍGUEZ

24 DE NOVEMBRE. BARCELONA TEATRE MUSICAL. 

Las 13 Rosas
DIRECTOR: EMILIO MARTÍNEZ-
LÁZARO | REPARTIMENT: PILAR

LÓPEZ DE AYALA, NATALIA

MENÉNDEZ, VERÓNICA SÁNCHEZ,
MARTA ETURA, NADIA DE

SANTIAGO, GABRIELLA PESSION,
GOYA TOLEDO, FÉLIX GÓMEZ,
FRAN PEREA, ENRICO LO VERSO |
PRODUCTOR : PEDRO COSTA,
ENRIQUE CEREZO | GÈNERE: DRAMA

El cinema espanyol, fins ara, no
s’ha atrevit a mostrar clara-

ment (hi ha petites excepcions) la
cara real de la dictadura i la
repressió franquista. Per això hi
havia expectació davant de la
versió cinematogràfica de la
història de les tretze roses roges
assassinades. Una història ideal
per fer un gir a aquesta tendència
actual d’explicar mitges veritats.
El resultat, però, deixa a desitjar.
Ens trobem davant un film senti-
mentaloide que inspira compas-
sió per les víctimes. Les tretze
roses no eren noies innocents,
com pretén mostrar el film. Eren
dones treballadores, que lluitaven
en la clandestinitat per aconse-
guir un model de vida arrabassat
pels insurrectes feixistes. I van ser
assassinades a sang freda, amb 43
companys més de les Joventuts
Socialistes Unificades, per un
crim que no havien comès. En tot
cas, continua essent recomanable
veure-la, ja que es tracta d’un
període històric poc abordat.
MARTA RUBIROLA

‘Démodés’
DURADA: 40 MINUTS | COPRODUCCIÓ:
COMPANYIA LA TAL I LEANDRE, 2007 |
GÈNERE: CLOWN CLÀSSIC

Tres pallassos expulsats d’un
món que canvia, que dóna

voltes constantment excloent-los
del seu escenari i fent-los vagar per
l’univers de les incerteses. Dos
pilars d’arts escèniques i de carrer,
la Companyia La Tal i en Leandre
van mostrar aquest Démodés el 27
d’octubre, al Festival Internacional
de Mim i Teatre Gestual de Reus.

Una peça estètica, plena de peda-
ços i decadent, amb el llenguatge
del clown clàssic i acurat, on els
personatges demostren a cada pas
la desfeta d’un somni col·lectiu.
Arrossegant amb carretons allò que
queda del seu circ i del seu món,
qualsevol entrebanc es converteix
en una situació tragicòmica que
reforça la condició de fracàs dels
personatges. Tal com diu en
Leandre “darrere els pallassos
intueixo unes persones humils,
incapaces d’explicar fora de la pista
la màgia única del seu art.(...)”.
ESTEL B.SERRA

‘El efecto Guggenheim.
Del espacio basura
al ornamento’ 

AUTOR: IÑAKI ESTEBAN

EDITORIAL: ANAGRAMA (COL·LECCIÓ ARGUMENTOS)
BARCELONA: 2007
165 PÀGINES

cultura@setmanaridirecta.info

‘La vida
de los otros’
(CAMEO, 2006) DIRECTOR I

GUIONISTA: FLORIAN HENCKEL VON

DONNERSMARCK | INTÈRPRETS: ÜLRICH

MÜHE, MARTINA GEDECK, SEBASTIAN

KOCH | DURADA: 137 MINUTS |
IDIOMES: VOSC | (ANGLÈS), VOSE,
VC, VE | MATERIALS AFEGITS

DESTACATS: AUDIOCOMENTARI DEL

DIRECTOR, ‘COM ES VA FER’, ESCENES

ELIMINADES, ENTREVISTES, DOCUMENTAL

‘LA DESCOMPOSICIÓN DEL ALMA’,
CURTMETRATGE ‘LA GUERRA’

El desaparegut Ülrich Mühe
(Funny games) va gaudir d’un

gran reconeixement pel seu paper a
La vida de los otros, on interpreta

un glacial espia de l’Stasi, de la
RDA. Malgrat la seva aparença inhu-
mana, potser per l’esgotament
provocat per una vida buida, l’espia
comença a simpatitzar silenciosa-
ment amb una parella d’artistes que
vigila, fins que arriba el moment de
les decisions: delatar o protegir
aquest dramaturg que, cansat de
veure companys caiguts en desgrà-
cia, s’està iniciant en la subversió.
Fred com el seu protagonista, el
film és cinematogràficament irre-
protxable, ben estructurat, gens
artificiós i sobri en la seva duresa,
grisa com el món que retrata. Tot i
ser un debutant, el director sembla
haver aconseguit tot allò que es
proposava, tremolant només en la
resolució, un xic allargada, com a la
cerca d’una catàrsi sentimental que
no es desviï del to general, tan
distanciat. IGNASI FRANCH
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DIJOUS 1 

MANIFESTACIÓ I ACTE POLÍTIC.
“ELS CATALANS I LES CATALANES
NO TENIM REI: INDEPENDÈNCIA”

19 h. Plaça Constitució de Girona

Un total de 23 persones de diferents localitats
de les comarques gironines són processades en
aquests moments per injúries a la corona. Dinou
persones ja han hagut de declarar, també a
l’Audiència Nacional espanyola, acusats d’ul-
tratge a la corona. Organitza: Endavant (Osan) -
Assemblea del Principat Nord. 

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Inscripció a seminaris i tallers
del Fòrum Social Català
Fins el 18 de novembre està oberta la inscripció
als seminaris del Fòrum Social Català. Un semi-
nari és una activitat autogestionada que està
organitzada per una o diverses organitzacions
inscrites al FSCat 2008. Més info: a
Forumsocialcatala.cat

DISSABTE 3

Correllengua 2007 a Linyola
24 h. Pavelló de Linyola
Concert amb: Igitaia, Plouen catximbes,
Revolta 21 i DJ Merey (Pirat’s).
L’entrada és gratuïta.

Jornades Llibertàries i Recital Poètic
en homenatge a Solidaritat Obrera
14 h. Local de CNT-AIT Cornellà.
c. Florida nº 40. Cornellà de llobregat
Hi haurà un dinar popular, projecció de difer-
ents documentals, visita Guiada a
l’Exposició”Solidaridad Obrera 100 años de
prensa Anarcosindicalista” i recital poètic.
Entrada gratuïta. 
Organitza; CNT-AIT de Cornellà de Llobregat
http://www.cnt.es/soliobrera

Acte final del Correllengua
a Perpinyà
“Recuperem la nostra llengua,
recuperem la nostra història”
El Correllengua d’aquest any, que s’ha mogut
per nombroses poblacions dels Països Catalans,
a través de tot tipus d’activitats reivindicatives,
festives i de defensa del català, arribarà el
proper dissabte 3 de novembre a Perpinyà, on
se celebrarà l’acte final, que també servirà per
recordar el Tractat dels Pirineus de 1659, quan el
els territoris catalans de la Cerdanya, el
Conflent, el Capcir, la Fenolleda, el Rosselló i el
Vallespir van ser cedits a França.
La jornada inclourà, entre d’altres, una mani-
festació a les 16h i un concert a les 20.30h

DIUMENGE 4

V Aniversari del “Tumbando Motos”
Radio Línea IV - 103,9 FM
19 h. Ateneu Popular Nou Barris.
C. Portlligat. Barcelona
Concert per l’aniversari d’aquest programa de la
ràdio lliure Radio Linea IV. Amb Hijos del
Agobio, Rumborrachera i Artista convidat. 
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DIJOUS 1 DE NOVEMBRE

70 aniversari de les col·lectivitza-
cions d’empreses a Catalunya.
Del 23 d’octubre al 8 de novembre 2007.
Exposició a la Facultat de Geografía i Història
de la UB. C. Montalegre, 6. Barcelona
Una experiència d’autogestió i solidaritat. (juliol
1936-gener 1939). Organitza: Confederació
General del Treball de Catalunya. Amb el suport
del programa Memorial Democràtic de la
Direcció General de la Memòria Democràtica de
la Generalitat de Catalunya. Amb la col·labo-
ració de la Universitat de Barcelona, el Centre
d’Estudis Sociolaborals, l’Ateneu Enciclopèdic
Popular, Abel Paz i l’Arxiu Centelles.

“L’Armadura de l’Absolut” (Teatre)
Buchinger’s Boot Marionettes
21 h. a L’Antic Teatre - L’Espai de Creació.
C. Verdaguer i Callis 12. Barcelona
També divendres 2 i dissabte 3. Diumenge 4, a
les 20 h. Dimecres 7, Dijous 8, Divendres 9 i
Dissabte 10 a les 21 h. 6 euros.
Sinopsi: “L’Armadura de l’Absolut” és una
descripció del triomf d’una sola consciència
individual sobre una “orgia intrusa de la incon-
sciència col·lectiva”. És una obra sobre l’intent
de preservar-se un mateix de la malalta vida
quotidiana, a través de la proliferació d’univer-
sos imaginats, màscares i postures inventades.
Des que era jove, Alfred Jarry estigué ocupat
documentant i cartografiant la seva ontogènesi,
que és l’estudi d’un organisme des de la seva
fase embrionària fins les seves formes més
evolucionades. La contínua expansió entre ell i
el ramat va ser una individualització perpètua
que li va permetre la transformació del dia a dia
en un autèntic teatre del metamorfisme.
Fitxa artística: Direcció, música: Patrick Sims
Amb: Mafalda da Camara, Richard Penny,
Josephine Biereye. Tècnic: Julian Weare

DILLUNS 5
ACTE PEL 70è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DE LLEIDA
19 h. Al monument al Liceu Escolar de l’Avinguda de Blondel de Lleida 

Comptarà amb la participació de Mercè Barallat, historiadora lleidatana,
i David Sancho, membre de la Federació d’Ensenyament de la CGT de

Ponent, que ens donaran diferents visions sobre què ha representant i
encara representa la presència del feixisme a casa nostra.

Organitza - Federació d’Ensenyament de la CGT PonentNO
 O
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DEL 26 D’OCTUBRE AL 3 DE NOVEMBRE
FESTES POPULARS GIRONA 2007
Coordinadora de Fires Populars

DIMARTS 6

El Che viu a l’Amèrica
Llatina del segle XXI
19 h. Cotxeres de Sants, Barcelona
Amb: Michael Löwy, filòsof, especialista
sobre el Che i autor del “Che Guevara una
flama que encara crema”. Daniel Pereyra,
periodista i exguerriller argentí, autor de
nombrosos assaigs sobre l’Amèrica Llatina
Esther Vivas, militant de Revolta Global
Organitza; Revolta Global
www.revoltaglobal.cat

DIMECRES 7

Conferència: El feminisme actual
a l’Amèrica Central. El Salvador
19 h. Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.
C. Sant Pere més baix, 7 2a. Barcelona 
A càrrec de: Gilda Vivian Parducci. Pertany i
treballa al Moviment Feminista d’El Salvador
des de fa quinze anys i, actualment, és
responsable de la formació feminista a
través de la Escuela de Debate Feminista i
del Diplomado de Desarrollo y Género.

Cursos sobre moviments socials
Del 16 de novembre al 4 de desembre
A L’Infoespai. Plaça del Sol. Barcelona
Hi haurà temàtiques com: l’especulació i
l’okupació, l’economia social, el sistema
financer i de creació de diner, la crisi
energètica, el decreixement, com participar
en els moviments socials, la solidaritat davant
la repressió i els mitjans de comunicació.
Més info a: moviments.net
inscripcions a: infoespai@infoespai.org

DEL 6 A L’11 DE NOVEMBRE
ATUREM EL BARCELONA
MEETING POINT
Setmana d’accions descentralitzades en
defensa del territori i contra l’especu-
lació. Prepara la teva acció,  xerrada,
manifestació, cassolada, passi de vídeo... 
www.aturemelmeetingpoint.info 
aturemelmeetingpoint@gmail.com

DILLUNS 5. RODA DE PREMSA
20 h. Auditori Pablo Picasso. Viladecans
Plataforma Salvem Oliveretes

DIMECRES 7. REUNIÓ INFORMATIVA
19:30 h. Auditori Pablo Picasso. Viladecans
Plataforma Salvem Oliveretes
DIVENDRES 9.

CERCAVILA CONTRA L’ESPECULACIÓ
19 h. Pl. Eivissa. Barcelona (L5 - Horta)
Assemblea de Joves d’Horta - Guinardó

DISSABTE 10   
MANIFESTACIÓ CONTRA
EL MEETING POINT
12 h. Plaça Orfila. Barcelona. (L1 St Andreu)
Aquest any la manifestació contra el
BMP es convoca al barri de Sant Andreu
com a exemple de centre de lluita contra
l’especulació exercida per les institucions
públiques, pel cas de les Cases Barates
del Bon Pastor, per la semiprivatització
dels terrenys que ocupaven les casernes
militars, l’edificació en zones destinades
a espais verds o la criminalització de
l’okupació.
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L’ENTREVISTA // IÑIGO MUGURUZA, MÚSIC

Iñigo Muguruza (Irún, 1965) és
músic. Després de formar part
de Kortatu, Negu Gorriak i Joxe
Ripiau, el tercer germà
Muguruza –darrera, per edat,
de Fermín i Jabier– lidera
actualment el grup Sagarroi
(que vol dir eriçó en català).
Enguany han publicat el seu
quart disc (Beleike, Kasba
Music). Va estudiar tres anys de
periodisme, però quan Kortatu
va començar a fer discos i gires
per tot l’Estat, “la cosa es va
desmadrar”. Tot i això, ara, viu
la vida, la política i la música
amb més tranquil·litat. “El que
més m’agrada ara és parlar de
cinema”, explica. El seu bon
humor i la seva amabilitat trans-
meten bon rotllo. La DIRECTA el
va poder entrevistar i fotogra-
fiar hores abans del concert de
Sagarroi a l’Ateneu Popular de
Nou Barris per celebrar el desè
aniversari d’Hace Color.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Véns al concert de després a
l’Ateneu de Nou Barris?
No, no puc.

Vaja. No et puc dir res perquè jo,
últimament, des que sóc pare,
vaig a pocs concerts. S’ha de re-
nunciar a moltes coses.
Ara, però, esteu de gira amb Sa-
garroi presentant el nou disc, no?
Fa un any que va sortir aquest disc
tan bo, però lamentablement no
hem vingut a presentar-lo a Cata-
lunya fins ara. Hem girat per tot
arreu, fins i tot vam estar a Madrid.

El disc es titula Beleike, significa
“és possible”. És possible què?
Tot! El disc va sorgir en un mo-
ment polític molt positiu. Euska-
di vivia en treva, la pau era possi-
ble, hi havia molta esperança...
Però ara, amb l’empresonament
de tota la Mesa Nacional de
Batasuna i el final de la treva
d’ETA, la cosa està bastant negra.
Fa uns dies, just abans d’un con-
cert per la festa de les ikastoles,
vaig dir: “Si us plau, l’organització
us demana que no feu grupets
perquè això pot constituir delic-
te d’associació il·lícita i us poden
detenir a tots” (riures).
Ho hem de prendre amb humor.
Sí. Això no ha de faltar mai. L’hu-
mor és una cosa molt seriosa. Cal
somriure i seguir lluitant.

A Sagarroi porteu quatre discos,
no està malament.
Sí, però traiem discos perquè no
hi ha cap més manera de donar-
te a conèixer. Gravem, fem pro-
moció i toquem en concerts.
Estem pensant en una alternati-
va... Què penses tu?
Fer concerts. Els artistes guan-
yen diners amb les gires.
Asier, el nostre trombonista, diu
això mateix: acabarem essent jo-
glars. Tocarem música en viu.
Això mai no morirà.
El teu currículum de grups és
llarg: Desband, Kortatu, Negu
Gorriak, Joxe Ripiau i, ara, Saga-
rroi. Aquesta mania de canviar
de grup i estil, d’on ve?
De sempre. Però el que em mo-
lesta és que, quan dissolem un
grup, a la gent li comença a agra-
dar. Quan vam crear Negu Gorriak
la gent no parava de dir-nos: “Està
bé però ens agradava més Korta-
tu”. El meu germà Fermin explicava
que un dia, quan vam fer una gira
per Cuba, fins i tot Fidel Castro li
va dir: “Negu Gorriak està bé, però
m’agradava més Kortatu”. Era una
broma que fèiem perquè tothom
ens repetia el mateix. I, després,
quan vam desfer Negu Gorriak,
tothom estava encantat amb el
grup. I ara ens passa el mateix amb
Sagarroi i Joxe Ripiau.
Com vau viure l’èxit de Kortatu?
Van ser els anys de l’explosió del
rock radical basc. Va passar molt
ràpid, vam fer 300 concerts i
escaig en quatre anys. Recordo
moltes coses positives: hi havia
moltes ràdios lliures, gaztetxes,
grups per tot arreu i tothom
anava als concerts. Tanmateix, hi
va haver coses molt negatives,
com l’abús de les drogues i els
missatges autodestructius. La
meitat de la gent d’aquella època
és morta. De Cicatriz van morir
tots per sobredosi. D’Eskorbuto
s’han mort dos dels tres membres
de la banda. L’últim que ha mort

ha estat el cantant de Tijuana in
Blue. Fa ràbia. És molt dur. Els anys
80 van ser devastadors. No sa-
bíem res de la sida, estàvem des-
cobrint les drogues, no hi havia
cap límit en res... Ens ho vam pas-
sar molt bé, però no vull mitificar
aquells anys.
El punk ha mort?
No! Jo critico les drogues, però
això no vol dir que no sigui punki.
Nosaltres encara tenim el nostre
petit cor punki. Sagarroi és un
eriçó. Precisament, aquests dies
no paro de veure vídeos al You
Tube de The Clash, Rory Gallag-
her i molts grups més d’aquella
època. El nostre esperit segueix
essent punk.
Encara que les formes hagin
canviat i ja porteu vint anys als
escenaris?
Ara tenim poc cabell i ja no ens
podem fer crestes, però seguim
estant cabrejats amb el sistema.
Què ha canviat entre aquells
anys 80 i l’actualitat?
Ha canviat tot. Als anys 80 vivíem
una reconversió industrial fortís-
sima, el marge esquerra de Bilbao
estava en flames, les vagues eren
molt potents... i, a més, estàvem
sortint del franquisme i dema-
nant el dret d’autonomia. Van ser
anys molt durs, però, com se sol
dir, de la brossa van sortir les
flors. Durant els anys 80, vam
tenir una indústria important,
amb molts grups i molta venda
de discos, però tot això està en
declivi. El primer disc de Kortatu
va vendre 100.000 còpies, i ara
això és impensable. L’art va sorgir
del cabreig i del conflicte. En rea-
litat, les persones creem coses
noves perquè ens falta alguna
cosa, perquè estem enfadades o
perquè lluitem contra les injustí-
cies. Per això jo estic tan cabrejat.
Per què? Què et posa tant de
mala llet?
Veure que el panorama laboral i
polític continua essent, encara

que sigui amb una altra forma,
tan dur i difícil com abans. Un
exemple concret: la llengua bas-
ca, o la catalana, tenen un futur
complicadíssim. La meitat de les
llengües del món desapareixeran
en breu. A Iparralde està desapa-
reixent la cultura basca a marxes
forçades. “Desapareixerà com
les llàgrimes sota la pluja”, com
diuen a la pel·lícula Blade Run-
ner. La riquesa resideix en la
diversitat, però la cultura i l’eco-
nomia viuen actualment un pro-
cés uniformitzador.
Tú que vius a Euskadi, ens pots
explicar com s’està vivint al
carrer aquesta nova onada de
repressió contra tot el que faci
olor d’esquerra abertzale?
És una època de desesperança.
Vèiem un horitzó i, de cop i volta,
va quedar tallat. La negociació va
ser molt complicada perquè,
d’una banda, el PSOE va deixar-se
pressionar pel PP i, de l’altra, ETA
va cometre l’error de trencar la
treva. La immensa majoria del
poble basc creu que va ser una
equivocació. Tanmateix, la situa-
ció actual està més fotuda que
mai. L’ambient és molt txungo.
Només els falta tancar els dos
diaris que queden...
Quin futur augures a la nova
proposta de referèndum d’Iba-
rretxe i el PNB?
No m’estranyaria que empreso-
nessin també l’Ibarretxe. Per què
collons tenen por d’una consulta
popular? No podem preguntar
l’opinió de la gent? Això em ca-
breja. El Quebec ha votat vàries
vegades en referèndum, Monte-
negro va votar fa poc per la inde-
pendència...
Què passa amb catalans i bas-
cos? No podran votar mai?
El problema és que Franco ho va
deixar tot ben lligat abans de morir.
Davant de tot això, què podem
fer gent com tu i com jo?
Tocar les pilotes.

“Per què collons tenen por
d’una consulta popular?”

Que ens
els tornin!
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Rellegeixo les cartes del meu
avi retornades pel govern
espanyol al del meu país ara

farà trenta anys. Ell que va viure en
la societat exultant, lluminosa i
plena de valors de la República,
com n’estaria de content de saber
que la incipient democràcia espan-
yola va posar fi a l’espoli franquista,
en retornar tots els papers que res-
taven al vergonyant arxiu de Sala-
manca, tot escoltant el que era un
clam dels propis salmantins per
esborrar de la seva ciutat la petjada
feixista. Estimat avi, els catalans i
catalanes no vam haver d’omplir
estadis reclamant en ple segle XXI
el retorn dels papers, no vam haver
de justificar la nostra legitimitat ni
vam haver d’exigir respecte a la
nostra dignitat nacional!

No, avi, l’Estat veí respecta els
drets humans. Ja ho va demostrar
en empresonar els responsables
de tanta mort, tortura i vexacions
com Fraga, Martín Villa i tants d’al-
tres que es podreixen, encara avui,
entre reixes. O quan va demanar-
vos perdó pel mal causat pel seu
predecessor, va anul·lar tots els
processos que il·legalment us con-
demnaven i va retre homenatge a
les dones i homes que ho vàreu
donar tot per les nostres lliber-
tats. Només cal passejar per qual-
sevol racó de la pell de brau, amb
tants noms de carrers dedicats a la
vostra memòria, per adonar-se de
fins a quin punt es va assolir la des-
legitimació explícita i la condem-
na unànime del règim franquista i
els seus crims d’Estat. Llàstima que
res d’això és veritat. Llàstima que
no tinc un avi republicà. El meu avi
era feixista i me l’estimava amb
bogeria, sí, però l’haguera estimat
igual o més si hagués assumit la
seva culpa i, gràcies a això, avui
tinguéssim un país normal on no
haguéssim de cridar, un cop més:
que ens tornin tots els papers ara!

d

L’Estat veí
respecta els

drets humans...Berta Alarcó
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“El disc va sorgir
en un moment
molt positiu.
Euskadi vivia

en treva, la pau
era possible”
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