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Durant el mes de novembre, el festival
Euskal Herria Sona transportarà algu-
nes de les novetats més representati-
ves de l’escena musical d’aquest país a
la capital catalana.

Dins l’entramat social del barri de Ro-
quetes de Barcelona, fa gairebé dos anys
que existeix un espai d’autoreparació de
bicis. El taller s’ha convertit en un espai
educatiu basat en el troc.

La pressió internacional ha minat una
mica la intransigència d’Uribe cap a l’in-
tercanvi de presoners amb les FARC. Re-
centment es va sol·licitar la mediació
del president Hugo Chávez.
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pel cas Dixan
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Televisió pirata

L’excusa que ha fet servir el Partit Popular valencià per forçar el
tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià és que no
tenien llicència per emetre;  i això convertia la televisió del

Principat en un canal pirata que calia eliminar per protegir la llei. No
hi fa res que el govern valencià no pugui oferir continguts de qualitat
per a la freqüència que ocupa TV3, ni que deixi els catalanoparlants
del País Valencià sense un dels pocs canals que els oferia continguts en
la seva llengua materna. Calia tancar TV3 perquè era un canal pirata
sense llicència. I prou. 

On queda aquest argument, però, quan es fa públic que dos
càrrecs públics del PP de Castelló han posat en marxa Castalia Visión,
un canal de televisió local que tampoc no té llicència però que, a més,
emet documentals que fan apologia del nazisme? Com pot ser que,
d’una banda, el PP tanqui canals perquè no tenen la llicència adequa-
da i, de l’altra, alguns membres del mateix partit n’obrin de nous sense
cap mena de permís? Però si, a més, en aquest nou canal pirata del Par-
tit Popular s’hi emeten documentals que fan apologia de la ideologia
nazi, tot plegat encara s’agreuja. 

La hipocresia del Partit Popular valencià queda al descobert amb
aquesta mena d’accions i en podem afegir més, com la negativa de
concedir freqüències d’emissió per a InfoTV al concurs de TDT local
del govern valencià. Sigui com sigui, queda ben clar quins són els
models de televisió que el Partit Popular no vol per al País Valencià i
quin és el model que són capaços de posar en marxa els seus militants.

El racó il·lustrat

✑ Ana P. M.
/directa@setmanaridirecta.info/

Recentment, s’ha conegut
l’informe de quatre juristes
reconeguts internacional-

ment sobre el tancament dels mit-
jans de comunicació bascos Egin,
Egin Irratia i Euskaldunon Egunka-
ria. L’informe, elaborat a instàncies
de la conselleria de Justícia basca,
ha sentenciat que el tancament
d’aquests mitjans atempta contra
la llibertat d’expressió perquè vul-
nera el dret individual i col·lectiu
de rebre informació i conèixer opi-
nions alienes.

Algunes de les conclusions
de l’informe són interessants pel
fet de valorar la magnitud de la
tragèdia. Els juristes consideren
que la mesura va ser despropor-
cionada perquè comporta la dis-
solució “d’uns mitjans que no

podran tornar a veure la llum,
amb independència del resultat
final dels processos penals”. Tam-
bé diuen que l’actuació de les
autoritats espanyoles viola l’arti-
cle 20 de la Constitució espanyo-
la i els articles 10 i 15 del Conveni
Europeu de Drets Humans.

Està bé tenir en compte l’opi-
nió d’un grup d’experts en Dret,
però cal no perdre de vista els
nostres prismes. El tancament d’a-
quests tres mitjans de comunica-
ció és tan sols la punta de llança
d’un conflicte polític que va més
enllà de la llibertat d’expressió.
Egin, Egin Irratia i Euskaldunon
Egunkaria van ser clausurats per
ofegar un moviment polític con-
cret. El tancament dels tres mit-
jans va ser un cop d’efecte de l’Es-
tat espanyol que va comportar un
fort cop psicològic, econòmic i
polític contra l’esquerra abertzale.

És impossible solucionar un
conflicte si es mira de manera dis-
gregada. El tancament de mitjans
de comunicació bascos no és
independent de la il·legalització
de l’organització juvenil, de l’em-
presonament de la mesa nacional
de Batasuna o de l’acusació dels
interlocutors de l’esquerra abert-
zale durant la treva.

Per aquest motiu és lloable
que un grup d’experts internacio-
nals reconegui un atemptat con-
tra la llibertat d’expressió, però
no ens podem escudar en l’opinió
d’intel·lectuals que neden a les
aigües del sistema. El dret que
aquests defensen és el dret que
subministra amb comptagotes el
règim capitalista, que podem
esgrimir per accentuar les seves
contradiccions, però en cap cas
ens hi hem d’aixoplugar. 

Que els arbres no ens impedeixin veure el bosc

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Els continus despropòsits que dia rere dia es viuen a les obres del
TAV es poden veure reflectits a la imatge de portada de la
DIRECTA d’aquesta setmana. Vam fer les fotografies dels puntals

i els troncs que suporten el pont de la Riera Blanca, enmig de la mira-
da atònita però passiva dels treballadors. Vam observar com passa-
ven els trens, a una velocitat mínima per evitar vibracions, i van que-
dar atònits que s’hagi informat de la degradada situació que viu
aquest túnel per on passen 70.000 viatgers cada dia. 

Una lectora ens va apuntar la pista del que és el titular destacat
de portada. No ens ho podíem creure quan ens van dir que l’empre-
sa que gestiona el Bicing de la “ciutat de la pau” es va dedicar a finan-
çar la campanya pro-guerra als Estats Units, però sí. Després de mirar
registres mercantils, hemeroteques i creuar dades es va confirmar. 

Seguim buscant la persona substituta d’en Miquel que, fins ara,
portava l’administració del setmanari. Si creus que podries col·labo-
rar d’aquesta forma amb nosaltres no dubtis a trucar o enviar un mail. 

Fe d’errades:
Una fotografia d’’Així està el pati’ de la darrera setmana estava fir-

mada com a Jordi Cruz i, en realitat, l’autoria és del Diari de Girona.
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Santxito

Anticicló i boires

Una falca anticiclònica man-
tindrà l’ambient assoleiat i

sense núvols. Les temperatures
seran fredes de nit, molt fredes a
l’interior, i amb algunes boires
que es desfaran al migdia. Vents
en calma i temperatures diürnes
suaus, entre els 16 i els 18 graus. La
disposició nord-sud de l’anticicló
podria propiciar que , a mitjans de
la setmana vinent, es produïssin
baixades més fortes de la tempe-
ratura, amb vents forts del nord. L’anticicló obrirà una falca fins a l’Europa Central que ens abraçarà de ple. El 9 de novembre, els vents del nord faran que baixin lleugerament les temperatures.
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>> A principis de juliol de 2007, tot just començaven a fer-se molt evidents els problemes que podia causar l’arribada del
Tren d’Alta Velocitat a Barcelona. En aquella ocasió, ja apuntàvem la divisió empresarial com una font de problemes. Ara,
més de tres mesos després i amb el caos ferroviari estès a la zona sud de Barcelona, podem aprofundir en la llei que regeix
el sector i en les conseqüències que està suposant l’actual situació política i laboral pel treballadors_

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’aspecte fonamental que
presenta la Llei del Sector
Ferroviari (LSF) actual és la

segregació de la infraestructura i
l'explotació del transport. La justi-
ficació del govern espanyol va ser
la suposada obligatorietat esta-
blerta per les directives comunità-
ries. Ara bé, aquest argument és
més aviat incert, ja que la legislació
de la UE no obliga a desestructurar
empreses públiques i integrades.
Les conseqüències de la segregació
empresarial en l’àmbit del ferroca-
rril són diverses. Un exemple és la
ruptura dels sistemes integrats de
seguretat en un mitjà de transport
que té com un dels seus avantatges
definitoris un índex de seguretat
molt superior al del transport per
carretera. De fet, en el Llibre Blanc
del Ferrocarril europeu ja es deia
que el ferrocarril té uns requisits
de seguretat molt cars i que calia
establir la inversió en seguretat
tenint en compte els costos i els
beneficis i que, per tant, es reco-
manava establir un règim de segu-
retat basat en el càlcul de probabi-
litats d'accidentalitat. 

En matèria de legislació esta-
tal, l’any 2003, el BOE publicava la
Llei 39/2003 del Sector Ferroviari,
aprovada el 29 d'octubre amb la
majoria absoluta del PP i en con-
tra de la pràctica totalitat de la
resta de partits. La Llei establia un
període transitori de sis mesos fins
a la seva entrada en vigor, un
parèntesi imprescindible per dic-
tar les nombroses normes necessà-
ries, en forma d'ordres ministerials
i reials decrets, que permetrien
engegar tot el complex sistema
de transport que es pretenia
modificar, aplicant-li conceptes
d'altres tipus de transport (carre-
tera i avió, fonamentalment) sen-
se tenir en compte les seves parti-
cularitats i diferències.

Just abans de l’aplicació d’a-
questa Llei, però, es va produir un
canvi que podia haver estat trans-
cendental, encara que a l’hora de
la veritat no va ser res més que la

La política ferroviària porta
a la privatització del sector

continuació d'una mateixa políti-
ca ferroviària. El 14 de març de
2004, el PSOE  va guanyar les e-
leccions generals. El canvi de
govern va paralitzar l'entrada en
vigor de la Llei. El que podia haver
estat una notícia històrica es va
esvair amb l'anunci d'una nova
data d'entrada en vigor, l’1 de
gener de 2005. Aquesta vegada el
tret de sortida seria definitiu,
amb unes petites modificacions
al text original, al qual s'havien
oposat de manera clara quan
estaven a l’oposició.

El 2005, doncs, va arribar la
segregació de l'antiga Renfe en
dues empreses: Adif i Renfe Ope-
radora. Les dues tenien prop de
15.000 treballadores i treballadors,
i el regal dels respectius expedi-
ents de regulació d'ocupació, que
estan disminuint la plantilla fins a
l'objectiu de 12.000 empleats per
empresa. Mentre, les subcontrac-
tes s'adjudiquen el treball que
abans feien els ferroviaris, amb
mancances greus de formació i,
sobretot, de seguretat i salut labo-
rals. D’altra banda, aquesta llei
també obre el camí a la privatitza-
ció del ferrocarril públic. En alguns

casos, aquesta privatització està
reflectida explícitament, com en la
possibilitat que Renfe Operadora
creï societats anònimes pròpies i,
després, les segregui de la seva
estructura. En altres, com els tal-
lers, es planteja la seva immediata
privatització. De moment, les em-
preses que operen com a contrac-
tistes en el ferrocarril es compten
a centenars, i algunes fonts parlen
de més de 200.000 treballadors
que exerceixen la seva activitat
laboral d'una manera directa o
indirecta en el ferrocarril a través
d’aquestes empreses i amb la pre-
carietat com a pa de cada dia.

Unió Europea, model liberal
El 14 de desembre de 2002, el
Ministeri de Foment va presentar
un Avantprojecte de Llei del Sec-
tor Ferroviari al Consell de Minis-
tres. Poc després, el Consell Eco-
nòmic i Social (CES) va emetre un
Dictamen sobre l'Avantprojecte,
en el qual va donar el vistiplau i
va valorar positivament el fet que
anés “més enllà de la mera trans-
posició de les directives comuni-
tàries”. Aquell dictamen va ser
acceptat fins i tot per la part

L’any 2005 va
arribar la

segregació de
l'antiga Renfe

El PSOE, amb l’actual Llei del Sector Ferroviari (LSF), continua aplicant
la política impulsada pel PP arreu de l’Estat en matèria de ferrocarrils

social que composa el CES, que
anteriorment s'havia manifestat
en contra d'aquesta possibilitat.
Cal especificar que la política de
transports comunitària pretén,
fonamentalment, afavorir els in-
teressos de les empreses transna-
cionals. Així, mentre que, fins ara,
la Unió Europea havia apostat pel
transport aeri i per carretera, la
previsió d’un col·lapse a mitjà ter-
mini ha provocat un gir cap al
món del ferrocar-ril, sempre, pe-
rò, des d’un vessant economicis-
ta. La política comunitària, defi-
nida en llibres blancs i directives
–com “El desenvolupament dels
ferrocarrils comunitaris”, de 1996,
i “Cap a una estratègia comunità-
ria de transports”, de 2002– espe-
cifica que és necessària una
reducció dels requisits de segure-
tat per fer el sector més competi-
tiu i també limita el caràcter
social dels trens. Així mateix, des
de la Unió Europea, aquests
últims anys s’ha plantejat incre-
mentar les quotes de ferrocarril
allà on la carretera està arribant
als seus límits, amb el detall que
l’aposta han de ser les línies d’Al-
ta Velocitat.

ESTAT ESPANYOL // LA LEGISLACIÓ EUROPEA NO OBLIGA A DESESTRUCTURAR EMPRESES PUBLIQUES
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El cas Català
El 16 de març de 2006, es va aprovar
la llei del Sector Ferroviari de Cata-
lunya i, en un comunicat de premsa,
la Generalitat la va definir com
“una mesura legislativa pionera que
ha de definir, regular i promoure el
sector ferroviari al nostre país”.
Aquesta nova norma significa dues
coses. D’una banda, l’adaptació de
la normativa catalana a les direc-
trius europees i, per l’altra, comple-
tar les atribucions de la Generalitat
com a autoritat ferroviària.

Però, per alguns sindicats, la
intenció real de la Llei, també a
nivell estatal, és posar les bases
per poder liberalitzar el servei
públic ferroviari i posen com a
exemple diferents declaracions
del secretari de Mobilitat de la
Generalitat, Manel Nadal, on
manifestava que el govern català
“desitja que el sector privat de
Catalunya impulsi algun operador
i que també hi hagi un operador
públic-privat”. Nadal, un dels res-
ponsables públics del ferrocarril,
també es va mostrar partidari que
diverses empreses privades entrin
dins el sector, per tal d’assolir uns
nivells d’eficàcia més elevats. d
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>> Com ja anunciava El Periódico aquest diumenge, entre el gener i l'octubre s’han produït –com a mínim 468– avaries 
en el sistema ferroviari català. A l’informe d’on s’han extret aquestes dades s’assegura que aproximadament un 75 %
d'aquestes avaries són responsabilitat de les dues operadores que gestionen el servei: Adif en un 55% dels casos i Renfe 
en un 19%. La resta, segons el Centre de Coordinació Ferroviària, haurien estat conseqüència d’elements externs com 
les condicions meteorològiques, les persones que es llencen a la via, etc_

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les últimes negociacions en-
tre l’administració autonò-
mica i l’estatal han provocat

una reacció dels treballadors
ferroviaris, alertats per una possi-
ble pèrdua del servei públic en
l’àmbit dels trens i un probable
perill de cara a les garanties d’ocu-
pació actuals. Tota aquesta dispu-
ta, que ha acabat amb l'anunci de
mobilitzacions i protestes labo-
rals, té un origen llunyà, segons
expliquen alguns portaveus sindi-
cals. De fet, tot comença, segons
els mateixos protagonistes, amb
l’aprovació de l’Estatut de Cata-
lunya, el juny de 2006, on s’aposta
de forma clara per fer un pas més
en la trajectòria de segregació de
la gestió del sistema ferroviari.
L’article 140.6 de l’Estatut diu de
manera explícita que la Generali-
tat podrà participar en la gestió i
la planificació de les infraestruc-
tures de titularitat estatal situades
a Catalunya a través de “transfe-
rències”. Aquesta és, doncs, la dis-
posició legal que permet que,
davant la situació insostenible de
les rodalies de Barcelona i l'enor-
me pressió ciutadana i mediàtica
exercida en aquest aspecte, el
Govern de la Generalitat aposti
–fins poc abans de l’última crisi i
com a mesura de cara a la galeria–
per l'anunci del traspàs de transfe-
rències en matèries ferroviàries.
Aquesta mesura, combinada amb
les intencions del secretari de

Mobilitat de la Generalitat, Manel
Nadal, de buscar fórmules d’em-
preses públiques-privades com a
concessionàries, és el que ha fet
posar el crit al cel als diferents sin-
dicats ferroviaris.

Tot i això, encara falten molts
serrells per polir en les transfe-
rències. I és que, de bon principi,
mentre la Generalitat només pre-
tenia la gestió del servei de roda-
lies, sense tenir molt clara la fór-
mula per dur-la a terme, el govern
espanyol oferia a la Generalitat el
traspàs no només de la gestió,
sinó de tots els actius relacionats,

inclosos els treballadors. L’oferta,
però, mantenia el Ministeri de
Foment com a titular en les
infraestructures de les línies d'in-
terès general. 

Davant d’aquest fet, el govern
de la Generalitat es va replantejar
la situació, ja que es veia incapaç
de fer-se càrrec de manera imme-
diata de la gestió ferroviària, i va
posar una sèrie de premisses irre-
nunciables, sobretot en matèria
d'inversions en infraestructura. És
en el marc d’aquesta negociació
que els comitès intercentres (CGE)
d’Adif i Renfe Operadora van creu-

re necessària una mobilització;
mai, segons els protagonistes, com
una defensa del centralisme esta-
tal, tal com alguns mitjans de
comunicació van apuntar. Final-
ment, però, els CGE d'Adif i Renfe
Operadora van desconvocar les
vagues a finals de setembre i van
deixar la Confederació General de
Treballadors (CGT) com a única
convocant de la vaga els dies 11 i 15
d'octubre de 2007. 

A última hora, la CGT també
va desconvocar les aturades a par-
tir d’unes premisses que es po-
drien resumir de forma genèrica
en els següents punts: el manteni-
ment del servei públic ferroviari
sota titularitat d'una empresa pú-
blica; la garantia d'ocupació i per-
meabilitat de tots els treballadors
ferroviaris i la garantia d'homoge-
neïtat de la Normativa Laboral i de
Seguretat en la Circulació.

De moment, des del Ministeri
de Foment s’ha garantit que serà
Renfe Operadora (RO) qui presta-
rà el servei ferroviari de rodalies
de Barcelona després del traspàs
de competències i que, per tant,
no hi haurà privatització. Tanma-
teix, des de la CGT es demana a
tothom que estigui alerta als
moviments que es puguin donar
en el camp de la liberalització del
transport de viatgers en dates
claus com el 2008 i el 2010. El
mateix sindicat, que culpa els ges-
tors de Renfe i Adif del mal fun-
cionament actual, també reclama
que el traspàs, que és positiu per
l’aproximació de la gestió al terri-

tori, no signifiqui la ruptura d’una
empresa integrada com és Renfe
perquè creuen que això significa-
ria un atac als interessos dels tre-
balladors i “trencaria els actuals
valors de solidaritat i eficàcia en
benefici del capital”. Per aquesta
organització, un exemple del que
podria passar en el cas que es
donés la segregació per línies, o
fins i tot per trens concrets, seria
la supressió de trens i serveis per
ocupació escassa. A més, en cas

que hi hagués qualsevol contin-
gència per avaries del material,
per exemple, una empresa inte-
grada i pública podria suplir
aquestes deficiències amb una efi-
càcia molt superior que una priva-
da, ja que disposa d'un material
motor ampli i homogeni al de la
resta de la xarxa, que eventual-
ment podria cobrir de manera
solidària les necessitats creades,
com ja ha passat en multitud d'o-
casions.

Una advertència que
va passar desapercebuda
El debat sobre la necessitat del
traspàs i sobre la situació general i
el model del sistema ferroviari a
Catalunya no és nou. De fet, quan
es va començar a plantejar el de-
bat del traçat del TAV, molts ac-
tors ja auguraven el que podia pas-
sar amb les rodalies i els trens
regionals a Catalunya, concreta-
ment en les línies de la perifèria
de Barcelona. En aquest sentit,
diversos actors socials i sindicals
van presentar esmenes al projecte
inicial per evitar que una infraes-
tructura com la línia d’Alta Veloci-
tat, amb relativament pocs usuaris,
afectés les línies més transitades
dels ferrocarrils. 
Les esmenes es van dur al Parla-
ment. Només ICV-EUiA –en
aquell moment a l’oposició– es
va fer ressò, relativament, d’a-
quelles prediccions. Tot i això, el
Parlament, amb la immensa
majoria dels diputats a favor, va
tirar endavant el projecte de tra-
çat actual que s’està construint i
que tants conflictes està gene-
rant. En aquell moment, la matei-
xa Renfe es va afanyar a advertir
que el disseny de les obres i les
fases d'execució, sumats a la
supressió de dos terços de les
vies d'entrada a l'estació de
Sants, suposarien un gran des-
ajust en la regularitat dels trens,
fins i tot una rebaixa en la fre-
qüència de pràcticament totes
les línies de rodalies.

Els treballadors de Renfe temen
una liberalització del sector

La CGT reclama
que el traspàs
no signifiqui
la ruptura

d’una empresa
integrada

com és Renfe

ESTAT ESPANYOL // PRESENT I FUTUR DELS FERROCARRILS
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directa núm. 69 / 7 de novembre de 2007

Mai han
defensat el
centralisme

estatal

L’Estatut de Catalunya de 2006 aposta de forma clara per segregar la gestió
de la infraestructura ferroviària, fet que ha alertat els sindicats del sector
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>> SFF-CGT va mantenir una lluita constant des de la presentació de l'avantprojecte fins a l'entrada en vigor de la Llei del Sector
Ferroviari (LSF), que es va concretar en centenars d'actes a nivell local i estatal i desenes d'informes contradictoris dels aspectes
més negatius de la nova legislació. Es van convocar centenars de concentracions, tancaments, xerrades, col·loquis i projeccions de
la pel·lícula de Ken Loach La quadrilla, que reflecteix d'una manera molt il·lustrativa el procés de privatització dels ferrocarrils
britànics a la fi dels anys 90. Aquests actes van tenir els seus punts àlgids en dues manifestacions, a Saragossa i Madrid, els anys
2003 i 2004, coincidint amb les dates d'aprovació dels textos, primer per part del PP i, després, per part del PSOE_

Juan Ramon Ferrandis Breso és
Coordinador de Catalunya del
SFF-CGT a Renfe Operadora.

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Com està afectant el caos
actual en el dia a dia dels
treballadors de les empre-

ses RENFE i ADIF?
Els treballadors de Renfe i Adif
estan patint les conseqüències
del caos ferroviari d’aquests úl-
tims mesos de manera semblant a
la dels usuaris. En primer lloc, per-
què la majoria de ferroviaris tam-
bé són usuaris del ferrocarril i, en
segon lloc, perquè el malestar i la
crispació dels usuaris, generada
per aquest desastre, se’ls trasllada
de forma injustificada directa-
ment a ells al lloc de treball, tot
repercutint de manera negativa
en la seva activitat laboral.
Alguns culpen el govern, altres
les concessionàries però, per
vostè, qui creu que són els veri-
tables responsables d’aquest au-
tèntic desgavell que estem vi-
vint últimament?
No hi ha dubte que els veritables
culpables són els polítics, en el sen-
tit més ampli, ja que són ells qui van
deixar Catalunya orfe d’inversions
en el ferrocarril convencional des
de fa pràcticament vint anys. Du-

rant la legislatura anterior, es va
consensuar el traçat actual del TAV
i es va rebutjar la manera més lògi-
ca d’entrar a Barcelona. L’opció del
nord hagués servit per crear una
estació que connectés ràpidament
amb el ferrocarril convencional i
l’aeroport, amb el metro, els auto-
busos... Tanmateix, es va adoptar
l’opció sud, amb un cost econòmic
molt superior, molt més risc en l’e-
xecució de les obres i amb conse-
qüències negatives durant quatre
anys per les línies convencionals,
com es pot observar.
Des del teu sindicat, quina creieu
que ha de ser la solució imme-
diata i com s’ha d’aplicar?
La solució immediata no existeix,
però sí una mesura immediata,
que consisteix a paralitzar de
manera indefinida les obres del
TAV i concentrar tots els esforços

“S’ha apostat de forma desorbitada
pel tren d’alta velocitat”

en el restabliment del servei de
ferrocarril convencional. A més,
s’haurien de desviar les inversions
actuals de la línia d’alta velocitat
per condicionar tota la xarxa
catalana de ferrocarril. És simple-
ment una qüestió de prioritats i
d’atendre de forma adequada la
immensa majoria d’usuaris, en
contraposició a la política actual
que la majoria pagui allò que
beneficiarà uns pocs.
I quines han de ser, a mitjà ter-
mini, les polítiques a nivell ca-
talà i espanyol?
És difícil que la política ferroviària
canviï, perquè s’ha apostat de
forma desorbitada pel tren d’alta
velocitat, deixant morir el ferro-
carril convencional. A més, la pri-
vatització del ferrocarril públic és
un fet evident. Cada vegada hi ha
més operadors interessats a re-
partir-se el pastís. Operadors que,
evidentment, posen els seus re-
sultats per davant de les necessi-

tats socials dels usuaris. De fet,
actualment el ferrocarril és un
immens camp de batalla on les
empreses que contracten i sub-
contracten estan substituint el
personal especialitzat amb feina
estable per personal en precari
amb una formació exigua i unes
condicions laborals sota mínims.
Amb l’excusa de les directrius
europees, els governs han implan-
tat la segregació del ferrocarril,
que està portant a la privatització
pura i dura, amb l’auspici dels sin-
dicats majoritaris.
Com veieu la Línia d’Alta Veloci-
tat, la considereu positiva, nega-
tiva, imprescindible...?
Amb una quarta part de la inver-
sió econòmica destinada al TAV
s’haurien pogut modernitzar to-
tes les línies convencionals a 220
quilòmetres per hora, una veloci-
tat més que respectable. Així,
s’hauria disposat de més diners
per millorar facetes més necessà-

ries com l’educació o la sanitat.
L’única manera d’explicar aquesta
inversió són les pressions de les
multinacionals, especialment de
les constructores que van exigir i
exigeixen grans contractes. Cal
recordar que el TAV consumeix
quatre vegades més energia que el
tren convencional, fet que ens fa
més dependents de l’energia nu-
clear i de les autopistes elèctriques.
S’ha de fomentar el ferrocarril i el
transport col·lectiu respectant
sempre el medi ambient. I el TAV
és un mal exemple, perquè és eli-
tista i innecessari, ja que no hi
poden passar trens de mercade-
ries, ni de rodalies, ni regionals i,
per tant, només beneficia una
part dels usuaris.
Us heu mostrat més aviat con-
traris al traspàs de competèn-
cies a la Generalitat i alguns us
han acusat de centralistes. Com
justifiques la vostra postura?
Com a llibertari no entro en qües-

tions de territorialitat. Ara bé,
l’acusació de centralisme és una
fal·làcia. Des de la CGT, entenem
que qui millor gestionaria el fer-
rocarril és aquell que l’utilitza i
entén els problemes que té, per
tant aquell que està més proper.
Cal especificar, però, que estem
en contra de la segregació i, de
fet, el propi Manel Nadal, res-
ponsable de la Generalitat, ja ha
apostat per empreses mixtes pú-
bliques-privades com a conces-
sionàries, i això no ho podem ac-
ceptar. Només una empresa
integrada i pública pot garantir el
servei de qualitat i en condicions
de solidaritat. Finalment, vistes
les circumstàncies i el futur que
es planteja pel ferrocarril, pot
ser que l’única esperança per
mantenir un ferrocarril públic
sigui que la Generalitat es faci
càrrec de la gestió, sempre que
eviti les concessions.

Com afecta la segregació de les
empreses públiques en els tre-
balladors?
La privatització és sinònim de
precarietat en la feina, de poca
formació, d’accidents laborals,
de rebaixes de seguretat en la
circulació... en definitiva, d’una
disminució de la qualitat del ser-
vei que oferim a l’usuari del
ferrocarril, al mateix temps que
una oportunitat molt bona per
les empreses per multiplicar els
seus beneficis.
La resta de sindicats segueixen la
mateixa estratègia que vosaltres?
Per desgràcia no. Quan el 14 de
desembre de 2002 es va presentar
l’avantprojecte de la llei del sec-
tor ferroviari vaig pensar que era
el moment de la unitat sindical, ja
que és l’agressió més greu feta als
ferroviaris durant els últims 60
anys. Res més lluny de la realitat.
Sembla que, per a alguns, tot té
compensacions.
Quin dia arribarà el TAV a Sants
i quants esvorancs més sortiran?
No sé quan arribarà el TAV a Sants,
però sé quan no ho farà. Cada dia
passo per allà i, després de 23 anys
d’experiència com a ferroviari, sé
que el dia 21 de desembre, a Sants,
no hi haurà alta velocitat.

ENTREVISTA // JUAN RAMON FERRANDIS BRESO, DE LA CGT A RENFE
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Un dimecres, a dos quarts de
dotze de la nit, una persona
d'Esplugues de Llobregat va rebre
a casa la desagradable visita d'una
parella d'agents de la Policia
Autonòmica de Catalunya. Li van
comunicar que era el convocant
d'una reunió il·legal i que s'havia
de presentar dotze hores després
a la comissaria per prendre-li
declaració. Si no ho feia, l'amena-
çaven de detenir-lo. El dia
següent, va decidir no anar al cau
de la policia. Mentrestant unes
altres cinc persones rebien una
visita semblant al seu domicili, i
els informaven que havien estat
denunciades per l’organització
armada com a presumptes auto-
res dels delictes de desordre
públic, atemptat als agents i
atemptat contra la seguretat del
trànsit, una falta de furt i danys; i
que havien d'anar a declarar a la

Jesús Zamora. Veí emprenyat d’Esplugues de Llobregat

S'han iniciat
tres processos
judicials i s'ha

explicat als qui
ho volien amb

documents
acreditatius els

fets concrets del
procés

administratiu
que no s'ajusten

a les seves lleis

Qui defensa la legalitat a Esplugues?

/opinio@setmanaridirecta.info/

Les limitacions de la veritat inconvenient

Els premis atorgats a la
pel·lícula Una verdad incómoda
i la concessió al seu protago-
nista del Premi Nobel de la Pau,
són un bon motiu per reflexio-
nar sobre les implicacions que
té el canvi climàtic sobre la
manera de viure i consumir de
països rics com el nostre. I una
manera de fer-ho és mostrar les
limitacions de la pel·lícula i els
valors que recomanen veure-la.
Hem de tenir sempre present
que la pel·lícula en cap moment
es planteja la causa de fons del
canvi climàtic: el malbarata-
ment de consum i energia que
es fa a la part rica del planeta.
El problema es redueix a l’efi-
ciència i la tecnologia: eficièn-
cia en la indústria de
l’automòbil, en l’ús final de

l’energia d’electrodomèstics i
altres tecnologies, en els vehi-
cles de transport de passatgers i
altres tipus de transport. Fer
servir tecnologies renovables i
aprofundir en la captura del
CO2. Consells de canvi d’estil
de vida necessaris, però insufi-
cients. També hi manca la
denúncia de responsabilitats
concretes. La pel·lícula només
n’esmenta dos casos: el de
James Hansen, científic de la
NASA que va patir pressions per
difondre les seves investiga-
cions sobre el clima; i la de
Philip Cooney, personatge del
lobby petrolier que va ocupar
càrrecs a l’administració Bush i
va arribar a censurar informes
científics. La part positiva de la
pel·lícula és el seu valor com a

eina de divulgació científica. Hi
ha divuit aspectes de la ciència
del canvi climàtic explicats
àmpliament: les mesures de
Roger Revelle des de l’any 1958
en les concentracions de CO2 a
l’observatori de Mauna Loa; els
canvis a les glaceres i muntan-
yes; la ciència dels testimonis
de gel i el càlcul de les caracte-
rístiques de l’atmosfera (amb
alguna exageració al gust del
públic nord-americà); l’evolució
de les temperatures i les
concentracions de CO2 en els
darrers 1.000 i 650.000 anys;
l’anàlisi dels rècords de calor
durant el segle XX; la relació
entre l’escalfament oceànic i la
formació de fenòmens meteo-
rològics catastròfics com els
huracans; el desglaç de l’Àrtic;

la possibilitat que es produeixin
canvis en els moviments de
circulació dels corrents marins;
els canvis biològics d’ocells i
insectes; els efectes en la vege-
tació; la proliferació d’espècies
tropicals i invasores; el desen-
volupament de possibles nous
virus; l’emblanquiment del
corall i els seus efectes sobre
els ecosistemes tropicals; els
canvis a l’Antàrtida, i els efectes
de la desforestació. Tot això són
bones raons per actuar perso-
nalment i col·lectivament amb
l’objectiu de reduir la “petjada
ecològica”, que no és sinó la
mesura de com estem destruint
les bases ecològiques que ens
permeten viure en aquest món.

Miguel Muñiz Gutiérrez. Membre de Tanquem les Nuclears - Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia a Catalunya
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del planeta

comissaria. Ningú no hi va anar.
Són algunes de les conseqüències
de la manifestació del 6 d'octubre,
en què centenars de persones van
desmuntar part de les obres del
projecte urbanístic conegut com a
pla Caufec i rebatejat com a Porta
BCN, a la Collserola espluguenca.

Aquestes persones són prou
conegudes i la policia no es va
prendre la molèstia d'identificar-
les durant la manifestació. No
calia perquè, a l'acte, també hi va
participar el cap de la Policia
Autonòmica a Esplugues i el cap
de la Policia Local, vestits de
rigorós paisà, igual que els agents
locals que van filmar tot el que
va passar. Les persones acusades
són les mateixes persones que,
juntament amb totes les que
integren i donen suport la
Plataforma Popular contra el pla
Caufec (creada fa tres anys reco-
llint i fusionant la lluita que avui
fa setze anys les diferents asso-
ciacions veïnals van iniciar per
salvar la muntanya de Sant Pere
Màrtir de l'especulació salvatge),
han afirmat públicament i repeti-
des vegades que aturaran aques-
tes obres que acaben de
començar. Són persones que no
s'han amagat mai i que formen
part de la població d'Esplugues
que denuncia un projecte ple
d'irregularitats jurídiques i urba-
nístiques que cap tribunal de
justícia encara no s'ha atrevit a
anul·lar. No calia identificar-les
perquè són les mateixes que han
promogut activitats de tot tipus,
han passat diversos cops per
comissaries i jutjats, per cridar i
fer evident que aquest projecte
és il·legal i per promoure la
desobediència popular i

col·lectiva davant d’aquest
sistema podrit. Des d'aquesta
Plataforma, s'han iniciat tres
processos judicials i s'ha explicat
als qui ho volien amb documents
acreditatius els fets concrets del
procés administratiu que no
s'ajusten a les seves lleis. Aquest
col·lectiu es troba en la inespe-
rada paradoxa de defensar les
lleis que permeten els desgavells
d'aquest capitalisme ultra i, fins i
tot, de fer passar per raonable el
Pla General Metropolità (PGM),
que a més de ser franquista
preveia que l'àrea metropolitana
de Barcelona estaria habitada per
deu milions de persones. El pla
Caufec multiplica per vuit les

previsions del PGM i eleva al cub
el cabreig pels setze anys d'hipo-
cresia i prepotència amb què el
govern del P$OE ha tractat a les
associacions veïnals oposades.

Aquestes associacions, i els
centenars de persones que van
entrar al recinte de les obres per
treure les tanques, també han
qüestionat la necessitat i morali-
tat d'aquest megaprojecte i les
seves nefastes repercussions
ambientals, socials, d'accessibili-
tat i d'increment del preu de
l'habitatge. A aquestes persones,
però, tampoc no les ha escolta-
des ningú. Ara, la Policia
Autonòmica –en principi d'ofici,
però qui sap quantes trucades i

reunions deuen haver tingut amb
vés a saber qui– persegueix
aquella gent que defensa la lega-
litat d'aquesta “democràcia” tan
pervertida. Queda el dubte de si
la policia citarà a declarar i
acusarà d'ofici aquella gent que,
des de les poltrones d'adminis-
tracions i d'empreses, destrossa
el nostre patrimoni natural,
històric i social. Una gent que, a
més, se salta incomptables vega-
des les seves pròpies lleis. No sé
perquè, però sempre recordo els
versos de Benedetti quan diu
que qui pacifiqui els pacificadors
serà un bon pacificador. Serà
tard quan ja hagin cimentat la
muntanya?

Aquíiara
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Les darreres declaracions del
govern de la Generalitat, en les
quals s'anunciava la possible
renúncia a la gestió del servei
de rodalies fins que no funcioni
bé, són més aviat pròpies
d'aquell qui té por d'assumir una
responsabilitat. Tot manllevant
la cançó ("tots els segles de
colonialisme espanyol que no
en va t'han fet covard"),
podríem dir que es tracta de
declaracions pròpies de qui té
por d'emancipar-se i d'una
mostra més de l'atzucac en què
està immers l'autonomisme.

El primer que hauria de fer un
govern que és pretén d'esquerres
és prioritzar, per damunt de tot,
els interessos dels i les
treballadores. En canvi, ens
trobem davant un govern que,
d'una banda, ha posat i posa per
davant l'estabilitat de l'actual
govern espanyol de cara a les
eleccions estatals del març vinent.

D'altra banda, aquest mateix
govern prioritza altres
interessos en construir un tren
d'alta velocitat. Són
precisament els interessos
econòmics i imperials de l’Estat
espanyol i la burgesia que li
dóna suport. Amb aquesta visió
centralista, palesa en
l'estructura radial del TAV, es
pretén reforçar Madrid com a
centre econòmic capitalista al
qual se subordinarien com a
perifèria Barcelona, València i
Lisboa, cosa que estan
denunciant diversos sectors de
la societat portuguesa, que
veuen amb preocupació com el
capital espanyol penetra dia a
dia en la seva economia, al
mateix temps que albiren que,
darrere d'aquests moviments del
capital, també hi ha un projecte
d'integració política.

Així doncs, la covardia
demostrada pels dirigents del

govern autonòmic s’observa,
també, quan s'esmercen molts
esforços en aquestes grans
infraestructures pressionats pels
sectors econòmics dominants.
Aquestes polítiques de dretes
de debò esdevenen negligències
gairebé criminals, com en el cas
tant conegut del metro de
València.

Lluny de prioritzar aquestes
infraestructures, la prioritat d'un
govern d'esquerres hauria de ser
la de modernitzar i millorar el
servei de rodalies i regional
existent i garantir l'equilibri
territorial, malmès a causa de la
distribució radial del transport i
del mal estat de les línies. En
aquest sentit, resulten
paradigmàtiques les connexions
amb les comarques centrals del
País Valencià o amb les
comarques de ponent o de
l'Ebre a Catalunya.

Aquesta perspectiva i,
també, la sostenibilitat
mediambiental haurien de
portar a una ampliació urgent
d'una xarxa ferroviària que arreu
de la nació és pràcticament la
mateixa des de fa dècades, en
lloc de fomentar el transport
privat amb cinturons que es
col·lapsen el mateix dia que
entren en funcionament.

Afortunadament, davant de
casos com el del metro de
València o el caos del servei de
rodalies a Catalunya, una part
de la societat civil no pensa
restar amb els braços creuats.
Ara és l'hora de desfer-nos del
jou colonial i que reclamem ja
un servei ferroviari públic i
català, per tal de millorar les
relacions al llarg i ample de la
nació i al servei de les classes
populars dels Països Catalans.

/opinio@setmanaridirecta.info/
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De covardia, rodalies i colonialisme

/opinio@setmanaridirecta.info/Rosa Carbó. Sociòloga

L’
El laberint de la participació

acció d’implicar-se en allò
públic, de fer política en el seu
significat més pur, pot adoptar
infinitat de formes. Uns opten
per desenvolupar-se mitjançant
formes autogestionades que
eviten tenir qualsevol tipus de
relació amb els agents d’allò
públic. Altres creen col·lectius
que es relacionen en diferents
graus amb l’administració
pública, ja sigui demanant un
espai o per dur a terme un
projecte determinat. Finalment,
uns altres decideixen implicar-
se en organitzacions més corpo-
ratives, més institucionalitzades,
que tenen una relació més
directa i afí amb l’ens públic, ja
sigui perquè comparteixen un
llenguatge propi, unes formes o
uns interessos comuns. 

Aquestes formes les obser-
vem en una democràcia liberal
com la nostra, on es garanteix
un marc mínim de llibertat per
l’associació i l’expressió d’idees
i accions. És en referència a
aquest marc que se situa el
discurs institucional de la parti-
cipació. Un discurs que han anat
utilitzant els gestors d’allò
públic fins que han convertit
aquesta paraula en quelcom
banal i sense sentit. 

Això s’evidencia clarament
si observem els mecanismes per
fomentar i recolzar l’associacio-
nisme, que s’estructuren mitjan-
çant un sistema de subvencions
que exigeix que les entitats
interessades presentin un
projecte per desenvolupar una
activitat amb un determinat
pressupost. Fins aquí, el procés
és lògic i normal, tot i que ja hi
veiem certes dificultats perquè
no naixem amb un coneixement
intrínsec de com fer un projecte

i pressupostar-lo. Tot seguit,
trobem les traves burocràtiques
com els mesos que han de
passar per conèixer la resolució
i el pressupost real amb què es
pot comptar i, després, el
temps per rebre els diners acor-
dats i iniciar el projecte. A més,
haurem de justificar-lo passat
un temps, cosa que significa, a
la pràctica, que les coses s’han
de fer a cuita corrents, endeu-
tats, tot deixant un regust
amarg pel camí.

És clar que aquest no és el
procediment real que moltes

associacions segueixen ja que,
algunes d’elles –les que comp-
ten amb més recursos i estan
més professionalitzades– tenen
prou maquinària per iniciar el
projecte abans de conèixer la
resolució i sufragar els costos
abans de rebre res. Altres, inevi-
tablement, es veuen forçades a
fer contorsionisme per tirar
endavant. Així que, lluny de
fomentar l’associacionisme i el
desenvolupament de l’activitat
ciutadana, aquest procediment
obliga veritablement a moure’s
pera la corda fluixa.

És clar que existeixen inicia-
tives tant associatives com de
l’administració per reduir el
desgast que suposa la burocrà-
cia. Els hotels d’entitats o els
centres de recursos en són un
exemple. Lamentablement, n’hi

ha molt poques i en comptades
ocasions tenen un funciona-
ment eficient que ajudi les
associacions.

Aquestes iniciatives depe-
nen inevitablement d’una
voluntat política real. De la
conscienciació que és impor-
tant  mantenir el teixit associa-
tiu i enriquir-lo. De fet, la
coneguda llei de barris valorava
aquest aspecte fins al punt que
obligava a incloure-hi projectes
socials, a més dels urbanístics.
Però, si existia aquesta voluntat
inicial, l’execució local dels
plans integrals era una altra
història.

D’aquesta manera, mentre
les transformacions urbanísti-
ques s’han anat fent durant les
primeres fases dels plans, els
projectes socials s’han justificat

amb altres actuacions que ja es
feien, o amb activitats poc
elaborades amb l’objectiu prin-
cipal d’acomplir els compromi-
sos adquirits i no de regenerar
la vida social al barri.

La burocràcia i els mecanis-
mes per fomentar l’associacio-
nisme tenen una dinàmica
perversa, tant perversa que,
lluny d’ajudar, sovint desincen-
tiven el compromís ciutadà amb
allò públic i distorsionen els
objectius fundacionals de
moltes entitats. També deixen
en mans de la sort el desenvo-
lupament de moltes activitats,
ja que, si no hi ha voluntat polí-
tica i la burocràcia amenaça,
l’accés a allò públic s’acaba
convertint en una pel·lícula
d’aventures on, molts cops, no
guanyen els bons.

La burocràcia
i els mecanismes

per fomentar
l’associacionisme

tenen una
dinàmica

perversa que,
molts cops,

desincentiva
el compromís
ciutadà amb
allò públic

i distorsiona
els objectius
fundacionals

de moltes
entitats

Favier Martí i Lluch. Membre del Moviment de Defensa de la Terra

Franchu
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Guillem Fuster
Barcelona

L’altre dia en un bar, una noia
força beguda li va fotre mà a un
amic unes quantes vegades. Li

vam dir que el deixés estar, però ella
continuava i a sobre ens deia “Ei, tios,
esteu gelosos? A quin tio no li agrada
que una tia el toqui?”. 

Doncs a molts. Som conscients que
la violència sexista que s’exerceix quan
un home toca sense permís una dona
no té el mateix fons, i és molt greu.
Però també hi ha molts homes a qui no
ens agrada que ens fotin mà perquè sí.
Desgraciadament, moltes vegades dir-
ho en veu alta sembla que sigui una
bajanada. I n’hi ha molts que associen el
fet de no voler que el toquin amb ser
homosexual, una cosa que, d’altra
banda, no té res de dolent. Ni ser
homosexual, ni lesbiana, ni no voler que
un noi o una noia et toqui.

Cadascú ha de poder viure la seva
sexualitat com vulgui, i tenir relacions
amb qui vulgui i quan vulgui. I ni per ser
dona no ets un objecte ni per ser home
no t’ha d’agradar que una dona et toqui
sempre que li vingui de gust.

Segurament la impunitat amb què
actuen molts i moltes és culpa d’una
societat malalta que no deixa de vendre
imatges preestablertes de com hem de
ser: les dones superprimes, guapíssimes
(com si “ells”, els qui decideixen per
nosaltres, tinguessin el dret d’imposar-
nos el que ens agrada), obedients i
encantades que tots els homes les mirin
com un tros de carn. I els homes, ‘super-
mascles’, disposats a tirar-se tot el que
troben, depilats, amb músculs molt
marcats i incapaços de dir no a qualse-
vol dona que se’ls acosti.

Quan els ensenyarem que la realitat
és diferent? I com? 

Consignes
per capgirar

Ferran Peris

En els últims anys s’ha posat
molt de moda entre certs

ambients d’esquerres conceptes
com descentralització o consig-
nes com ‘pensa globalment,
actua localment’. Aquesta és
una frase progre que ens duu a
la desmobilització i al secta-
risme localista. 

Les lluites obreres contra
una reforma laboral són efecti-
ves quan són globalitzades i
coordinades. És a dir, quan es fa
una vaga general, per posar un
exemple clar, l’Estat pot tronto-
llar. Combatre una reforma
educativa del tipus del Pla de
Bolonya o la LOU només es pot
fer de forma efectiva si la mobi-
lització del moviment estudian-
til és general, perquè les lluites
locals, separades i desconnecta-
des queden en pura anècdota.  

La presa de consciència dels
nostres problemes, no passa per
veure persones morint-se de
gana a la televisió. És a partir de
les problemàtiques diàries als
nostres llocs de treball, als
nostres centres d’estudi, als
nostres barris i pobles... quan
realment veiem l’amenaça de
les polítiques explotadores. És
llavors, a partir de les tensions
que aquestes polítiques gene-
ren, quan podem percebre la
necessitat de la mobilització. 

De la presa de consciència
dels problemes mutus, en
sorgeix la idea de la unitat d’ac-
ció per poder fer front a qualse-
vol política antipopular. Així
doncs, no hauríem de canviar
alguna consigna? Cridem d’una
vegada: ‘Pensa localment actua
globalment!’

És obvi que la mobilització a
gran escala no sorgeix per art
de màgia, sinó del sacrifici i
l’abnegació de les persones,
però les consignes sí que ens
han d’enfocar una direcció.

Què passa
a l’Iraq?

Jordi Oriola i Folch
Esplugues de Llobregat

Sembla que l'Iraq està
submergit en un caos, amb

atemptats interreligiosos en què
moren dones i nens i amb la
resistència d'Al-Qaida. Amb
aquest panorama, els EUA no es
poden retirar perquè el país
cauria en una guerra civil. Però,
aquesta versió de l'exèrcit
ocupant pot ser interessada, per
tal de justificar la seva presèn-
cia al país. Així ho ha explicat
Abu Mohamad, convidat a
l'Estat espanyol per organitza-
cions de solidaritat amb l'Iraq.
És portaveu del Baaz i també
del recentment creat Front
Patriòtic Nacionalista i Islàmic,

que agrupa la major part
d'organitzacions de la resis-
tència, en total 22 entre
nacionalistes, islàmiques
moderades i baazistes.
Reconeix que actualment el
Baaz no vol per l'Iraq el
tipus d'estat centralitzat,
autoritari i de partit únic
que va governar Saddam
Hussein durant 35 anys en
una situació de guerra
contra l’Iran i contra els
EUA. El Baaz ha passat de
ser un partit de govern a un
partit de la resistència.
Compartir la lluita amb
altres organitzacions els ha
fet veure clar que el nou
Iraq ha de ser democràtic,
multipartidista, laic i
respectuós amb els Drets
Humans. Aclareix que la
resistència no fa atemptats
indiscriminats o interreligio-
sos perquè precisament vol
defensar els iraquians i, per
tant, només ataca les forces
d'ocupació i els seus
col·laboradors. Es finança

amb donacions dels matei-
xos iraquians, cosa que s'en-
tén si es té en compte que
la resistència té el vuitanta
per cent de suport segons
enquestes de la CNN i del
diari Usa Today. Senten Al-
Qaida com una conseqüèn-
cia de l'ocupació i la
rebutgen perquè té altres
estratègies i objectius: prac-
tiquen el terrorisme i volen
imposar un estat islamista i
no democràtic. Però tenen
la convicció que Al-Qaida
perdrà tot sentit quan els
EUA es retirin i, si no
desapareix, la resistència
l'expulsarà del país. No
creuen que hi hagi una
guerra civil, sinó una situa-
ció d'ocupació amb crim,
esquadrons de la mort dels
partits, 160.000 soldats
estrangers, 180.000 merce-
naris i 500.000 policies
col·laboradors. Calculen que
han mort 2.500.000
iraquians entre les dues
invasions dels EUA i el

bloqueig econòmic. I una
dada de fa dues setmanes
que aclareix la situació:
segons el mateix comanda-
ment nord-americà, hi ha
177 atacs diaris de la resis-
tència contra les forces
d'ocupació (300 segons la
resistència). Noteu que els
diaris us informen d'aquesta
quantitat d'atacs diaris? O
només parlen d'Iraq, de tant
en tant, quan hi ha un
atemptat indiscriminat? No
s'inventen els atemptats,
però ens deformen la
percepció ocultant informa-
ció... Abu Mohamad admira
el poble espanyol que va
protestar contra la guerra
fins a forçar la retirada de
les tropes, però demana al
govern espanyol que no es
mantingui al marge i que
prengui partit internacional-
ment per una solució nego-
ciada del conflicte.

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
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Infectació Tocant els ‘nassos’

Antimilitarisme
i infectació
✑ Josep Maria Yago Suau
Membre de la Coordinadora
Tarragona Patrimoni de la Pau

L’any 1998, a Tarragona, es va crear la
Coordinadora Tarragona Patrimoni
de la Pau, arran de la “visita” del

portaavions JFK de l’armada dels EUA i,
sobretot, de la campanya per convèncer la
ciutadania dels avantatges, majoritàriament
econòmics, de la visita de vaixells de guerra.
La campanya era liderada pel llavors alcalde
i vice-president de la Comissió de Defensa
del Congrés dels Diputats, Joan Miquel
Nadal, i el —també en aquell moment—
president de l’Autoritat Portuària de
Tarragona, Lluís Badia, tots dos de CiU.

Des d’aleshores, hi ha hagut, entre
altres, dues evolucions. Per una banda, la de
la militarització de la ciutat amb la presèn-
cia constant de vaixells de guerra; trans-
ports de material militar per via marítima,
aèria i ferrocarril; campaments al port;
presència de marines en centres cívics i
esplais; furgonetes de reclutament de
l’exèrcit,;“prescriptors” o militars, directa-
ment, a les escoles, etc. Per altra banda,
l’evolució de la Coordinadora que ha trans-
cendit el tema “vaixells de guerra” i ha esde-
vingut un referent antimilitarista a la
demarcació i, m’atreviria a afirmar que
també a Catalunya i a la resta de l’Estat
espanyol, amb una activitat constant.

La presència de vaixells de guerra a
Tarragona no és un fet aïllat, sinó un
element més en l’evolució militarista
esmentada que, alhora, entenem que forma
part d’una guerra global permanent, dirigida
a preservar l'acumulació dels recursos en
una minoria de la població. Aquesta guerra
global es pot manifestar en el format clàssic
o en format de baixa intensitat. Es desenvo-
lupa als passadissos del Pentàgon o als
parquets de les borses internacionals, però
també en l'especulació immobiliària, en la
precarització laboral, en la porra dels antia-
valots o en el “teletienda” de les tres de la
matinada. És una guerra amb armes de
destrucció massiva i amb armes de distrac-
ció massiva. És una guerra feta de:

-Invasions: Palestina, l’Iraq, Timor,
l’Afganistan, Txetxènia, Colòmbia, el Sudan,
el Congo, Libèria, el Kurdistan...

-Inversions: FMI, BM, ALCA, UE, WEF,
Shell, Microsoft, Nestlé, Dupont,
McDonalds, Núñez i Navarro, narcos, trafi-
cants d'armes...

-Evasions: CNN, Hollywood, Tele5, New
York Times, Prisa, Port Aventura,
Pornografia, Operación Triunfo...

Com deia Federico Mayor Zaragoza,
“Ens trobem en una economia de guerra i
perquè hi hagi una economia de guerra cal
que hi hagi guerra”.

Prendre consciència i actuar en conse-
qüència implica la “infectació”, la coordina-
ció amb altres moviments, car les causes
són comunes. Així, gent de la Coordinadora
s’ha implicat en la creació de l’MRG a
Tarragona –després Assemblea de ciutada-
nes i moviments socials de Tarragona–, o en
la creació i/o suport al Casal Popular Sageta
de Foc, l’Assemblea de l’habitatge, la
Plataforma Salvem la Platja Llarga i altres
moviments.

Tot i així, el balanç no pot ser triomfa-
lista perquè queden força punts per aclarir,
entre ells el debat sobre algun dels temes
exposats o d’altres com la situació al País
Basc, la violència, o si la Coordinadora s’ha
d’implicar obertament en les lluites d’altres
moviments o s’ha de centrar, principalment,
en el pacifisme i l’antimilitarisme.
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L’empresa que gestiona el ‘Bicing’ 
va finançar la campanya de Bush
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El gest quotidià de recollir una
bicicleta dels aparcaments
instal·lats per l’Ajuntament

de Barcelona pels carrers de la ci-
utat, a partir d’ara, tindrà una for-
ta càrrega simbòlica. I és que una
part dels beneficis que recull la
seva empresa gestora es destinen
a finançar la campanya republi-
cana del president George Bush.
La multinacional del màrqueting i
la publicitat Clear Channel, afin-
cada a Texas i amb forts vincles
amb els lobbys petroliers, va
aconseguir l’adjudicació del ser-
vei de bicicletes per part de l’al-
calde Jordi Hereu. 

La concessió i la posada en
marxa d’aquest servei de promoció
de la bicicleta en trajectes curts va
generar una picabaralla política
entre Jordi Portabella i l’alcalde
Hereu, abans que el regidor d’ERC
abandonés el govern municipal.
Tots dos s’atribuïen haver estat els
artífexs de la implantació del
Bicing. Fonts municipals apunten
que Portabella ja tenia litigis amb
Clear Channel per la instal·lació de
plafons publicitaris il·legals quan
era el regidor responsable de Pai-
satge Urbà. L’empresa texana està
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> Pàgina 12
Avança l’enderroc del com-
plex fabril de Can Ricart al
Poblenou. El procés està ple
d’il·legalitats, denunciades
per les associacions veïnals

> Pàgina 10
La cimentera de Sant Feliu
de Llobregat deixarà de fer
incineracions després de les
mobilitzacions del veïnat i
les entitats ecologistes

> Pàgina 13
Un miler gironins i gironines
es manifesten per denunciar
la imputació judicial del
delicte d’injúries a la monar-
quia contra vint persones 

BARCELONA // CLEAR CHANNEL, AMB SEU A TEXAS, VA PROMOURE LA INVASIÓ DE L’IRAQ

especialitzada en la col·locació de
grans plafons a una seixantena de
països de tot el món. De fet, segons
es desprèn del seu balanç econò-
mic anual, actualment posseeixen
976.400 plafons publicitaris arreu
del planeta i facturen prop de
3.000 milions de dòlars anuals. Es
van introduir a l’Estat espanyol
l’any 2002 i ja hi tenen quinze dele-
gacions amb més de 300 treballa-
dors, amb el control directe de la
publicitat que apareix a 10.000
grans plafons, 17.000 elements de
mobiliari urbà i 4.000 autobusos.  

Els tentacles de Clear Channel
La filial a l’Estat espanyol té la seu
central a Madrid, amb el nom de
Clear Channel España SLU. Aques-
ta depèn de Clear Channel Inter-
national, amb seu als Països Baixos,
però totes elles estan controlades
des de San Antonio, a l’estat de
Texas, als EUA. Els seus màxims
directius són Paul Mayer, Randall
Mays i Mark Mays. Gran part dels
beneficis generats per la multina-
cional es destinen a la Mays Family
Foundation, una entitat de benefi-
cència, que subvenciona i patroci-

na, entre d’altres coses, la investi-
gació mèdica del càncer. Però,
entre les activitats d’aquesta fun-
dació també hi trobem l’aportació
de diners a la causa política del
partit republicà dels Estats Units,
presidit per George Bush. Van
col·laborar en la campanya per les
presidencials de 2004 i també ho
fan en l’actual carrera per arribar a

la Casa Blanca. En els moments
més complicats de la justificació
davant l’opinió pública de la inva-
sió nord-americana de l’Iraq, Clear
Channel va utilitzar la seva cadena
de ràdios locals, que compta amb
1.200 emissores arreu del territori
dels Estats Units. A través de les
ones radiofòniques, es va defensar
l’enviament de tropes i el bombar-
deig de les ciutats iraquianes.
També es va mobilitzar la població

per tal que assistís a les manifesta-
cions a favor de la guerra que es
van fer a diverses ciutats nord-
americanes. Una de les seves bran-
ques corporatives darrerament
s’ha especialitzat en la instal·lació
de pantalles televisives, que duen
a terme un bombardeig publicitari
barrejat amb impactes informatius
enmig del carrer, com la que es
pot veure a Times Square, a Nova
York. També volen gestionar el
servei de bicicletes de la capital
francesa i, actualment, concursen
per tal d’adjudicar-se el Bicing de
la capital andalusa. 

Afincada a
Texas i amb
forts vincles

amb els ‘lobbys’
petroliers, va

aconseguir
l’adjudicació 

del servei Els seients de les bicicletes s’han serigrafiat amb el logotip i la signatura de Clear Channel 
Cristina González

Prohibit criticar la guerra
a la ràdio de Clear Channel
La gran corporació econòmi-

ca del grup Clear Channel
controla 1.200 emissores de
ràdio local arreu de la geografia
dels Estats Units. Van esdevenir
una plataforma imprescindible
per convèncer l’opinió pública
nord-americana de la necessi-
tat d’una intervenció militar
per envair l’Iraq. No hi havia
espai per a les crítiques. El grup
musical Dixie Chicks, format
per un trio femení de cantants i
amb una trajectòria plagada de
premis i èxits d’audiència i ven-

des, va ser vetat a causa del seu
posicionament contrari a la
política de George W. Bush res-
pecte la invasió de l’Iraq. El grup
és originari de Texas, i el lobby
informatiu i publicitari de Clear
Channel va aconseguir que les
vendes de Dixie Chicks baixes-
sin en pocs dies a la meitat, tot i
que –de retruc– la polèmica
també els va fer publicitat. Van
editar un cartell on es diu:
“Calla i canta, la llibertat d’ex-
pressió està bé, sempre que no
es manifesti en públic”. d

Paul Meyer és un dels 
empresaris que treu beneficis
econòmics gràcies al Bicing

Van estar a la
campanya per a
les presidencials

del 2004 i
també ho fan a
l’actual carrera

a la Casa Blanca
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Cada dia 70.000 usuàries del tren
circulen sobre un pont apuntalat
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les obres del TAV han dege-
nerat en una cadena d’afec-
tacions i maldecaps pels

viatgers i el veïnat. El divendres 2
de novembre a les nou del ves-
pre, diversos operaris que reci-
mentaven la vorera de cinc fin-
ques afectades per esquerdes i
moviments (veure DIRECTA 68),
van perforar una canonada de
Gas Natural. El tub, de 28 centí-
metres de diàmetre, era d’alta
capacitat. Els bombers van confi-
nar els veïns i veïnes als seus
habitatges, mentre el gas sortia
poc a poc al llarg de la matinada.
L’endemà, van obrir el terra i van
canviar la instal·lació de gas. 

El pont de Riera Blanca
Però, existeixen danys molt més
greus que no s’han fet públics. A
mitjans del mes de setembre,
ADIF va comunicar que, per culpa
de les obres del TAV, s’havia de
tallar la circulació de cotxes per
sota del túnel de la Riera Blanca
a l’Hospitalet de Llobregat. L’ull

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT // L’AVE CONTINUA MALMETENT LES INSTAL·LACIONS DE RODALIES

del pont d’aquest túnel, fins ales-
hores, suportava el pas de la línia
C4 i els trens que arribaven fins a
l’estació de la Rambla Just Olive-
ras de l’Hospitalet. Ara, però,
amb el tall de les línies ferrovià-
ries que passen per Bellvitge, s’hi

RENFE ha
ordenat a tots
els maquinistes
que redueixin
la velocitat

al mínim al seu
pas pel pont

ha afegit el pas de les línies re-
gionals i dels trens Altaria i de
llarg recorregut. Diàriament, hi
ha un flux de més de 70.000 viat-
gers. L’estructura, però, està dan-
yada i esquerdada per les matei-
xes obres i pels cops i col·lisions

de la maquinària sobre l’ull del
pont. Els tècnics van aconsellar
apuntalar el túnel. Però, les foto-
grafies demostren que el reforça-
ment del pont s’ha fet amb troncs
i puntals d’obra.  RENFE ha orde-
nat a tots els maquinistes que

redueixin la velocitat al mínim
quan passin pel pont, ja que les
vibracions i l’augment de circula-
ció de combois han fet perillar la
seva solidesa. Això sí, els passat-
gers no han estat informats d’a-
questa nova incidència. 

Puntals i troncs que aguanten el pont de la Riera Blanca

✑ Eduard Giménez
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Prop de 150 persones, convo-
cades per Aire Net i altres
entitats del poble, van dema-

nar al ple municipal del 30 d’octu-
bre una moratòria de la incineració
de residus a la cimentera de Sant
Feliu de Llobregat.

El Departament de Medi Am-
bient i Habitatge sol·licitarà als nous
propietaris de la cimentera de Sant
Feliu que no utilitzin residus com a
combustible alternatiu.

El 30 d’octubre, l’alcalde de
Sant Feliu de Llobregat, Juan Antó-
no Vázquez,  va anunciar la suspen-
sió temporal del projecte d’incine-
ració de residus al forn de la
cimentera Sanson. Vázquez va
aprofitar la celebració del ple
municipal i la convocatòria d’una
trentena d’entitats en demanda
d’una moratòria de la incineració
de residus per donar a conèixer
que el Departament de Medi

Ambient i Habitatge (DMAH) de-
manarà als nous propietaris de
Sanson que retirin l’apartat refe-
rent als “combustibles alternatius”
del projecte d’adequació ambien-
tal. Tanmateix, Vázquez va descar-
tar l’aprovació d’una moratòria de
la incineració de residus, tot
al·legant que les causes conjuntu-

rals no són propícies a una deman-
da d’aquesta mena. Segons el
màxim responsable del govern
municipal, “no cal demanar cap
moratòria, ja que hi ha la voluntat
política del DMAH i l’Ajuntament
de no tramitar la llicència ambien-
tal amb la utilització de combusti-
bles alternatius”. 

La negativa de l’equip de go-
vern a la proposta de moratòria
que va presentar Aire Net, amb
l’adhesió d’una trentena d’entitats,
fa entreveure que es tracta tan sols
d’una aturada tècnica, que respon
al canvi de propietaris de la cimen-
tera de Sant Feliu i a la creixent
pressió social i no pas a la voluntat
ferma de l’administració de no
incinerar residus dins la Zona de
Protecció Especial Atmosfèrica
(ZPEA). El propi Vázquez va reiterar,
al llarg de la seva intervenció, que
hi continua havent una estratègia
per cremar residus i desfer-se dels
llots, però  que de moment no es
farà a Sant Feliu.

La Plataforma Aire Net, com  a
entitat responsable del text de
moratòria que es va presentar al
ple, valora positivament el temps
que s’ha donat per poder prosse-
guir en la tasca d’informar i difon-
dre la problemàtica que viu Sant
Feliu. Tot i això, expressa dubtes
per la manca de concreció del

posicionament que manté l’Ajun-
tament. Segons el president d’Aire
Net, Jordi Losada, “hem aconseguit
aturar-ho temporalment gràcies a
les mobilitzacions i al suport de les
entitats al text de la moratòria. Ara
falta saber quin serà el posiciona-
ment del consistori quan els nous
propietaris demanin cremar resi-
dus, com ja estan fent a la cimente-
ra de Vallcarca”. La moratòria pre-
sentada per Aire Net demanava “la
suspensió de llicències de noves
activitats que puguin tenir efectes
additius a la contaminació atmos-
fèrica”, text extret del Pla d’Acció
en la Zona de Protecció Especial
Atmosfèrica. Dins d’aquesta zona
s’inclou la cimentera de Vallcarca,
que ja ha rebut el vistiplau del
DMAH per incinerar llots de depu-
radora, així com la de Sant Vicents
de Horts, en procés d’adequació.
Per tant, segons Aire Net, la petició
que remetrà el Departament de
Medi Ambient a la planta de Sant
Feliu es pot veure afectada fàcil-
ment per un recurs dels nous pro-
pietaris, ja que no entrar al negoci
de la incineració de residus els
col·locarà en una posició de des-
avantatge en el mercat i els donen
arguments concrets de perquè no
poden incinerar.

Suspensió temporal de la crema
de residus a la cimentera Sanson

Assemblea informativa contra les incineracions. 
Cristina Ortega

BAIX LLOBREGAT // POLÈMICA PER LA QUALITAT DE L’AIRE
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Un operari fent fora els fotògrafs durant la fuga de gas
Albert García

d



7 de novembre de 2007 / directa núm. 69 així està el pati pàgina 11

BARCELONA // PRECARIETAT AL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El CPNL normalitza el català
i la precarietat dels seus tècnics
✑ Pau Cortina i Trilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els tècnics de Normalització
Lingüística tenen un proble-
ma. Un problema que va

més enllà de l’àrdua tasca amb
què treballen dia a dia, que no és
altra que la d’aconseguir la plena
normalització de la llengua cata-
lana, ja sigui a través de classes
d’aprenentatge, de convenis amb
empreses que aposten pel català
o de la resolució de dubtes pun-
tuals a particulars. Aquest pro-
blema es diu precarietat laboral
i, per bé que fa temps que la
pateixen, no ha estat fins ara –en
la segona legislatura del tripar-
tit– que el seu malestar a co-
mençat a aflorar i ha pres una
dimensió col·lectiva. 

El Consorci
L’anomenat Consorci per a la
Normalització Lingüística és un
ens sorgit de la col·laboració
entre la Generalitat, les diputa-
cions i els municipis que té com a
objectiu impulsar el català en
tots els àmbits de la societat i
vetllar pel seu correcte ús. Al
marge del personal administratiu
de l’empresa, els treballadors del
Consorci són majoritàriament
Tècnics de Normalització Lingüís-
tica (TNL), organitzats laboral-
ment en tres categories: profes-
sors, dinamitzadors i assessors. La
major part d’aquests treballadors
tenen titulació de professors, un
99% dels casos com a llicenciats.
Essent així, haurien d’estar situats
en la categoria laboral “A” –la
més alta dins la jerarquia organit-
zativa de les empreses públi-
ques– però, tot i que les feines
que duen a terme s’ajusten a
aquest perfil, les seves condi-
cions laborals són pròpies de la
categoria inferior, és a dir, la “B”.

Expliquen –no sense precau-
cions– que la contractació al
CPNL és majoritàriament a temps
parcial. La majoria dels contractes
laborals són d’entre 20 i 25 hores
setmanals, pels quals es percep un
sou base d’entre 700 i 900 euros.
El resultat d’això és que molts dels
tècnics no en tenen prou amb els
salaris que perceben per afrontar
el cost de vida actual, com passa
en molts d’altres sectors. La dife-
rència, en aquest cas, és que això
passa en una empresa pública que
hauria de ser exemplaritzant en

aquesta qüestió, i encara més
quan la seva tasca –fomentar el
català– es publicita portes enfora
com una missió imprescindible i
lloable; les campanyes vistoses
pel foment del català surten del
Consorci.

Malestar sense precedents
Mai fins avui, asseguren alguns
dels Tècnics, s’havia respirat tan-
ta mala maror dins les oficines
del Consorci. Possiblement per
això, la direcció ha promès una
curiosa millora dels contractes:
es tracta d’allargar-ne alguns de
temps parcial fins a les 37 hores,
però només durant el període
que va de l’1 de desembre fins al
31 d’agost de 2008. Després,
aquest grup de privilegiats torna-
rien als contractes actuals. La
idea no ha seduït gaire la planti-
lla que, d’altra banda, es queixa
de la manca de suport rebut per

Els tècnics,
generalment,

treballen mitja
jornada i

compaginen la
seva feina amb
tasques que no
els corresponen 

part del Comitè d’Empresa, que
té una representació majoritària
de CC.OO.

Però, hi ha altres exemples
d’aquesta precarietat laboral.
Concrectament, fan referència a

les tasques que desenvolupa el
personal. En aquest sentit, ha
transcendit el fet que molts dels
professionals qualificats sovint
fan feines que no els pertoquen,
normalment tasques administra-
tives. “Si això passa és per la poca
voluntat política de dotar la nor-
malització de la llengua de la
inversió de recursos necessària”,
afirma un dels tècnics, fart de la
situació actual.

Manca de voluntat política
Possiblement aquest és el punt
que fa reflexionar més. La pre-
gunta que es fan  molts d’ells i
que pot ajudar a entendre per-
què es treballa en aquestes con-
dicions és: existeix realment la
voluntat política de fomentar la
normalització del català, o és
tan sols un aparador de campan-
yes publicitàries, rere el qual tot
són dèficits?

Actualment, el CPNL depèn
de la Secretaria de Política Lin-
güística, dins del departament
de Presidència que ostenta Es-
querra Republicana i que dirigeix
Josep Lluís Carod Rovira. Aques-
ta secretaria va canviar de res-
ponsable el mes de setembre,
quan Miquel Puello va deixar el
càrrec que ara ocupa el diputat
Bernat Joan. Tot i que la situació
dels tècnics no és nova –es
remunta a l’etapa de govern de
CiU–, aquests no deixen de sor-
prendre’s de la displicència  del
departament cap al tema de la
llengua, tractant-se d’una àrea
dirigida precisament per un par-
tit independentista. El fet que,
des del seu nomenament, el 18
de setembre, Bernat Joan encara
no s’hagi presentat en cap ocasió
a la seu central del CNPL és força
il·lustratiu. 

Manifestació de cloenda del Correllengua pels carrers de la capital del Rosselló Elisenda Barrera

“A Perpinyà, sem catalans”
✑ Antònia Andreu
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més de mil persones es van
manifestar, dissabte 3 de

novembre, a Perpinyà, en la clo-
enda del Correllengua 2007, or-
ganitzat per la CAL, Acció Cultu-
ral del País Valencià i la Federació
per la Defensa de la Llengua i la
Cultura Catalanes a la Catalunya
Nord. Segons informa la web
Ràdio Catalunya (radiocatalun-
ya.cat), a més dels eixos tradicio-
nals del Correllengua en el seu
pas per la Catalunya Nord –uni-

tat i impuls social de la llengua i
denúncia del Tractat dels Piri-
neus–, enguany s’hi va afegir el
refús a la declaració de la fortale-
sa de Vauban com a patrimoni de
la UNESCO. Aquesta construcció
militar va ser edificada per l’exèr-
cit francès l’any 1.669 per acabar
amb la resistència catalana.

La manifestació cívica va
recórrer els principals carrers del
centre de la ciutat des de la plaça
de Catalunya fins al peu del Cas-
tellet, com és tradicional, amb la
lectura final dels discursos rei-
vindicatius. Al llarg de la mani-

festació, es van cridar eslògans
com “A Perpinyà, sem catalans”,
“Defensem la llengua, defensem
la terra” o “Independència”. Les
enganxines de ‘No a Vauban’
també es van poder veure arreu.
La jornada es va cloure amb el
tradicional festival Rellamp!,
amb l'actuació de Pepet i Marie-
ta, La Carrau i Goumalas’K.

400 municipis al Correllengua
L'edició d'enguany del Correllen-
gua ha dut per lema “Parla'm!” i ha
recorregut prop de 400 pobla-
cions dels Països Catalans, combi-

nant la reivindicació i la festa. La
unitat de la llengua, l'oficialitat a
tot el territori i la proposta d'a-
dopció d'uns hàbits de fidelitat
lingüística per part de les perso-
nes catalanoparlants han estat,
entre d'altres, els eixos centrals
d'una campanya que, segons la
CAL, “pretén transmetre la idea
que el català, patrimoni de totes i
de tots, és la millor eina que
tenim per integrar els nouvinguts
i per cohesionar una societat
cada dia més rica i més diversa en
llengües i en cultures”.

El Consorci
depèn del

Departament
de Presidència,

d’ERC, i el
seu màxim

responsable
polític és
el diputat

Bernat Joan
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Reprenen l’enderroc de Can Ricart
enmig d’un cúmul d’il·legalitats

POBLENOU // L’ESPECULACIÓ I ELS INCENDIS FORÇATS AMENACEN ‘UNA MERAVELLA HISTÒRICA’

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’enderrocament parcial de
Can Ricart, iniciat el 29
d’octubre, representa una

il·legalitat més en aquest assump-
te. L’Ajuntament de Barcelona, amb
permís de la Generalitat, no fa cas
de la normativa i obvia el períme-
tre de seguretat per a les naus
industrials que estan pendents de
ser declarades Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional (BCIN), avui ja decla-
rades d’interés local. Des que, fa
dos anys, es va iniciar el procés per
enderrocar aquest recinte fabril,
s’han reiterat els abusos contra la
llibertat d’accés a l’espai públic i les
negligències contra la salut i la
seguretat públiques.

Requalificació i “accidents”
El conjunt històric de Can Ricart,
defensat per catedràtics, historia-
dors, veïns i artistes, data del segle
XVIII i consta de dues hectàrees i
mitja. Una, la que es vol enderro-
car, és propietat del marquès de
Santa Isabel, Federico de Ricart
(director del World Trade Center
del port de Barcelona). L’altra hec-
tàrea i mitja va ser expropiada per
l’ajuntament, prèvia requalificació
dels terrenys, en una operació
milionària que contrasta amb les
expropiacions de cases que s’han
fet al barri, a preu de cadastre (el
10% del valor de mercat). “El silen-
ci administratiu (van trigar 22

mesos –superant amb escreix els
sis mesos legals– a acceptar estu-
diar l’expedient que demanava que
Can Ricart fos declarat BCIN) va
permetre aquesta operació espe-
culativa, el tancament de 34 PIMES
que donaven feina a 250 treballa-
dors i el deteriorament de les naus,
avui abandonades”, segons denun-
cia Joan Marca, president de l’AVV
del Poblenou. “L’empresa d’Iratxe-
ta, per exemple, va haver de ven-
dre les seves màquines perquè no
podia pagar-ne el trasllat ni finiqui-
tar els treballadors”.

Davant la possibilitat que el
recinte sigui declarat BCIN, el mar-

L’Ajuntament de
Barcelona posa

en perill el
recinte, que està
pendent de ser

declarat Bé
Cultural d’Interès

Nacional

quès de Santa Isabel va amenaçar
en una roda de premsa de denun-
ciar l’ajuntament per ‘lucre cessant

de 109 milions d’euros’. Es revela
una dada econòmica que els veïns
desconeixien i que, segons Marca,
“explica els incendis a la nau”. L’any
passat, a més d’un incendi, també
es va produir un intent “que els
propis bombers ens van explicar
que va ser provocat; van trobar una

olla plena d’espelmes, plàstics i
una estufa elèctrica. La porta esta-
va tapiada i, com que els fusibles
eren a fora, van deduir que es va
activar l’electricitat després de
tapiar la porta”. Els veïns demanen
que s’investiguin els fets “i, sobre-
tot, que netegin la fàbrica i retirin
el material inflamable”.

Patrimoni versus pisos de luxe 
Segons els veïns, el conjunt de
Can Ricart és “una meravella his-
tòrica, única a Europa per les
seves carácterístiques”. La idea
d’enderrocar-ne la meitat “és un
despropòsit; oi que no enderroca-
rien la meitat de l’aqüeducte de
Segovia?”. El Fòrum de la Ribera
del Besòs, que reuneix diverses
entitats com l’Arxiu Històric del
Poblenou, l’International Council
on Monuments and Sites (ICO-
MOS), l’Institut Català d’Antropo-
logia, la Coordinadora d’Entitats
del Poblenou i diverses AVV, i que
està recolzat per diversos depar-
taments d’universitats catalanes i
centres d’investigació, així com
pel director del MACBA i el vice-
rector de la UPC, reclama la
declaració de Can Ricart com a
BCIN. L’ajuntament encara té un
any per decidir-se. Mentrestant,
les màquines ja han començat a
fer forats i han destrossat els con-
ductes subterranis de l’antiga
xemenia de vapor. Joan Marca es
lamenta, “fot, perquè mai sabrem
què hi havia”. L’AVV del Poblenou
ha presentat un recurs adminis-
tratiu per aturar l’enderroc.

Immers en el Pla 22@, l’espai
que s’està enderrocant s’omplirà de

pisos de luxe. Altres solars del barri
són ocupats per hotels i centres co-
mercials, considerats com a equi-
pament. Segons la Plataforma Sal-
vem Can Ricart s’està “pervertint la
idea d’equipament”. “El que dema-
nem són equipaments de veritat, el
veritable valor patrimonial ve de-
terminat per la relació indissoluble
entre l’espai i els seus usos socials”.
També denuncia que “el Pla 22@
promet molts llocs de treball, però
no té miraments a l’hora de des-
truir els existents i permetre la ins-
tal·lació d’empreses vinculades a la
indústria militar.”

Feines d’enderroc a Can Ricart
AAVV Poblenou

Castanyada a les portes del recinte de Can Ricart el passat 3 de novembre. AAVV Poblenou

Atemptat contra la salut pública

Llei Marcial 
a la catalana

“Can Ricart és una metàfora
de Barcelona”, així ho va

definir Manuel Delgado fent
al·lusió a l’accés restringit a l’es-
pai públic per part de la segure-
tat privada. Els treballadors, més
d’una vegada, han hagut de tor-
nar a casa seva a buscar el DNI,
requerit pels segurates, que s’a-
punten les dades, tot violant la
llei de protecció de dades. “Això
ens hauria de col·locar en situa-
ció d’alarma. L’administració
està obsessionada pel control…
però aquí no hi ha poder ni res,
és el cachondeo absolut, ningú
no controla res, som a l’apologia
del neoliberalisme. L’entorn,
aquest sí, intensament vigilat”.

L’excusa per la presència dels
“parapolicies”, com els defineix
Joan Marca, és per evitar els
incendis, “però ja fa mesos que
han desallotjat les naus i ningú
no retira el material inflamable”.
Marca ha penjat un vídeo al por-
tal youtube on mostra com s’en-
tra fàcilment a les naus, “això sí,
saltant”. Denuncia, a més, la pro-
hibició de fer fotos, negada per
l’ajuntament i evidenciada en un
altre vídeo, on el “senyor Galin-
do”, responsable de seguretat, es
nega a explicar les raons: “si te lo
digo me descubro”.

L’any passat, durant l’okupa-
ció del recinte per part de la
Makabra, més de 100 antiavalots
van rodejar les quatre illes que
ocupa Can Ricart. “Des de casa,
els passàvem menjar amb una
tirolina”. Com a resposta, sis anti-
disturbis van vigilar la seva porte-
ria uns quants dies, interrogant
tothom que entrava o sortia.

Els veïns denuncien greus ne-
gligències que fan perillar la

seva salut, i és que el desmunta-
ment de la uralita de les naus es
va fer saltant-se les estrictes
normatives al respecte. “No
vam ser avisats” malgrat la pols
que aixeca la fibra d’amiant en
ser trencada “és molt i molt can-
cerígena”. Els operaris, però
(que treballaven a escassos me-
tres dels seus balcons), sí que

duien l’equip especial i les màs-
cares. Els veïns han volgut pre-
sentar denúncia contra Ende-
rrocs Benumea i AGD, però
alerten que ni la Guàrdia Urbana
ni els Mossos d’Esquadra s’han
declarat competents al respec-
te. La nau, d’altra banda, “és un
niu de plagues, a l’estiu hem tin-
gut el mosquit tigre i contínua-
ment hi ha rates”. Les naus veï-
nes són de la Frigo i la Knorr. 

Una empresa 
de seguretat

restringeix l’accés
a l’espai i dificulta

l’arribada 
a la feina 

als treballadors

El desmuntatge
d’uralites, que

desprenen
substàncies

cancerígenes, es
va fer incomplint

la normativa

d
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Un miler de persones donen suport
als imputats per cremar fotos reials
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

L’afer de la crema de fotos
del rei continua amb un
degoteig constant d’actes

solidaris i noves actuacions judi-
cials. Aquesta última setmana, la
defensa dels encausats ha rebut la
resolució de finalització de la ins-
trucció del cas des del jutjat que
presideix Grande Marlaska. En
aquesta resolució, el jutje esgri-

meix que hi ha indicis clars d’ha-
ver-se comès un delicte d’injúries
greus a la corona i així ho imputa
a divuit persones. Segons la
defensa, Grande Marlaska parteix
del fet general que tots els encau-
sats han reconegut l’acció. Aquest
extrem és erroni, ja que un dels
citats, un noi de Figueres, mai ha
reconegut aquestes acusacions.
Així, en aquest cas com a mínim,
s’hauria d’haver demanat una
investigació dels Mossos per tal
d’aclarir aquesta circumstància.
En la resolució el jutge opina que
els fets superen els límits de la lli-
bertat d’expressió. Així, la fase

d’instrucció la dóna per tancada,
situació que suposa que no hi
haurà més investigacions ni més
imputats (en aquesta causa com a
mínim). Així doncs, la situació és
la següent: la fiscalia té deu dies
per presentar càrrecs contra els
divuit encausats, si ho fa, el pro-
cés tirarà endavant i hi haurà judi-
ci. Si decideix no presentar càr-
recs, el jutge no tindria altre
remei que suspendre el procés. A
hores d’ara ja són una vintena les
persones imputades per la crema
de fotos del monarca. Els dos pri-
mers, acusats de la crema de
fotos el dia de la visita del Rei a
Girona i estan esperant la data del

judici. Els altres divuit van ser acu-
sats  dies després per la protesta
per les acusacions contra els dos
primers. Els actes de rebuig a tot
aquest procés no s’aturen. El di-
jous 1 de novembre, un miler de
persones es van manifestar pels
carrers de Girona en contra de la
monarquia i del procés judicial
contra vint persones. L’acte va
tenir el punt de partida a la plaça
Constitució. De manera casual, va
succeïr que en el mateix espai es
feia una ballada de sardanes. Els
participants d’aquesta ballada van
accedir a fer un parèntesi en el
seu acte per tal de que es pogués
fer l’inici de la manifestació. Va

començar amb diversos parla-
ments de representants socials i
de l’independentisme català. No
van estalviar crítiques a jutges i
fiscals, als Mossos d’Esquadra i al
govern tripartit de la Generalitat.
Alhora, van afirmar que aquests
actes de repressió no aturaran
l’independentisme català. Abans
d’iniciar el recorregut, una perso-
na va cremar una fotografia del rei
Juan Carlos I amb el dictador
Francisco Franco. La manifestació
va transcórrer en un ambient fes-
tiu. Durant l’acte van participar
els bastoners de Sant Celoni. La
protesta es va acabar sense cap
mena de problema. 

GIRONA // VINT PERSONES SEGUEIXEN ACUSADES D’INJÚRIES

Abans d’iniciar
el recorregut,
una persona

va cremar una
fotografia del

rei amb el
dictador Franco
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✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

La Cordinadora Reus Indepen-
dent (CORI) feia pública la set-

mana passada la noticia de que
havien decidit denunciar el des-
mesurat sou de l’alcalde a través
d’una acció digna dels situacionis-
tes: la loteria. L’éxit de la propos-
ta va ser tant desmesurat com
sorprenent, en menys de 24 hores
ja no quedaven butlletes. Aquesta
setmana, segurament divendres,
en posaran a la venda 500 més, de
les quals ja en tenen gairebé la
meitat venudes per anticipat. 

“Tothom sap que la rifa de
nadal és la més juantxi de l’any,
sobretot quan a tots ens vé al cap la
cantarella dels nens i nenes de San
Ildefonso repetint incansablement
els números premiats durant una
bona estona, és una escena anual
molt típica i juantxi”, continuen.
Segons diuen, el número el van triar
per sorteig, amb un bingo domèstic
i que, per “casualitats de la vida ,el
número que els va tocar és el
79.903, la mateixa xifra en euros
que incrementarà el compte cor-
rent de l’alcalde aquest any. Estem
convençuts que aquest serà el
número premiat a la grossa de na-
dal, confíem amb l’alcalde, i si no
toca aquest número vol dir que l’al-
calde ens enganya amb el seu sou.”

Com que a l’Ajuntament de Re-
us no han acabat d’assimilar la pre-
sència del regidor de la CORI, Ariel
Santamaria, i per no buscar-se més
problemes amb l’alcalde, Lluís Mi-
quel Pérez (PSC),  es va suggerir can-
viar el número del sou de l’alcalde
de Reus pel de l’alcalde de Falset,
que és de zero euros l’any. Però
sembla ser que aquesta proposta es
va desestimar, per l’argumentació
de Paco del Chana, ja que el núme-
ro 00000 li recorda, com a molts
altres ciutadans de Reus, l’estat
permanent del seu compte cor-
rent. Les participacions valen qua-
tre euros i la donació juantxi és d’un
euro, així doncs, el total de la but-
lleta és de cinc euros. Tothom que
estigui interessat en apostar pel
sou de l’alcalde de Reus en forma
de participació juantxi pot trucar al
número de telèfon del despatx de
la CORI, el  977 010 085 o aturar
algun membre de la CORI pel car-
rer i demanar-n’hi una.

La CORI
denúncia el sou
de l’alcalde amb
números de la
loteria de Nadal

REUS // CAMPANYES

Rebaixen a la meitat les penes
dels cinc acusats de l’Escamot Dixan 

EL GIRONÈS // EL TRIBUNAL SUPREM RECTIFICA L’AUDIÈNCIA NACIONAL

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El Tribunal Suprem ha rebaixat
a la meitat les penes imposa-
des per l’Audiencia Nacional

als cinc empresonats de  l’ “Esca-
mot Dixan”, Mohamed Benaboura,
Mohamed Tahraoui, Djamel Boud-
jelthia, Ali Kaouka i Souhil Kaouka,
i elimina les condemnes per falsifi-
cació imposades a aquests dos
últims processats. Un cas que  aca-
barà a mans del Tribunal Constitu-
cional, el màxim òrgan jurisdiccio-
nal espanyol, després que la seva
defensa hagués anunciat que reco-
rrerà contra el dictamen. Tots cinc
van ser condemnats el febrer pas-
sat per l’Audiencia Nacional  a tret-
ze anys de presó pels delictes de
pertinença a organització armada i
falsificació de documents. Ara, en
una sentència dictada el 6 de
novembre, el Suprem evidencia la
desproporcionalitat de les penes
que l’Audiencia Nacional va impo-
sar als cinc processats i redueix de

deu a sis anys de presó les penes
per pertinença a organització
armada  i de tres a un any i mig de
presó les condemnes per falsedat
documental, ja que segons l’alt tri-
bunal, l’Audiencia Nacional va fer
servir com agreujant el fet que,

segons la policia, s’hagués trobat
una “gran quantitat de documents
destruïts”  als contenidors, però
aquesta explicació “no permet jus-
tificar una pena superior a la míni-
ma legalment prevista, que és d’un
any i nou mesos de presó”.  Pel que
fa a Ali Kaouka, el Suprem assenya-
la que tot i que tenia un permís de

conduir algerià amb una fotografia
manipulada, la sentència de  l’Au-
diencia Nacional no fa referència a
aquesta falsificació i, per tant, no
se’l pot condemnar per aquest
delicte. 

La sentència  dóna la raó a la
defensa pel que fa a l’ús indegut
d’unes declaracions fetes per uns
imputats  en un procés a l’Estat
francès, ja que tot i no poder ser
contrastades van ser introduïdes
en el cas. Concretament es tracta
d’unes declaracions  que  van ser-
vir com a base per a la detenció
dels processats en el cas de l’Esca-
mot Dixan. Unes detencions que
es van produir dies abans de la
invasió de l’Iraq i que el govern de
José María Aznar va utiltizar per
justificar la participació espanyo-
la en la guerra.  Però tot i donar la
raó a la defensa, això no ha tingut
efectes en la sentència. 

Tant la defensa com la Plata-
forma Aturem la Guerra de les
comarques gironines, que porta la
campanya d’aquest cas, conside-

ren que la sentència hauria d’haver
estat absolutòria i hauria d’haver
proclamat la innocència dels cinc
processats, ja que el dictamen
evidencia la desproporcionalitat
de les condemnes que els va im-
posar l’Audiencia Nacional i deixa
clar la manca d’arguments i proves
contra els cinc processats.  A més,
la sentència dictada per l’Audien-
cia Nacional ja va demostrar que
no hi ha cap prova que els inculpés
i desmuntava punt per punt tots
els arguments,  quedant ja absolu-
tament  clar durant  el judici. Així
ho va recollir la sentència,  que les
substàncies que la fiscalia va pre-
sentar com a elements amb els
quals suposadament es podien fa-
bricar explosius només eren sabó.
L’únic argument en què es basen
per condemnar els cinc processats
són unes declaracions fetes per
uns imputats en un procés a l’Estat
francès sense presència de lletrat i
que no van poder ser contraresta-
des, tal com reconeix ara el
Suprem.

És el 79.903,
els euros que

l’alcalde veurà
ingressats al seu
compte corrent

d’enguany

La marxa passant pel centre de la capital de l’Onyar Toe

Redueixen de 
10 a 6 anys de
presó les penes
per pertinença 
a organització

armada

d
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Durant la dècada de 1860, un cirurgià
anglès anomenat William Little va
escriure les primeres descripcions mèdi-

ques d'un trastorn estrany que atacava els
infants en els primers anys de vida i els causava
músculs espàstics i rígids a les cames i, en menor
grau, als braços.

Per als infants amb paràlisi cerebral, fer els
primers passos o pronunciar la primera paraula no
és tan fàcil. Alguns utilitzen cadira de rodes per
moure’s, d'altres caminen amb l'ajuda de crosses o
d’aparells ortopèdics.

No hi ha cura per a la paràlisi cerebral, però
el tractament de recolzament, els medicaments i
la cirurgia poden ajudar molts individus a millo-
rar les seves habilitats motores i la capacitat de
comunicar-se.

Tot i els avenços per prevenir i tractar certes
causes de paràlisi cerebral, el percentatge de
nadons que contrau l'afecció ha estat el mateix
durant els últims 30 anys. A l'Estat espanyol,  prop

de 1.500 nadons neixen o desenvolupen una parà-
lisi cerebral cada any.

Una de les coses més importants que s'ha de
comprendre és que la majoria de criatures amb
paràlisi cerebral tenen un potencial d'aprenentatge
i desenvolupament personal. Aprenent tot el que
sigui possible sobre la malaltia, entenent les limi-
tacions dels infants i, al mateix temps, recolzant
els seus esforços els pares i mares poden ajudar-
los a aconseguir el seu màxim potencial.

L’Associació Rehabilitació del Minusvàlid
(Aremi) va néixer quan un col·lectiu de pares i
mares amb criatures afectades de paràlisi cerebral
o deficiències físiques acusades va veure la neces-
sitat de crear un centre adequat a les necessitats
d'aquests infants.

El Centre d'Educació Especial atén alumnes
d'entre tres i vint anys. Els nostres protagonistes,
en Jordi, la Maria José (Mariajo), la Míriam, la Rossi,
en José, l’Ana, la Carla .... són alguns dels alumnes
del centre. N'hi ha que pateixen una malaltia dege-

nerativa, d'altres són casos no diagnosticats, d'al-
tres han patit algun accident. Però, tot i ser tan
diferents, tenen un tret comú, lluiten diàriament
per fer-se un forat en una societat que no els ho
posa gens fàcil. Han hagut d'afrontar una realitat
diferent, amb menys recursos i oportunitats.

Als joves d'entre setze i vint anys, se'ls prepara
com a Auxiliar en Serveis Informàtics perquè
puguin entrar al món laboral, però actualment és
difícil que una empresa accepti una persona amb
aquestes característiques, a causa de la competiti-
vitat del mercat i, també, perquè  la majoria
d'aquestes empreses no estan adaptades. Així
doncs, la realitat que els espera és dura, tret que
tinguin la sort de tenir un familiar que els accepti a
la seva empresa, o que en trobin alguna que estigui
disposada a col·laborar.

El recolzament familiar i la determinació
personal són dos dels factors més importants
per ajudar la gent amb paràlisi cerebral a aconse-
guir les seves metes a llarg termini. Tot i que

l'aprenentatge de les habilitats específiq
un enfocament important del tractame
a dia, la meta final és ajudar els infants 
a l´edat adulta amb tanta independènci
sigui possible.

Malauradament, avui dia, la societat e
tracta aquestes criatures amb naturalitat,
mira amb naturalitat. Els mateixos pares i 
estan molt condicionats pels seus infants
senten limitats. El centre ens presenta els
alumnes con uns alumnes més... Van al me
bar de la cantonada, surten a passejar, tot
perquè -de mica en mica- el barri i tots p
anem coneixent.

Són persones com les altres... respiren
senten les mateixes emocions i es marque
seves aspiracions i objectius. Són compet
lluitadores, treballadores... Ciutadanes am
característica comuna: afrontar diàriamen
barreres dels prejudicis socials. I lluiten d
per vèncer-les.

Una lluita interna i externa

FOTOGRAFIA I TEXT: Ester 
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✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

La plataforma Salvem Olive-
retes denuncia que el pro-
jecte urbanístic Pla de Lle-

vant, a Viladecans (Baix Llobregat)
és la porta d’entrada a l’avenç del
ciment i la destrucció de la mun-
tanya des de Sant Ramon cap
amunt. El Pla de Llevant, promo-
gut per l’Ajuntament de Vilade-
cans i l’Incasol, ja ha estat aprovat
per la Comissió d’Urbanisme de la
Generalitat i pretén edificar més
de 2.300 habitatges a la zona agrí-
cola-forestal d’Oliveretes, a la
muntanya de Montbaig (Sant R-
amon), però hi ha altres perills.
Amb aquest projecte es destrueix
la frontera entre la ciutat i la zona
forestal i la plataforma Salvem
Oliveretes afirma que fer desapa-
rèixer aquest espai amb un pro-
jecte urbanístic farà crear més
expectatives urbanístiques mun-
tanya amunt.

No només es tracta de sospi-
tes “conspiratives”. El 5 de novem-
bre, en una roda de premsa convo-
cada en el marc de la setmana de
lluita contra la fira immobiliària
Barcelona Meeting Point, van
exposar alguns dels arguments
que avalen aquest toc d’alerta.
L’any 2003 i 2005, dues immobilià-
ries van comprar terrenys agríco-
les protegits i no urbanitzables
situats sobre la Ronda de Cornisa
que, segons l’equip de govern
local, ha de marcar el límit de la
ciutat. Les dues immobiliàries són
Josel S.L. (del grup Nuñez i Nava-
rro) i Global Inversiones Europeas
S.L. (GIE), societat dirigida pel pro-
motor Paz Dorado, president de la
Confederació d’Empresaris del
Baix Llobregat que té una sèrie de
causes pendents als tribunals per
un presumpte frau en els ajuts a la
formació d’ocupació per valor
d’1,39 milions d’euros.

Paz Dorado és l’actual propie-
tari de la masia de Cal Menut-Can
Sala, al peu de la muntanya de
Sant Ramon, a través de l’empresa
Promocions Sant Ramon Vilade-
cans S.L., que forma part de l’en-
granatge de GIE. A la secció de
projectes en estudi de la seva
pàgina web, GIE anuncia que plani-
fica la construcció del Sector Resi-
dencial Sant Ramon més amunt de
la Ronda de Cornisa, a la muntan-
ya de Sant Ramon. GIE aporta una
superfície de setze hectàrees al

projecte i la immobiliària de Nu-
ñez i Navarro divuit hectàrees amb
la finca “la Bardera” inclosa.

Davant d’aquestes evidències,
la plataforma Salvem Oliveretes
creu que cal preservar la muntanya
de Sant Ramon abans que aquest
projecte s’arribi a presentar oficial-
ment a l’ajuntament per la seva
aprovació. Una possible solució és
garantir que el sòl urbanitzable no
programat que hi ha per sobre del
Pla de Llevant passi a ser Parc Fo-
restal no urbanitzable. També valo-
ra la possibilitat de sol·licitar la
declaració d’utilitat pública de la
muntanya de Sant Ramon a la
Direcció General de Medi Natural
de la Generalitat, com ha fet el
municipi veí de Sant Boi de Llobre-
gat amb els terrenys públics per
frenar la pressió immobiliària que
pateix la muntanya.

Paz Dorado i GIE 
Paz Dorado és el gerent i adminis-
trador únic de Global Inversiones
Europeas, una societat amb diver-
ses empreses filials. Alguns dels
testaferros són Marc Tauste i José
Francisco Salas. Fins i tot el seu fill,
David Dorado, va ser l’apoderat de
l’empresa mare fins el 2007. Una
altra empresa és Promotora de
Imagen y Comunicación S.L., que va
fer l’estudi i la redacció del POUM
de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo-
bregat) l’any 2005. Darrere seu, GIE
està construint el nou barri d’a-
questa població, Can Bargalló.

Frau al Forcem
El 2005, el Jutjat d’Instrucció núme-
ro 2 de Cornellà de Llobregat va
imputar vuit persones per pre-
sumpte frau en les subvencions per

a cursos de formació ocupacional.
Entre ells, hi havia el president de la
patronal del Baix Llobregat, Paz
Dorado, i els secretaris comarcals

de CCOO i la UGT, Vicenç Rocosa i
Juan José Casado, aquest últim
també regidor del PSOE al Prat en
aquell moment. Segons l’informe
de la Guàrdia Civil, la Confederació
d’Empresaris del Baix Llobregat i

dos organismes creats específica-
ment per impartir cursos van come-
tre constants irregularitats entre  el
1995 i el 2000. Es tracta de 172 cur-
sos no impartits i 93 amb més alum-
nes inscrits dels reals, pels quals es
va rebre una subvenció de la Funda-
ció per a la Formació Continua (For-
cem) i del  Departament de Treball
de la Generalitat per un valor d’1,39
milions d’euros.

GIE i el cas de L’Albi
Un bon dia, GIE va arribar a L’Albi
(Garrigues), un municipi de 850
habitants al peu de l’autopista A-
7 que va de Barcelona a Lleida, i
va comprar terrenys agrícoles a
preus molt baixos, amb la inten-
ció de promoure un parc indus-
trial i un projecte residencial de
1.500 habitatges. Com denuncia
Tots Fem L’Albi, un col·lectiu opo-
sat a la urbanització, el projecte
col·locava la zona verda que
corresponia a la seva zona indus-
trial als terrenys d’altres veïns.

Les oliveres que van haver de
trasplantar per començar la ur-
banització ara estan plantades al
voltant de la Masia de Cal Menut,
a la falda de la muntanya de Sant
Ramon de Viladecans. Tots Fem
L’Albi es va presentar a les darre-
res eleccions municipals i les va
guanyar. Ara, des del govern, des-
tapen l’actuació de l’empresa de
Paz Dorado, que es basa en con-
vèncer els polítics de torn, citar
els propietaris dels terrenys per
separat i fer opcions de compra a
preus ridículs amb amenaces en
cas de no voler vendre, implicar
els seus tècnics i empreses en la
gestió urbanística i jurídica de l’a-
juntament i redactar un nou pla
urbanístic pel poble a la seva mida.
També han pressionat tots els
organismes públics per aprovar el
POUM i els seus plans parcials i
han signat convenis amb algunes
entitats locals que, un cop passa-
des les eleccions, no han cobrat el
que els havien promès.

pàgina 16 així està el pati

Compren terrenys agrícoles per
ampliar l’abast del Pla Oliveretes

BAIX LLOBREGAT // L’OPERACIÓ L’HAN FETA DUES EMPRESES DEL SECTOR IMMOBILIARI

Dues
immobiliàries
van comprar
terrenys no

urbanitzables
situats sobre 
la Ronda de

Cornisa
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Paratge que es vol protegir des de la plataforma que s’oposa al pla urbanístic Plataforma Salvem Oliveretes

“Cal garantir
que el sòl

urbanitzable no
programat per

sobre del Pla de
Llevant passi a

ser Parc Forestal
no urbanitzable”

La cara del llop a Viladecans
La reflexióLa reflexió

A
✑ Ricard Caba i Calbet
Membre de la plataforma 
Salvem Oliveretes 

la Plataforma Salvem
Oliveretes, se’ns ha titllat de fer
demagògia en l’assimilar el pla
de Llevant, que vol construir un
nou barri de 2.377 habitatges a
la zona agrícola-forestal d’olive-
retes, amb la destrucció de la

muntanya de Sant Ramon.
Doncs bé, com si fos la crida a la
vinguda del llop, tal i com passa
al conte, finalment podem dir
quina cara té el llop. El llop es
diu Josel (del grup Nuñez i
Navarro) i Global Inversiones
Europeas (GIE), i ronda per
Viladecans des del mar a la
muntanya. A muntanya, amb
l’estudi del “Sector Residencial
Sant Ramon”, i a la mar amb la
promoció urbanística de la zona

deltaica. Si Viladecans no ha de
créixer muntanya amunt, que hi
fa GIE planificant projectes?
Quin paper hi juga GIE, en el
desenvolupament de la zona
deltaica? GIE ha volgut canviar
la vida i l’entorn de L’Albi, un
poble lleidatà de 850 habitants,
no permetem que faci el mateix
a Viladecans. A la roda de
premsa, com era d’esperar, es va
postular la necessitat de preser-
var la muntanya. 

d
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Darrera Cabanyal 2010 hi ha
una trama empresarial i política
Quines empreses, famílies i grups
de poder hi ha darrere de
Cabanyal 2010? A la seua pàgina
web, Cabanyal 2010 presenta un
suposat “projecte sociocultural”
dirigit al barri però, segons
denuncien entitats veïnals i
defensors del medi, el seu verta-
der objectiu és “fer els distints
plans especulatius-urbanístics”.
En veu dels opositors, “l’operació
es vol realitzar xafant el veïnat,
expropiant, enderrocant cente-
nars d’edificis, desallotjant i
finalment expulsant bona part
dels habitants d’aquesta zona de
València”. La majoria de les
empreses que participen de
Cabanyal 2010 són immobiliàries
poderoses. Molts dels seus accio-
nistes són grups empresarials
amb forts vincles amb la classe
política. Estirant del fil veiem
que darrere les sigles hi ha una
oligarquia, unes quantes famílies,
(Cotino, Borbón, Ferrando,
Císcar, etc...) lligades al PP, l’Opus
Dei, el PSOE, la borsa, l’urba-
nisme, la indústria, el món de la
cultura i l’art d’alt standing, les
fundacions benèfiques, etc...

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El projecte Cabanyal 2010 és
meitat privat, meitat públic.
Es va crear el juliol de 2005

sota la responsabilitat política del
Conseller de Territori i Habitatge
Rafael Blasco i del regidor Alfons
Grau. Compta amb un capital so-
cial de 35 milions d’euros en un
compte bancari del Banc de Va-
lència. Un total d’onze empreses
privades formen la meitat d’aques-
ta societat. L’altra meitat de les ac-
cions està en mans de les institu-
cions públiques valencianes. Quà
hi ha darrere de cadascun dels
accionistes de Cabanyal 2010? 

Necso Entrecanales
Aquesta empresa és una filial d’Ac-
ciona Inmobiliaria. ACCIONA és un
poderós grup empresarial que té
més de 100 empreses filials, a més
del 20% de les accions d’ENDESA.
Fins el 2005 va utilitzar la marca
Necso Entrecanales Cubiertas.
Actualment fa servir el nom d’Ac-
ciona Infraestructuras. Necso o
Acciona (són el mateix) s’ocupen de
moltes contractacions encarrega-
des per l’Ajuntament de València.

Armiñana Promociones
Inmobiliarias
El propietari de l’empresa és Juan
Armiñana, que va tenir un càrrec al
Consell d’Administració del Valèn-
cia CF, i va vendre les seues 5.000
accions al constructor Juan Soler,
el qual d’aquesta manera va acon-
seguir la presidència del València
Club de Futbol. Fa uns anys Fran-
cisco Roig va vendre a Armiñana
unes quantes hectàrees d’horta
del Campanar. Aquestes terres van
ser requalificades donant grans
beneficis. En aquestes terres Armi-
ñana està construint nombrosos

blocs de pisos “Nou Campanar” i
per a gaudir d’una imatge popular
patrocina la falla del barri. Armi-
ñana té projectada la polèmica
construcció d’un hotel de 26.000
metres quadrats en mig del Parc
Natural de l’Albufera. A Catarroja
ha estat denunciat judicialment,
per especular amb terrenys desti-
nats a edificis de protecció oficial.
Fa donacions i patrocina exposi-
cions a l’IVAM. Açò s’explica si
tenim en compte que la directora
de l’IVAM és Consuelo Císcar, ger-
mana de l’ex-conseller socialista
de cultura, Cipriano Císcar i espo-
sa de Rafael Blasco, el conseller
que va impulsar Cabanyal 2010.

Construcciones Villegas
Gran empresa murciana, fundada
als anys 60, també present a Va-
lència i Castella. El maig de 2006 va
signar un contracte amb Institu-
cions Penitenciàries per valor de
quasi un milió d’euros per a fer les
obres de reforma del Mòdul II del
Psiquiàtric Penitenciari d’Alacant.
Recentment ha estat acusada de
pagar les factures de més de 70.000
euros per la remodelació de l’habi-
tatge de Joan Ignasi Pla, ex-presi-
dent del Partit Socialista Valencià.
Va dimitir per aquest escàndol. 

Urbis
L’empresa va ser fundada  als anys
40, durant la postguerra. A l’any
2005 els accionistes majoritaris
d’Urbis eren el Banesto i ACS
(macroempresa de Florentino Pé-

rez) però ho van vendre al grup Re-
yal, ara anomenat Reyal-Urbis. El
president de Reyal-Urbis és Rafael
de Santamaría, qui a la vegada és
president de la Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios de Madrid
(Asprima). Un important membre
de la junta directiva és Carlos de
Borbón Dos Sicilias i Borbón-
Parma, qui és cosí del Rei, és duc de
Calàbria i també té els càrrecs de
conseller accionista del Grup Dra-
gados, Cepsa, Viajes Marsans i
Tudor.  Miguel Boyer, qui va ser mi-
nistre d’economia del PSOE, també
hi té interessos accionarials. 

Grupo Salvador Vila
És un dels que més terreny està ur-
banitzant per tot el litoral va-
lencià, per exemple a Xàbia o a
Dénia, on té una promoció de 200
apartaments. El seu cap és el ma-
teix Salvador Vila qui compagina
aquesta activitat amb la vice-presi-
dència de la Federació de Promo-
tors Immobiliaris de la Comunitat
Valenciana i la presidència de l’As-
sociació de Promotors de València. 

Calviga SA
Sota aquesta discreta marca s’a-
maga el grup LUBASA, omnipre-
sent a la costa valenciana. El presi-
dent i accionista majoritari de
Lubasa és Luis Batalla qui va ser
condemnat a dos anys de presó
(que no acomplirà) per un delicte
continuat de falsificació de docu-
ment mercantil i a una multa de
4.400.000 euros per estafar a
Hisenda. Lubasa, juntament amb
PGP, tenen adjudicades desenes
de contractes d’infrastructures
per a l’administració. El director
de PGP, Pedro Gimeno, juntament
amb Luis Batalla (Lubasa), Carlos
Fabra (alcalde de Castelló) i Gerar-
do Camps (Conseller d’Economia)
han estat estiuejant junts a les Illes
Balears a l’enorme iot de Gimeno.

Ecisa
400 treballadors i una facturació
el 2005 de més de 105 milions són

les xifres d’aquesta empresa. Les
seues àrees estratègiques de ne-
goci són la construcció, els serveis
i les contractes per a l’administra-
ció. Aquesta corporació en unió
temporal amb altres empreses té
adjudicada les obres del circuit
urbà de Fórmula 1 que travessarà
part de la ciutat de València. És
propietat de la família Pelaez.
Manuel Pelaez és President de l’A-
sociación de la Empresa Familiar
de Alicante i a més, està lligat al
bàndol Campista en front dels
Zaplanistes. També té vincles amb
el parc temàtic Terra Mítica.

Urbana Ducat
Especialitzada en la promoció d’ha-
bitatges de protecció oficial. Cons-
trueix aquests pisos per encàrrec de

l’administració i participa en altres
societats mixtes amb el Instituto
Valenciano de la Vivienda (IVVSA).
Està construint nombrosos edificis i
habitatges: a Castelló i a Vinaròs 122
residències, a Villarreal 212, a Oro-
pesa 138 cases i al Puig 281.

SEDESA
És el grup empresarial de la família
Cotino. El president de Sedesa i
empresari de la família és Vicente
Cotino i el seu germà, Juan Cotino,
és el famós polític del PP. Els dos
són coneguts membres de l’Opus
Dei. Juan Cotino va ser dirigent
franquista, va ser directiu a la
Cámara Agraria Provincial i va
impulsar un sindicat vertical agrí-
cola. Al 1991 va ser tinent alcalde
de València. Al 1996 va se nomenat
vice-secretari general del PP valen-
cià i, uns mesos després, director
general de la policia estatal. Al
2001 va aconseguir el càrrec de
Delegat del Govern a la Comunitat
Valenciana. Actualment és Conse-
ller d’Agricultura. Quan va arribar a
aquest càrrec va declarar “que s’ha-
via d’arrancar els tarongers i can-
viar-los per la gespa dels clubs de
golf.” Ha participat en la construc-
ció de la Ciutat de les Ciències i en
les obres del port de València per a
la Copa Amèrica. Vicente Cotino
és també soci accionista en les
empreses de Felipe Almenar, presi-
dent de Cyes. Cyes també va parti-
cipar a les obres del Port. Al con-
sell d’administració de Cyes té
càrrec Vicente Domínguez, germà
de Miguel Domínguez, regidor
d’Urbanisme de l’Ajuntament de
València, militant del PP i també
vinculat a l’Opus Dei.

*Nota: Informació extreta de la revista
“Vent de Ponent”, del Cabanyal. 

PAÍS VALENCIÀ // DARRERA D’UN PROJECTE CULTURAL SEMBLA AMAGAR-SE L’ESPECULACIÓ

Villegas: acusada
de pagar les
factures de

70.000 euros per
la remodelació

de l’habitatge de
Joan Ignasi Pla

Necso Entrecanales 1.856 accions
Construcciones Villegas 1.856 “
Armiñana Promociones Inmobiliarias 1.856 “
Inmobiliaria Urbis 1.856 “
Grupo Salvador Vila 1.856 “
Calviga 1.856 “
Ecisa 1.856 “
Urbana Ducat 1.856 “
Sedesa Urbana 500 “
Edifesa-Pavasal 201 “
GIC Promociones Urbanas 201 “

Les empreses que s’enriqueixen

Juan Armiñana

Consuelo Císcar

Rafael Blasco
Grupo Villegas

Carlos de Borbón

Luis Batalla

Vicente Cotino

Javier Quesada

Els noms propis del gran negoci
Consell Administració València CF i patrocinador
d’exposicions a l’IVAM.
Directora de l’IVAM, germana de l’ex-conseller socia-
lista Cipriano Císcar i esposa del conseller d’habitat-
ge que va promoure Cabanyal 2010, Rafael Blasco. 
Conseller de Territori i Habitatge del Partit Popular.
Van pagar factures particulars de l’expresident del PSPV,
Joan Ignasi Pla, fet que el va portar a dimitir en 72 hores. 
Cosí del rei Juan Carlos I. Duc de Calàbria. Accionista de
Dragados, Viatges Marsans, Tudor i Cepsa.
Passa les vacances a un iot amb Gerardo Camps (Con-
seller d’Economia) i Carlos Fabra (batlle de Castelló).
President de Sedesa. Germà del polític popular Juan
Cotino, que va ser Director General de la Policia. 
Directiu de Pavasal. Rebrà 30 milions d’euros per cons-
truir el circuit de Fòrmula 1 a la ciutat de València. 

Pancartes on es demana la rehabilitació i no pas la reurbanització del Cabanyal. H

d
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Tinku és una organització
nascuda l’agost de 1998,
centrada en temes com la
cultura o el medi ambient i,
sobretot, en dinàmica juvenil.
És un moviment de base amb
gent del camp i la ciutat, i
significa “trobada integral” en
quítxua-aimara. Després d’una
primera etapa on es va dedicar
a donar suport als moviments
socials, es va acabar convertint
en part integrant a partir de
l’anomenada “guerra de l’aigua”
de Cochabamba, 
l’any 2000. 

✑ Manuel Torres
/Barcelona/

Com va ser l’experiència
de la guerra de l’aigua?
Per a nosaltres va ser com

una escola ja que assolim la con-
solidació i definim clarament els
objectius. Durant una setmana
vivim l’ambient comunitari de
les barricades, de la població
mobilitzada des dels barris i
nuclis rurals amb una demostra-
ció de força molt gran, amb
democràcia directa i participati-
va, on els que coordinaven el
moviment eren simplement por-
taveus, perquè cada dia es feien
assemblees i des de baix decidí-
em què fer. Les ordres les dona-
va el poble en les assemblees.

Això ens va impactar, vam veure
que el canvi era possible. Ens
vàrem organitzar amb altres
joves, bàsicament nens i adoles-
cents que viuen al carrer i que
van començar, espontàniament,
a comandar la lluita a la plaça
central de Cochabamba. Però
també amb col·lectius, grups de
vells i nous moviments socials.
També vam veure que l’organit-
zació de la gent era suficient,
que no feia falta un partit polític
que la dirigís. Com es va aconse-
guir expulsar una transnacional,
la gent va perdre la por i a partir
de llavors va sorgir l’esperança
que el canvi era possible. No
solament a Cochabamba sinó a
nivell nacional. Es pot parlar, a
nivell sociològic, d’un punt d’in-
flexió l’any 2000, perquè al
mateix temps va haver-hi una
gran mobilització aimara a La Paz
per altres motius. 
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ENTREVISTA // RAMIRO SARAVIA, COORDINADOR DE LA XARXA TINKU A BOLÍVIA

“Les lluites socials no acaben
ni amb l’arribada al Govern”

Quin va ser el paper dels nois i
noies del carrer? 
La participació va ser sobretot a les
barricades –ja que ells eren els qui
hi dormien– i a la plaça principal. Es
van organitzar de tal manera que
van assolir resistir dia i nit durant
set dies. Eren els comandants de la
plaça. Després van mantenir l’orga-
nització els guerrers de l’aigua, però
no va durar gaire temps, ja que van
tornar a ser el lumpen de la ciutat.
Però nosaltres els tenim en compte
a les mobilitzacions, perquè són els
primers a donar suport. 
Quines oportunitats i dificultats
teniu per a desenvolupar la vos-
tra tasca? 
Per a nosaltres, i també per al
Govern, s’han de tenir en compte
els vint anys de neoliberalisme
privatitzador, que van destruir les
organitzacions de la ciutat i van
afeblir els sindicats i els grups
contestataris. En aquestes dues
dècades ningú va formar gent en
l’educació popular, no hi ha hagut
gaires experiències. Això ha deri-
vat en una inconsistència ideolò-
gica i en el fet que la gent no llui-
ti per un ideal. Es manté el suborn
i la corrupció. Ara som nosaltres
mateixos qui hem de construir-
nos aquests espais. 
Explica’ns el treball que fan en
educació popular. 
Intentem fer pràctiques comuni-
tàries ancestrals. Les decisions
preses des de baix, treball en grup,

un panell de contrainformació a
la plaça... però també organitzem
petits grups de reflexió, revisem
les nostres pràctiques i estudiem
la política conjuntural i la història.
Hi ha un buit sobre el que va pas-
sar a la guerra del Chaco, a la
revolució del 52, a la dictadura,
etc. Procurem fer-ho vivencial,
cuinem junts, viatgem i maste-
guem coca.  Els mitjans manipulen
en favor dels poders econòmics, i
llavors cal crear altres vies de
comunicació que no existeixen,
perquè no hi ha mitjans d’esque-
rres i si en sorgeix algun sol durar
uns pocs exemplars. 

Com funciona la vostra experièn-
cia de contraiformació al carrer? 
Mantenim un panell informatiu a
la plaça central de Cochabamba.
L’omplim amb els continguts del
periòdic d’una cooperativa que
podríem definir de centreesque-
rra, però també usem informació
d’Internet, afegim els nostres

missatges, fem caricatures, etc. I
aprofitem la premsa tradicional
per a fer-ne una crítica. Utilitzant
la plaça com a àgora i espai de
discussió política recollim la tra-
dició oral dels pobles bolivians.
No s’acostuma a llegir massa, ni
tan sols els universitaris. També
tenim una biblioteca que volem
sistematitzar per a crear escola.
Volem crear un Institut d’Educa-
ció Popular a través de tallers; hi
ha experiències molt interessants
a altres països en aquest tema. A
Bolívia encara no s’aposta massa
per la formació, ni tan sols des
del Govern. 
Com veus el Govern d’Evo i els
processos autonomistes? 
El Govern que tenim és fruit de les
lluites socials. I Evo, els cocalers i
els camperols formen part d’a-
questes lluites. La diferència és la
seva aposta electoral, de derrotar
la dreta en el seu mateix camp, a
les eleccions burgeses. El que
passa és que s’han anat oblidant
dels principis i actuen de forma
reformista. No hi ha canvis pro-
funds en les noves lleis, que sola-
ment pal·lien la situació, encara
que és cert que és un avanç. Som
crítics i creiem que el suport que
ha tingut Evo és històric i no es
repetirà. Des que ha pujat al
govern les organitzacions ja no
estan tan actives com abans, sola-
ment s’activen davant els atacs de
la dreta, que és considerada com

el principal enemic. El tema de les
autonomies no es pot entendre
des d’una reivindicació cultural i
de la llengua com a Catalunya. És
una estratègia per quedar-se amb
els recursos naturals, sobretot a
Tarija. La gent ho entén com una
excusa per a defensar els terrati-
nents i oligarques de l’orient.
Mentre els indígenes reivindiquen
l’autonomia indígena. 

Parla’m dels atacs que vau patir
al gener a Cochabamba?
Des de l’any 2000 tenim el panell
a la plaça i ens l’han atacat deu
vegades. L’han trencat o cremat, ja
que és el lloc de discussió pública,
on es manté la lluita, on comen-
cen i acaben les manifestacions.
Tots poden parlar i la Prefectura
intenta criminalitzar-nos. Aques-
tes agressions seguiran perquè no
els interessa que la gent s’informi.
L’única cosa que fem és organit-
zar-nos i ser gelosos del procés
que Evo ha iniciat.

“Com es va
expulsar una

transnacional,
la gent va

perdre la por”
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Manuel Torres

“Som crítics i
creiem que el
suport que ha
tingut Evo és
històric i que

no es repetirà”

“Els 20 anys de
neoliberalisme
privatitzador

van destruir les
organitzacions
de la ciutat”
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✑ César Jerez
Agencia Prensa Rural
/Barcelona/

L’intercanvi humanitari més
recent fet dins el marc
d’un conflicte armat es

coneixia el 15 d’octubre. Dos cadà-
vers de combatents d’Hezbollah i
un pres polític libanès van ser bes-
canviats pel cos d’un desafortunat
estiuejant israelià que es va ofegar
al Mediterrani i va ser arrossegat
per la marea fins a les aigües liba-
neses sota control de la guerrilla.

Diverses fonts assenyalen que
també és molt probable l’inter-
canvi dels dos soldats, presoners
de guerra israelians a mans d’Hez-
bollah, per centenars de presos
polítics libanesos. L’optimisme
davant d’aquest canvi es fona-
menta en la voluntat política
manifestada pels diferents actors,
malgrat que la captura dels mili-
tars va ser el detonant de l’última
guerra líbano-israeliana, amb cen-
tenars de víctimes civils i multimi-
lionàries pèrdues econòmiques i
socials, sobretot per als libanesos.

Els acords humanitaris que
desemboquen en canvis o inter-
canvis de presoners són un fet fre-
qüent en la història de la humani-
tat i de les guerres. Per a fer-los es
requereix, com a punts de partida

COLÒMBIA // CHÁVEZ S’IMPLICA EN UN CONFLICTE QUE VA COMENÇAR FA 40 ANYS

Entre l’acord humanitari i la guerra

Explota de la confrontació ètnica
TURQUIA // LA GUERRA CONTRA ELS KURDS ARRIBA ALS SUBURBIS DE LES METRÒPOLIS

mínims, la voluntat política de les
parts, la confiança i una metodo-
logia, que algunes vegades implica
concessions mútues però que al
final permet l’objectiu. L’acord
humanitari és un fet polític en una
guerra, un diàleg entre antagonis-
tes que exclou les posicions de
força de les parts per un temps i
en un espai predeterminats.

40 anys de guerra
A Colòmbia hi ha un conflicte de
caràcter polític, social i armat des
de fa més de quatre dècades.
Durant molt de temps, les guerri-
lles van actuar com petits grups
d’autodefensa i resistència, però
des dels noranta, la implementa-
ció d’un pla estratègic i un context

de condicions favorables van per-
metre a les FARC (Forces A Revolu-
cionàries Colombianes) enfortir-
se i propinar durs cops a les forces
militars. El 1998 el govern d’Andrés
Pastrana es veu forçat a iniciar un
nou procés de pau amb els rebels
i, alhora, iniciar un replantejament
tàctic sota l’orientació de l’admi-
nistració Clinton-Gore amb el
nom de “Pla Colòmbia”.

En el transcurs del conflicte ar-
mat han estat milers els presoners
de guerra d’ambdues parts, cente-
nars de soldats i alguns guerrillers
han estat bescanviats i alliberats en
acords anteriors. Amb el fracàs del
procés de pau, l’elit del poder polí-
tic i econòmic del país opta per la
solució militar, comptant amb el

suport incondicional dels Estats
Units. Álvaro Uribe va ser elegit
amb el lema de la derrota militar
de la guerrilla, tancant les portes a
qualsevol tipus de diàleg i acord
humanitari amb els insurgents.

Això explica que desenes de
militars, policies i polítics es trobin,
alguns ja fa quasi deu anys, en “pre-
sons silvestres” en poder de les
FARC, mentre que més de 500 gue-
rrillers empresonats no veuen l’ho-
ra que un canvi els permeti quedar
en llibertat. Aquest drama no ha-
gués tingut ressò internacional sinó
és perquè entre els “canviables” es
troben tres contractistes militars
nordamericans i una dona colom-
biana de nacionalitat francesa que
va ser candidata presidencial.

Indymedia Colòmbia

La pressió internacional, en-
capçalada per sectors demòcra-
tes als EUA i pel president francès
Sarkozy, ha minat una mica la
intransigència d’Uribe, que re-
centment va sol·licitar la media-
ció del president veneçolà Hugo
Chávez, i aquest s’ha pres l’acord
humanitari com un dels seus ob-
jectius prioritaris. 

Aquesta setmana va arribar a
Caracas, procedent de L’Havana,
Rodrigo Granda, membre de la
Comissió Internacional de les
FARC, per reunir-se amb Chávez.
S’espera que de la reunió surtin les
condicions que permetin l’entre-
vista del mandatari amb el dirigent
guerriller Manuel Marulanda. Chá-
vez ha manifestat que veu impres-
cindible la reunió amb el fundador
de les FARC per a poder resoldre el
procés. Mentre, a Washington, la
senadora colombiana Piedad Cór-
doba es va reunir amb Simón Trini-
dad, un dels dos guerrillers extra-
dits per Uribe als EUA. Els
contractistes militars dels EUA
presoners i els guerrillers extradits
representen un dels principals
esculls per a l’acord, ja que les
FARC han manifestat que tan Trini-
dad com Sonia són subjectes de
canvi. A més, Uribe continua ne-
gant-se a netejar militarment els
municipis de Pradera i Florida i a
permetre que, un cop alliberats, els
guerrillers tornin a les files rebels,
tal i com exigeixen les FARC. Però
sense acord, la guerra s’aprofun-
deix i la política haurà d’esperar
més temps. Els presos i els morts
poc importen en un país on s’acos-
tuma a resoldre-ho tot a trets.

La pressió
internacional

ha minat Uribe

d

✑ Sergi Villena
/Barcelona/

Silopi, ciutat kurda a tocar de la
duana de Zakho, pas fronterer
entre l’amenaçant Turquia i l’a-

menaçat Govern autònom del Kur-
distan iraquià 3 de novembre. Des-
enes de milers de kurds surten al
carrer per exigir una solució política
a la qüestió kurda: “Per una solució
democràtica, no a la guerra!”. La
població comença a témer el pitjor
davant el desplegament massiu de
militars de les últimes setmanes al
llarg de la frontera.

Però entre els eslògans i parla-
ments hi ha un altre neguit a més
de la guerra. Altres cartells resen
“No al racisme!” i “Aturem els

atacs racistes!”. Un grup de joves
porta una pancarta enorme on hi
diu: “Bursa espera, el HPG (guerri-
lla kurda) arriba”. A la qüestió mili-
tar s’hi està sobreposant una altra
probablement més perillosa, més
arrelada i amb més repercussió:
l’enfrontament civil.

D’un mes ençà, Turquia està
girant en una espiral d’atacs racis-
tes que fan preocupant la situació
dels quatre milions de kurds que
viuen a les ciutats de l’oest turc:
Adana, Istanbul, Esmirna, Ankara...
i Bursa, on fa dues setmanes van
disparar contra la seu del pro-kurd
Partit de la Societat Democràtica
(DTP, en les sigles en kurd), deixant
dos joves greument ferits. La llista
d’agressions és interminable i Öz-

gür Gündem, el rotatiu kurd més
venut, dedica una secció diària a
enumerar les agressions patides
per kurds o els seus interessos. 

La majoria dels kurds que
viuen als suburbis de les grans ciu-
tats turques hi van arribar a mitjans
dels anys 90, en ple conflicte
armat entre el PKK i l’Estat. Llavors,
en pocs anys, uns 3.200 pobles
kurds van ser evacuats i destruïts,
forçant la població a emigrar. 

Deu anys després de les migra-
cions forçades, el conflicte revifa
amb força i Turquia de nou aposta
per la via militar. Però mentre fa
deu anys la guerra es podia cir-
cumscriure a les províncies kurdes,
ara el conflicte s’instal·la al cor de
les metròpolis. Al dia següent de

l’atac a una caserna militar per la
guerrilla es crema la seu del DTP a
Ankara, s’apedreguen comerços
kurds a Bursa i a la Universitat Bilgi
d’Istanbul una jove kurda ha de ser
ingressada amb contusions greus. 

L’arrel política del conflicte
L’obstinació de ferro de l’Estat turc
per no voler reconèixer la naturale-
sa política del conflicte, relegant-
lo a un problema de “terrorisme i
subdesenvolupament”, s’està mani-
festant els darrers dies en les seves
pitjors conseqüències. El primer
avís de l’actual escalada de racisme
va ser l’entrada al Parlament de l’ul-
tradretà Moviment Nacionalista
del Poble, que els anys 90 va orga-
nitzar escamots paramilitars per

executar activistes kurds. Ara la si-
tuació corre el risc de degenerar en
conflicte civil obert, i més si es té
en compte que la població kurda
desplaçada són els sectors més
pobres, que ja van perdre totes les
seves antigues pertinences.

Un bon mesurador de la grave-
tat del conflicte serà la capacitat
dels moviments socials metropoli-
tans turcs d’organitzar la resposta
contra la guerra i la via militar, com
van fer massivament en els casos
de Palestina, Iraq o, més recent-
ment, Iran (“No feu amb Iran el
mateix que amb Iraq!”, era el seu
lema). Malauradament però, fins
ara, els únics que es mobilitzen són
kurds, constatació que no deixa
gaire espai per a l’optimisme. d



directa núm. 69 / 7 de novembre de 2007

Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Enric Borràs Abelló

Com TV3, Castalia Visión emet al País
Valencià sense llicència, de manera
alegal. Però Castalia Visión és un ca-

nal molt diferent. Per començar, cal dir que
és una televisió local sense permisos que té
la seu en un pis propietat de l’ex-alcalde del
Partit Popular a Castelló, José Luis Gimeno,
qui també és conseller delegat de Castelló
Cultural. A més, el director del canal és un
altre membre del PP, es tracta de José Luis
Tirado, conegut amb el nom de “Josety” i
assessor delegat del projecte de la Ciutat de
les Llengües nomenat pel mateix Gimeno.

Doncs bé, Castalia Visión no només és
un canal de televisió que emet sense lli-
cència, sinó que, segons ha publicat el diari
Levante, ha emès documentals que feien
apologia del nazisme. Un dels documen-

tals emesos diverses vegades, per exem-
ple, és la versió subtitulada en espanyol de
Triumph des Willens (El triomf de la volun-
tat), fet el 1934 per la directora de docu-
mentals de propaganda nazi Leni Riefens-
tahl. Es tracta de la part central de
l’anomenada Trilogia de Nuremberg, con-
siderat un dels documentals de propagan-
da política més efectius que s’ha fet mai. El
documental, sobre el VI Congrés del Partit
Nacional-Socialista Alemany (NSDP) in-
clou parlaments d’Adolf Hitler, Rudolf
Hess i Joseph Goebbels, entre d’altres.

Segons ha dit José Luis Tirado a 20
minutos però, Triumph des Willens és
només un dels molts documentals que s’e-
meten a Castalia Visión. El director del
canal sense llicència és conegut per les
intervencions d’extrema dreta en progra-
mes de televisió local on ha fet de col·labo-

rador, però assegura que és un demòcrata
de dretes, que no és partidari del nazisme.
Segons Tirado, es va emetre el documental
en qüestió tal i com també s’havien emès
programes sobre toros o d’història local i
de la mateixa manera que haurien pogut
emetre una pel·lícula del Tarzan. 

L’oposició ha respost aïrada les emis-
sions de Castalia Visión i a causa de la polè-
mica que s’ha generat la Conselleria de Pre-
sidència de la Generalitat Valenciana ha
comunicat que començaria els tràmits per
estudiar si calia tancar el canal. Tot i això,
ningú no ha dit res de cap substitució de Gi-
meno i Tirado dels càrrecs públics que ocu-
pen a Castelló Cultural i a la Ciutat de les
Llengües. De fet, tots dos cobren més de
4.000 euros al mes pel projecte de la Ciutat
de les Llengües, que es manté aturat des de
2005 i que ni tan sols s’ha arribat a definir. 

✑ Àngelo Pineda

Sabem pel Diari de Terrassa del 25 d’oc-
tubre que a Rubí es van fer les anome-
nades Jornades Policials. La crònica

que en fa en David López es refereix en pri-
mer lloc a la xerrada inaugural del magistrat
Santiago Vidal sobre l’ús de la força per part
dels cossos repressius. El senyor Vidal quali-
fica de “mite” l’augment de la violència per
part de les “forces de seguretat” basant-se
en que “la major part de les sentències són
absolutòries”. La imparcialitat de la justícia
espanyola és inqüestionable, és clar.

Però la informació més sucosa és la
que pertany al cos de la notícia i que li

dóna títol: “Mitjans de comunicació i poli-
cia, condemnats a entendre’s”. El relat es
refereix a una taula rodona celebrada el
dimarts 23 d’octubre, amb representants
dels mitjans de comunicació (Cadena Ser i
El Periódico) i de cossos policíacs (un
agent local, un Mosso d’Esquadra, un
membre de la Policia espanyola i un Guàr-
dia Civil). Seguint la narració del debat,
l’únic que es va mostrar satisfet per la
relació entre periodistes i agents va ser el
representant de la Policia Local de Rubí,
que va parlar de l’existència d’una comuni-
cació fluïda i d’una col·laboració “sense
conflictes”. Les altres policies es van afe-
rrar a la postura de mantenir “algunes

informacions fora de l’abast públic”. Ho
van exemplificar, segons David López,
amb la filtració del vídeo de les tortures a
la comissaria de Les Corts: “Nosaltres mai
haguéssim tret aquest vídeo a la llum”, va
afirmar un dels ponents.

Aquesta voluntat de gestionar de la
informació per part de la policia, va ser
denunciada per Mayka Navarro, d’El Perió-
dico de Catalunya: “En ocasions és la policia
la que pretén decidir què és notícia i què no,
i és aquí on radiquen molts problemes”.

Carlos Quílez, de la Cadena Ser, es va
expressar també en aquest sentit, lamen-
tant-se del filtre que intenten establir els
cossos repressius. Però potser, el més

inquietant de la crònica que ens ofereix el
Diari de Terrassa és la confessió d’aquest
periodista: “La policia argumenta que no
pot donar tota la informació perquè des
dels mitjans no sabem aguantar una primí-
cia el temps suficient com perquè finalit-
zin les investigacions, però en realitat no
és així. A l’empresa on treballo hem arribat
a guardar-nos una notícia durant quatre
anys, sense treure-la a la llum, perquè
érem conscients del dany que hauríem
pogut causar amb la publicació”. Tota una
constatació de que els mitjans no només
estan pressionats per la policia, sinó que
brinden també una valuosa col·laboració
en forma d’autocensura.

Polítics del PP emeten apologia del nazisme sense llicència

Condemnats a entendre’s

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/

Núm. 90 Octubre ‘07
La publicació de la CGT de Catalunya

www.revistacatalunya.cat

✑ Marta Rubirola

Amb aquesta frase començava Ger-
vasio Sánchez la conferència orga-
nitzada  el 30 d’octubre pel Col·legi

de Periodistes dins el cicle  “Experiència
de periodista”. El seu currículum inclou
noms com Amèrica llatina, Bòsnia, Saraje-
vo, Sierra Leone, Irak... i l’hem vist cobrir
durant 25 anys bona part dels conflictes
armats de les dues últimes dècades. Lli-
cenciat per la Universitat Autònoma de
Barcelona l’any 1984 , ha treballat per
publicacions com El País, Diario 16 i altres
suports periodístics com la ràdio, però

prefereix dir que treballa  per Heraldo de
Aragon, o “Herald of Aragorn”, com repe-
teix fent broma als seus companys de pro-
fessió estrangers. Gervasio desprén una
naturalesa i una humilitat sorprenents;
“Seré corresponsal de guerra cuando
tenga 60 años y  aún siga ejerciendo”.

Parla amb passió de la seva feina, de
les víctimes, i sobretot, dels supervi-
vents. Supervivents i, per tant, testimo-
nis. D’aquests últims, dels que coneix i
fotografia , en demana sempre el nom,
per escriure’l al costat de la imatge i per
no oblidar que no són fotografies de
persones, sinó  persones fotografiades.

En posteriors viatges al país les busca i
n’intenta recuperar la història. 

Durant prop de les més de dues hores
de conferència, Gervasio va criticar dura-
ment la tendència  actual dels mitjans de fer
negoci amb  la informació i no treballar amb
qualitat els continguts periodístics .
“Actualment és un luxe que et publiquin un
article tal i com l’envies, a pàgina completa
i sense publicitat”. També hi va haver  lloc
per a dures crítiques al govern de Zapatero,
a causa al creixement de la fabricació d’ar-
mes que s’ha dut a terme a l’Estat espanyol
durant els últims dos anys. “Nosaltres si que
entrem als quarts de final de la Champions

League pel quie fa a la producció armamen-
tística del món” va declarar referint-se al
molt respectable vuitè lloc que ocupa l’Es-
tat espanyol al rànquing mundial d’aquesta
activitat. “Quan veig una arma fabricada a
Espanya en algun conflicte del món m’entra
una vergonya increïble”. Amb els seus tre-
balls fotoperiodístics, Gervasio porta fins al
límit la llibertat d’expressió, respectant
sempre les persones i deixant de fotografiar
allò que moralment no troba adequat. 

Ara és pot veure la seva obra fins al 25
de novembre a la sala “La vitrina del fotò-
graf” del Palau Robert , on exposa “Sierra
Leone, fotografies de guerra i pau”.

“Als 48 anys ja s’ha deixat de creure en el periodisme”



7 de novembre de 2007 / directa núm. 69 espai directa pàgina 21

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)
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Can Masdeu va decidir tancar, de
cara al públic, el taller d’autorepa-
ració de bicis i donar el relleu a
L@s Bicios@s. Però l’empenta
també va néixer de la gent de
Roquetes: “Vàrem ajuntar-nos
molta gent del barri, veïns, altres
entitats, associacions… i vam venir
cap aquí per donar les primeres
formes al taller”. El Jese fa un repàs
del taller amb la mirada i afegeix
que les taules per treballar són les
antigues taules del Kasal de Joves i
que la gent del Casal infantil del
barri va portar els armaris. També
van col·lectivitzar eines que
tenien a casa en Jese o l’Òscar, i
una botiga de bicicletes del barri
també els ha ajudat des de l’inici.

Aquesta ajuda mútua entre la
gent del barri de vegades s’intueix
i, d’altres, s’evidencia en les activi-
tats que s’organitzen. En aquest
sentit, el Jese remarca que el barri
té molta tradició de lluita; és per
aquest motiu que s’ha batallat per
aconseguir espais per la gent.
Aquesta tradició combativa ha
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Bicicletes, enginys i troc al barri de Roquetes
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

edals, plats, pinyons,
sellons i un munt de
rodes inunden el taller
d’autoreparació de bi-

cis i altres enginys de Roquetes, a
Barcelona. Bicicletes potencials,
a mig camí de ser-ho, ocupen una
part del local al descobert, i
també radis, neumàtics i cober-
tes. Al fons del taller, els enginys:
unes bicicletes especials fruit
d’haver deixat volar la imagina-
ció. La Tallbike, una bici de dues
plantes amb tracció vertical, el
Sidecar loko, o la Bici Barcoet,
una fusió de barbacoa i coet
“fotomatón”.

Fa gairebé dos anys que
aquest projecte del col·lectiu L@s
Bicios@s funciona en aquest espai
i ofereix eines, peces i acompan-
yament perquè qualsevol persona
pugui arreglar-se la bicicleta i, fins
i tot, fer-se’n una. Alhora, gran
part de l’excepcionalitat d’aquest
espai recau en l'adopció de l’in-
tercanvi com a manera de relacio-
nar-se. La Marta, que forma part
d’aquest projecte, concep el taller
com a espai educatiu, en tant que
espai de trobada on, cada diven-
dres i cada dissabte, “ens reunim
les mateixes persones, la mateixa
mainada, i és clar, es crea un inter-
canvi entre nosaltres i la resta i de
la resta cap a nosaltres”. A l’inter-
canvi de coneixements s’hi suma
la intenció que la persona que uti-
litza el taller aporti alguna cosa
que no siguin diners. Com diu en
Lalo, que també forma part d’a-
quest projecte, no és obligatori
fer el troc cada vegada que véns al
taller, però quan la persona se’n
va, si té alguna cosa que pugui ser-
vir-nos, ens la dóna: “A vegades, hi
ha gent que simplement compra
algun suc o cervesa”. En la majoria
dels casos, però, el troc té relació
amb les bicicletes, que és el que fa
enriquir les possibilitats del taller.
El Jese recorda que, fa un parell de
setmanes, un veí del barri el va
aturar pel carrer i li va preguntar si
volien una bicicleta que tenia al
terrat de casa seva i que era massa
gran pel seu fill. El Jese va anar a
veure-la, “era una bicicleta guapís-
sima, de quadre verd, de muntan-
ya”, i va dir-li que, quan els arribés
al taller una bicicleta adequada
pel seu fill li portarien. Dues set-

P

Per contactar:

TALLER D’AUTOREPARACIÓ
DE BICIS I ALTRES ENGINYS
c. Joaquim Valls 137. <M> L4 Via Júlia

Divendres i dissabte de 17.30h a 20.30h

manes després ho van aconseguir.
Va arribar una bicicleta per l’Adrià.
“El pare flipava, però el que més
flipava era el xaval; era una bici de
la seva mida i funcionava bé”. El
Jese ho explica amb un somriure
perquè, des d’aleshores, l’Adrià ve
al taller a arreglar la bici quan ho
necessita. Cada divendres i dis-
sabte a la tarda, un munt d'infants
com l’Adrià i també persones
adultes acudeixen a intercanviar
peces i reparar bicis avariades.
Fins i tot hi participen mecànics i
mecàniques originals que fan rea-
litat bicicletes estrambòtiques,
cultivades els dijous a la tarda
durant el taller de soldadura. Tot i
que procuren treballar dins el
solar-taller, algunes vegades es
converteix en un taller a l’aire lliu-
re, “sobretot a l’estiu”.

A cobert
Durant un temps, aquest projecte
d’autoreparació de bicis i altres
enginys va ubicar-se a l’aire lliure.
Mentre el Kasal de Joves de
Roquetes estava en obres, el taller
es va traslladar provisionalment al
Centre Cívic del barri. Al soterrani
hi guardaven el material i al carrer
hi lluïen, cada setmana, les eines,
les bicicletes, l’enginy de cadascú i
les ganes d’aprendre. Van estar un
any al carrer fins que van decidir
aprofitar l’oportunitat de tenir un
espai per dur a terme les seves
activitats. Feia deu anys que hi
havia un solar abandonat, propie-
tat de la immobiliària Constrak SL,
i l'okupació d'aquell espai també
va ser una manera de denunciar
l’especulació al barri. El Jese recor-
da, que just en aquells moments,

creat complicitat entre el veïnat,
proximitat i comprensió amb els
projectes que es construeixen. Un
projecte tant per mainada com per
gent adulta que, si encara no ho
han fet, “poden recuperar el fet
d’anar amb bicicleta com quan
eren joves... si jo hagués tingut un
espai així de petit…”, afirma en Jese.

Aquest espai també està
obert a d’altres idees, com la ini-
ciativa de crear un hort urbà al
solar del costat que, de moment,
no ha estat possible.

Al marge de participar en
diverses activitats i cercaviles de
Roquetes i d’altres barris, cada
divendres al vespre, les bicicletes
són protagonistes d’una sessió de
cinema.

Pedalejant pel taller
L’Aurica, el seu germà petit, Abi, i
un amic es mouen pel taller amb
soltesa. Busquen una clau anglesa
per canviar la roda de la bicicleta.
L’Aurica i l’Abi ajuden l’amic a can-
viar-la i, alhora, l’Abi -que té sis
anys- també està atent per trobar
un selló de la seva mida perquè li
han robat el seu. Treballen amb
autonomia, perquè l’Aurica i l’Abi
freqüenten el taller i ja dominen
la mecànica. La Marta ha observat
que ells mateixos entren en la

dinàmica de troc: “Han vingut
aquesta tarda perquè els havien
robat el seient, se’l podien haver
anat a comprar, però han vingut
aquí” i, alhora, “quan es troben
una bicicleta, ens la porten”. En
Jorge, en canvi, és adult, però
també coneix el taller i l’utilitza.
En aquesta ocasió, ha vingut a fer
una mica de manteniment. Li
fallen els rodaments i està inten-
tant solucionar-ho. No fa gaire,
va dur una bicicleta que no tenia
selló al taller perquè algú li donés
un ús. “Aquí, jo he après. No sabia
res, i encara em queda molt per
aprendre…”. Mentre el Claudio,
que també forma part d’aquest
projecte, va a donar un tomb pel
barri a la recerca d’oli reciclat, el
Tiziano, un noi italià, m’explica
que viu a Vallcarca però ve a
Roquetes a arreglar-se la bici. Ha
de posar l’eix a la roda i, en un
racó, m’ensenya les dues rodes
que ha portat perquè ell ja no les
necessita.

La gent del taller considera
la bicicleta com una alternativa
a la societat de consum, on s’im-
posa el cotxe i l’asfalt. A Roque-
tes, la bicicleta esdevé “una eina
per poder treballar per un món
més just i amb menys contami-
nació”. d

Eloy de Mateo

Gran part de
l’excepcionalitat
d’aquest espai,

recau en
l’intercanvi

com a mode
de relació

Des del taller
consideren la
bicicleta com

una alternativa
a la societat

de consum on
s’imposa el

cotxe i l’asfalt
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✑ Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

objectiu: menjar bé, sa
i barat. El lloc: els men-
jadors de la facultat
d’Història i Filosofia de

la Universitat de Barcelona (UB).
Els responsables: la Cooperativa
d’Estudiants Llibertaris (COPELL).
I el problema: l’oposició de l’ad-
ministració del centre i del bar
universitari. Des de finals del
curs passat, la COPELL ha ende-
gat un projecte de cooperativa
de menjadors vegans que pretén
aplicar una alternativa alimentà-
ria saludable i econòmica dirigi-
da al col·lectiu estudiantil.

La COPELL es va crear l’abril de
2007 i l’evolució que ha fet fins ara
és evident. Durant el curs passat,
l’activitat dels menjadors vegans es
resumia en dos dies a la setmana,
però la demanda actual ja ha fet

pensar en ampliar-los a quatre dies
setmanals. L’acceptació dels menja-
dors vegans s’ha consolidat en nom-
bre de persones, tant en l'elabora-
ció dels menjars com en la
presència a l’hora de dinar. Aquesta
situació, però, ha topat amb els pro-
blemes que plantegen l’administra-
ció del centre i el bar universitari,
gestionat per una empresa privada,
i que amenacen amb el tancament
dels menjadors cooperatius. De fet,
els menjadors alternatius proposen
una alimentació totalment vegeta-
riana i lliure de productes d’origen
animal però, al mateix temps, opten
pels preus populars com a contra-
punt als preus que imposa una
empresa privada al bar universitari.

Per què vegana?
Els menjadors vegans s’organitzen
de forma totalment horitzontal i
cadascú pot apuntar-s’hi el dia que
vulgui responsabilitzar-se d’ajudar,
amb altres companys, a fer el dinar.
Des de la COPELL es considera que
els menjadors vegans són una res-
posta a la “deficient alimentació
que normalment porten els estu-
diants, a causa del consum elevat

de carn i d’aliments precuinats, en
detriment d’opcions més saluda-
bles com les verdures, els llegums i
d’altres aliments naturals. Aquesta
alternativa mostra una altra opció
alimentària, la vegana, que consi-
derem més respectuosa amb la
resta dels animals i amb el medi i
que és molt difícil de trobar a un
preu assequible a la zona on ens
trobem”.

✑ Berta Alarcó
/campanyes@setmanaridirecta.info/

agarrufa és el nom d’u-
na associació de la Bar-
celoneta on mares i
pares s’autoorganitzen

per acompanyar i educar els seus
fills i filles d’entre un i tres anys

“El Nil ara té més autonomia”,
m’explica la Marta Gendre, mare
del petitó d’un any i mig. “Abans,
quan jo marxava, ell s'enyorava. Ara
no, de seguida es posa a fer una
altra cosa”. Magarrufa és com una
guarderia, però gestionada pels
pares i mares dels infants, amb una

educadora que hi és de dilluns a
divendres. Les sis famílies que inte-
gren l’associació fan torns per co-
brir els matins dels cinc dies de la
setmana i estar amb les criatures,
tres nens i tres nenes. A falta de
local, ara fan base al casal infantil
del Centre Cívic de la Barceloneta.

Per al Marc Acelga, pare del
Marcel, a qui –mentre parlem–

què es cou pàgina 23

nosaltres”. “Hi ha molt de diàleg
amb l’educadora. Aquí ets tu el
que pren les decisions de com
s’ha d’acompanyar el teu fill en
aquests primers anys, no li dónes
la responsabilitat a una altra per-
sona”, afegeix el Marc.

Sortides pel barri
La jornada és de nou del matí a tres
de la tarda i procuren fer una sorti-
da diària, que pot ser o bé a la plat-
ja, o bé al parc de la Barceloneta.
Quan tornen al Centre Cívic, ja és
l’hora de dinar. Per torns, cada famí-
lia s'encarrega de dur el menjar per
a la resta. “Aquí l’únic que paguem
és el sou de l’educadora, perquè
així ho hem decidit. Nosaltres fun-
cionem en assemblea i ens repar-
tim les tasques sense jerarquies”,
comenta el Marc.

I, com que una de les motiva-
cions per les quals es va crear
Magarrufa era la de “socialitzar-se
amb l’entorn i el teixit participa-
tiu”, organitzen altres activitats,
com la Festa Major Infantil durant
les festes del barri, a la plaça Hila-
ri Salvador (“la del Filferro”); o bé
les jornades de portes obertes.

Podreu trobar-los de dilluns a
divendres al primer pis del Centre
Cívic de la Barceloneta, prefe-
rentment al migdia.

descobrint per si mateixa què és el
que li agrada més i on es pot des-
envolupar millor.

“Això és una experiència gua-
píssima per nosaltres –diu la
Marta Gendre. Tots aprenem de
tothom, dels petits, de l’educado-
ra... I ho fem nosaltres, ho creem

ensenya a reconèixer camions i
motos en un llibre, “es tracta d’un
grup familiar gens convençut amb
les escoles bressol, per la massifi-
cació i l'estil que tenen”. Volien
crear un espai on el que preval-
gués fos la dedicació.

Educació lliure
Així, ara fa tres anys, van decidir
associar-se i començar a posar en
pràctica els principis de l’educació
lliure. “Educació lliure, que no vol
dir que els infants fan el que volen,
no. Hi ha límits, però sempre inten-

M
El pati de sorra

tant respectar els ritmes propis de
cada infant”. A les escoles bressol,
sovint, el mestre o la mestra fa una
única proposta per als infants:
“Avui farem pintura”. Davant d'això,
a Magarrufa proposen, de forma
permanent, tres espais fixos: un de
psicomotricitat, per fer tombare-
lles i altres exercicis; un segon de
treballs manuals, on miren de tre-
ballar amb materials naturals com
el fang; i un tercer anomenat “joc
simbòlic”, on agafen rols imaginaris
i inventen tot tipus de situacions.
D’aquesta manera, la criatura va

Menjar alternatiu a la facultat

d

Edu Bayer

Per contactar:

GUARDERIA MAGARRUFA
Centre Cívic Barceloneta. Tel.: 932 563 320

Per contactar:

COOPERATIVA D'ESTUDIANTS LLIBERTARIS
assembleallibertariaub@gmail.com

L’administració
del centre i del
bar universitari
amenacen amb
el tancament

dels menjadors
cooperatius

L’

d

Magarrufa
és com una

guarderia, però
gestionada pels
pares i mares

i amb una
educadora
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✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Quan el País Basc apareix
als mitjans de comuni-
cació gairebé sempre ho

fa associat al conflicte polític
que l'enfronta a l'Estat espanyol.
Tot i això, la cultura basca és
una de les més vives i producti-
ves d'Europa, i contínuament
genera propostes sorprenents
en molts àmbits que entronquen
tradició i modernitat. Els qui ho
vulguin comprovar tindran
ocasió de fer-ho assistint a qual-
sevol de les activitats del festi-
val Euskal Herria Sona, que
durant el mes de novembre
transportarà algunes de les
novetats més representatives de
l'escena musical d'Euskal Herria
a la capital catalana.

El festival l'organitza el
centre cultural Euskal Etxea de
Barcelona, amb l'objectiu d'esde-
venir el punt d'unió entre la
cultura basca i la catalana.
Arriba a la desena edició com un
esdeveniment consolidat. “És un
dels pocs festivals que tenen
continuïtat en la variada oferta
cultural de Barcelona”, assegura
Jon Elordi, vicepresident de
l'Euskal Etxea.

L'Euskal Herria Sona va
néixer amb l'objectiu d'obrir al
gran públic les activitats que
organitza la casa basca de
Barcelona habitualment. “Ens
vam unir amb el Centre Artesà
Tradicionàrius (CAT) i des del
principi la idea va ser la d'oferir
un programa potent”, explica
Elordi. El festival s'ha consolidat i
ha ampliat la seva oferta inicial,
basada en la música folk basca,
per obrir-se a altres propostes
no estrictament musicals. Per
exemple, Elordi destaca “actes
simples però que reuneixen

molta gent”, com el Triki poteo o
el cercatasques a la basca, que ja
és un clàssic del festival i reuneix
més de 200 persones.

Cançó basca de primer nivell
L'Euskal Herria Sona va inaugurar-
se oficialment el 2 de novembre
amb el concert del grup de folk
Lantz. Continuen el divendres 9
de novembre amb la presentació
del nou disc del cantautor Joseba
Irazoki, Gizona zakur egin zen.
Sense prescindir del pop que va
caracteritzar el seu debut amb el
grup Onddo, en aquest nou
treball, Errepideak ez ditut maite,
pren protagonisme el folk de tall
acústic i intimista, que l'atansa
estilísticament a les formacions
del nou folk nord-americà com
Sufjan Stevens o Iron & Wine. Pel
que fa a les lletres, hi trobem
poemes de Mikel Taverna i
Bitoriano Gandiaga.

El plat fort de l'Euskal Herria
Sona d'aquest 2007 serà el concert
que oferirà Jabier Muguruza a
L'Auditori de Barcelona el 16 de
novembre. Després de set discos,
que li han aportat molt bones
crítiques i la possibilitat de girar
habitualment fora d'Euskal Herria,
el gran de la nissaga Muguruza
acaba de publicar Konplizeak, la
seva vuitena referència discogrà-
fica. Cançons recollides, intimistes,
on els arranjaments i matisos de
bella factura es rebel·len contra la
pressa i la vulgaritat. Un treball
sorprenent en el qual col·laboren
primeres espases del flamenc i el
jazz com Martirio, Duquende o
Gorka Benítez.

Trikizio va néixer l'any 1999. Al
principi només era un grup de
revetlles però, avui dia, ha adquirit
una personalitat pròpia després de
600 concerts, no només a Euskal
Herria o els Països Catalans, sinó
també a Suïssa, França i Holanda.
Un grup que porta al terreny de la
música tradicional peces emble-
màtiques del rock basc. El seu
primer treball està dedicat a tots
els grups i solistes “que han unit el
País Basc i els Països Catalans amb
la seva música”.

El concert del duet Pantxoa
ta Peio clausurarà les jornades
musicals d'enguany. Amb el disc

Lurra eta maitasuna, el duet canta
cançons carregades d'humanitat,
amb melodies dolces i missatges
universals. Les seves fonts d'inspi-
ració combinen la tradició i les
referències contemporànies com
Manex Pagola o Pier Paul Berzaitz.

Danses, cant i triki poteo
Més enllà dels recitals, l'Euskal
Herria Sona també ofereix possibi-
litats d'interacció més directa amb
el públic. És el cas, per exemple,
del taller de danses basques a
càrrec del grup Aiko, que proposen
una manera diferent d'aprendre el
ball tradicional. Format per
mestres de música i dansa, Aiko vol
difondre i popularitzar la música i
les danses tradicionals basques. 

A més del taller de danses
tradicionals, també se'n farà un
de cant de sobretaula i cants
populars. Al País Basc, és molt
habitual que les sobretaules esti-
guin acompanyades de càntics
populars i alegres. No hi ha socie-
tat gastronòmica on falti aquest
esdeveniment. El taller serà la
prèvia del Kantu Afaria o “sopar
del cant”, que tindrà lloc la
mateixa nit a la seu social de
l'Euskal Etxea i en el qual la casa
basca de Barcelona recrearà l'am-
bient que es crea en un sopar
d'amics a Euskal Herria.

Una altra activitat molt popu-
lar és el Triki poteo, punt àlgid de
l'Euskal Herria Sona, i que
enguany es tornarà a fer al barri
de Gràcia. Pretén apropar els
catalans al consum del cercatas-
ques basc, acompanyats d'un
trikitilari (músic de la trikitixa o
acordió basc) i un panderojotzaile
(músic de la pandereta). El Triki
poteo farà un recorregut per
diversos bars de Gràcia que
començarà a l'Ateneu la Torna.

El cantautor
Jabier Muguruza
presentarà el
seu nou treball

Deu anys de ‘so basc’ a Barcelona
EL FESTIVAL EUSKAL HERRIA SONA APROPA LA CULTURA BASCA ALS PAÏSOS CATALANS DURANT TOT EL MES DE NOVEMBRE

Euskal Herria Sona 2007
<WWW.EUSKALETXEAK.ORG/EHSONA>

JOSEBA IRAZOKI
9 de novembre, Convent de Sant Agustí

TALLERS DE DANSES AMB EL GRUP AIKO
10 de novembre, Convent de Sant Agustí i Euskal Etxea

JABIER MUGURUZA
16 de novembre. L’auditori

TRIKI POTEO
17 de novembre, Ateneu la Torna (Gràcia), 18h

TRIKIZIO
16 i 17 de novembre, GER de Sant Pere de Ribes i Lluïsos de Gràcia, 22h

NIT BASCA
23 de novembre, Euskal Etxea

TALLER DE CANTS POPULARS I KANTU AFARIA
24 de novembre, Euskal Etxea

PATXO TA PEIO
30 de novembre, Casa Elizalde

TALLER DE TXALAPARTA
1 de desembre, Euskal Etxea

El grup Trikizio renova la música tradicional basca amb peces emblemàtiques del rock basc

El cantautor Joseba Irazoki presentarà el seu nou disc

El 'triki poteo'
o cercatasques
basc és una
activitat molt
popular



7 de novembre de 2007 / directa núm. 69 expressions pàgina 25

“Els blocs catalans estan altament polititzats”
Xavier Mir
BLOCAIRE

5 anys de Raval(s)
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Gairebé una setantena
d’entitats, sota el parai-
gües de la Fundació Tot

Raval, col·laboren en aquesta
edició del festival de cultura del
Raval de Barcelona. Quatre dies
amb múltiples propostes que
passen des dels itineraris comen-
tats, els tallers per a totes les
edats, teatre, exposicions i portes
obertes als principals centres
culturals institucionals del barri.
El diumenge 11 de novembre al
vespre es farà la cloenda del
festival amb l’aKa RaVal 2007,
actuacions de les joves promeses
del Teb/Ravalnet, a la plaça dels
Àngels.

Alhora, enguany se celebren
les cinc edicions d’aquest festi-
val, que es continua definint
com “un projecte obert i partici-
patiu que dóna a conèixer algu-
nes de les moltes facetes de la

vida cultural al barri. Fomenta
vincles entre organitzacions i
persones i potencia la creació
d’accions culturals conjuntes”.

Origen(s)
El dijous 8 i divendres 9 a les set
de la tarda, a l’espai Miscelänea,
es projectaran un conjunt de
curtmetratges socials, relacio-
nats amb les situacions quotidia-
nes que viuen molts dels
habitants del Raval als seus
països d’origen. La primera
jornada s’obrirà amb Akulliku de
Gisela García i Sergi Sandua, un
documental sobre la problemà-
tica de la coca a Bolívia. Seffar
d’Abu-ali, ens transportarà cap a
Fes i ens proposa un conjunt de
reflexions sobre Occident.
L’endemà, serà el torn de l’Índia
amb Mahile d’Irene Franco, els
balseros cubans amb Los cami-
nos al Norte de Marta Hincapié,
i Yasuní, la lluita del moviment
d’Acción Ecológica a l’Equador.

Colors a les persianes
Raval(s) ha estat l’escenari esco-
llit per l’inici d’un projecte
sociocultural entre grups de
joves del barri i comerciants.
L’acord al qual han arribat, és
dissenyar i pintar les persianes
dels establiments d’alguns
comerciants del carrer Unió i
Marquès de Barberà.

Raval’s Band
El diumenge 11 al migdia se cele-
brarà el primer aniversari
d’aquesta banda formada per
músics de Ciutat Vella. A la
mateixa plaça dels Àngels, es
podrà veure l’evolució, en un
any, d’aquest grup format per
músiques i músics de diferents
procedències, edats, nivells
socioeconòmics i musicals. La
idea va sorgir d’un grup de
persones amb voluntat de
formar una banda de qualitat
que pogués representar les enti-
tats i el mateix barri a l’exterior.

L’art en un món globalitzat
✑ Marta Rubirola
/cultura@setmanaridirecta.info/

El tercer simposi “Critica
d’art en un món global” es
farà el 9,10 i 11 de novem-

bre a l’auditori del MACBA.
Una trobada anual on diferents
especialistes del món cultural i
artístic intenten abordar des
de noves perspectives els
reptes en què es troba la
crítica de l’art i la cultura en
l’actualitat.

En aquesta tercera edició, el
simposi, anomenat “Geografies
de l’art i polítiques de la identi-
tat”, posarà sobre la taula les
dificultats en què es troba la
disciplina davant un món on les

tensions territorials, la recerca
del benestar, el turisme o l’oci
han provocat grans intercanvis
entre les poblacions. Amb
aquests moviments migratoris,
sorgeix un nou marc artístic i
cultural on els aspectes tradi-
cionals que es consideraven
inamovibles en l’estètica han
canviat.

El flux constant de ciuta-
dans està creant noves geogra-
fies de l’art, on les idees viatgen
ràpidament, es barregen i fan
aparèixer nous estils i pràcti-
ques estètiques per a les quals
es necessiten instruments d’anà-
lisi nous. Davant aquest repte,
durant tres dies, es podrà deba-
tre amb experts com Ivan de la

Nuez (director d’exposicions del
Palau de la Virreina i professor
de la UB), Olu Oguibe (artista,
comissari i assessor en art
contemporani) o Huang Du
(crític d’art i cocurador de la
biennal de Shangai 2006).
Diverses visions per facilitar un
acostament als nous marcs
geogràfics i identitaris i a les
noves estètiques anomenades
viatgeres.

Una bona oportunitat per
escoltar visions creades des del
món de l’art que, possiblement,
es confrontaran amb les teories
polítiques i socials que aborden
el fenomen de la mobilitat
global a través de les fronteres
territorials, culturals i de gènere.

DEBAT SOBRE ELS REPTES DE L’ART EN

UN CONTEXT MARCAT PER LES TENSIONS

TERRITORIALS I ELS FLUXOS MIGRATORIS

Jornades sobre critica d’art 2007
GEOGRAFIES DE L’ART I POLÍTIQUES DE LA IDENTITAT

9, 10 I 11 DE NOVEMBRE. AL MACBA
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ CATALANA

DE CRÍTICS D’ART (ACCA)

El blocaire d’Arenys Xavier Mir és tot un
referent de la blocosfera catalana. El seu
dietari (blocs.mesvilaweb.cat/xmir) és
un dels més llegits de la xarxa impulsada
per Vilaweb. Arran de la campanya “Jo
també vull un estat propi” –impulsada
pel mateix Mir i que va unir centenars de
blocs en un missatge col·lectiu per l’au-
todeterminació– va néixer la Xarxa de
Blocs Sobiranistes, un aglutinador de
blocs partidaris de la independència.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Des d'un bloc, qualsevol ciutadà
pot incidir políticament?
Els blocs signifiquen una demo-

cratització en l'accés a l'àgora pública. Si
algú té idees interessants i les expressa
de manera atractiva, si el missatge és de
qualitat, el bloc és el canal que li permet
arribar al receptor. A partir d'aquí, en la
mesura que el debat polític és comunica-
ció, les possibilitats són ben obertes.
Quines són les claus d'un bloc visitat?
La constància ho és tot. En el meu cas, hi
ha una gran necessitat d'expressar idees,
de donar forma de paràgraf als pensa-
ments de l'actualitat política de cada dia.
És una modalitat d'escriptura. La
campanya "Jo també vull un estat propi",
impulsada inicialment des del meu bloc,
i l'excel·lent acollida que va tenir van
marcar un punt d'inflexió que evident-
ment no m'havia imaginat mai.
En quins ambients polítics o socials es
detecta més activitat blocaire?
Crec que l'activitat blocaire és força trans-
versal. La prova és la Xarxa de Blocs

Sobiranistes, que aplega ja més de 500
blocs. Són molts blocs i molt diversos. És
gent que escriu sobre molts temes, però
que comparteixen la voluntat de tenir un
estat propi. Potser la necessitat de
compartir coneixements, opinions, infor-
macions i inquietuds és el denominador
comú i, en el fons de tot això, potser tam-
bé la voluntat de canvi social, cosa que ens
situaria a les esquerres. D'altra banda, la
consecució del domini .cat ha estat un
revulsiu. Ens ha ajudat a sentir-nos mem-
bres d'una identitat cibernètica col·lectiva.
Existeix una blocosfera catalana?
Sense cap mena de dubte. En els blocs el
text és fonamental i text vol dir llengua,
sentit i contingut. Formem xarxes a partir
dels nostres enllaços i tenim uns refe-
rents recurrents. Escrivim sobre política
catalana, sobre cultura, pengem música,
enllaços a vídeos... I tot això condueix a
un espai de comunicació català. Un tret
diferencial? Segurament l'elevat grau de
politització. Mentre tinguem obert el
procés de secessió, aquesta serà una
constant. I la veritat és que, personal-
ment, tinc ganes d'arribar-hi com més
aviat millor per dedicar-me a altres coses.

Pim-Pam-Pum

FESTIVAL DE CULTURA DEL BARRI DEL

RAVAL DE BARCELONA EL 8, 9, 10 I 11
DE NOVEMBRE

Raval(s)
Festival de cultura del barri
8, 9, 10 I 11 DE NOVEMBRE

ACTIVITATS A DIVERSOS ESPAIS

WWW.TOTRAVAL.ORG

Publicitat

menjars i pensars //////////

Llibreria | Restaurant | Cafeteria
Dilluns d’11.30 a 16.30h

De dimarts a dissabtes d’11.30 a 23.30h
Miquel Ricomà, 57. Granollers. 938 600 789

*******

********

********

********

*********

***********

**********************************************

**********************************************

Dissabte 10 de novembre 18’30h.
Presentació del llibre La Banda Trapera del Rio
‘escupidos de la boca de Dios’, amb Jaime Gonzalo,
autor del llibre, i Monti Grei, excantant del grup.

Dijous 15 de novembre 21’30h.
Concert: Kora Abeteata ‘La màgia de la kora’. Amb
Ignasi Coromina, Sam (guitarra) i Sussoh (kora).

Dissabte 17 de novembre 18’30h.
Xerrada debat: La repressió franquista a Granollers,
amb Eduard Navarro.

Dissabte 24 de novembre 18h.
Xerrada debat: 90 aniversari de la Revolució Russa,
amb Antoni Castells i altres ponents.

Dimecres 28 de novembre 19h.
Xerrada debat: La globalització i els drets humans.

Dijous 29 de novembre 21’30h.
Concert: Aleix Garriga i Bikimel, cantautors

Exposicions de fotografies:
Experiències de Camps de Solidaritat del Comité de
Setem-Granollers. Del 5 de nov. al 3 de des.
Exposició contra el 4rt cinturó. Del 5 al 16 de nov.

*******
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Occitània continua
essent una realitat
desconeguda per a

molts catalans, tot i que els
destins dels dos pobles van
anar de la mà durant anys i, en
certa manera, tots dos repre-
senten una manera diferent
d’entendre la Mediterrània. Per
sort, els marsellesos Massilia
Sound System continuen entes-
tats a esbotzar el mur silenciós
sota el qual s’ha reclòs aquesta
històrica cultura, diluïda en un
mar francòfon implacable que
ha sabut consolidar espais de
consum massiu malgrat les
pressions de la música de tall
anglosaxó.

Després d’una pausa en què
han donat impuls a projectes
paral·lels –com Moussu T e lei
Jovens, curiosa formació de
cançó de taverna liderada pel
cantant Moussu, o Òai Star,
més pròxima al reggae–,
Massilia reapareixen reforçant
la seva filosofia: acostar el
ragga i l’electrònica a la tradi-
ció occitana, emprar la llengua
d’oc amb naturalitat i el micrò-
fon com a eina irreverent de
denúncia d’injustícies, i bastir el
seu discurs del barri cap al
món. Massilia ha sabut repopu-
laritzar la ciutat de Marsella
durant els anys noranta, en
conjunció amb l’aparició d’al-
tres grups en la línia –com
Mauresca Fracas Dub–, i donar
una identitat en positiu a una

generació sencera de joves
marsellesos, orgullosos de la
capacitat de la seva ciutat per
fusionar cultures.

Després de nou discos, han
esdevingut la veu d’una
Marsella que volen esborrar,
símbol de les ciutats que no
volen cedir a imposicions filo-
feixistes amb coartada cívica.
La ciutat que tan bé ha retratat
el cinema de Robert
Guédiguian, que bé podria
tenir com a banda sonora
incondicional les cançons
d’aquesta banda amb format de
hip-hop –plats, MCs, bases
electròniques, algun sampler
de la tradició occitana– i espe-
rit de cançó protesta.

‘Ragga’ d’Oc

Un espectacle fugaç, entre
el teatre de carrer i els

titelles. La companyia Ne me
títere pas, de Castellar de la
Ribera, a Lleida, continua fent
rodolar la seva rulot amb l’es-
pectacle “Lo Sainet del
Senyor Rector”. Darrerament,
han actuat a Manresa durant
la Fira Mediterrània.

Tres personatges de tota
la vida arriben des d’algun
càmping de la costa i no se’ls
acut res més que encabir
dinou espectadors dins la

rulot per mostrar una obra de
titelles que ve d’un avi portu-
guès. Titelles a l’estil dels
“Bonecos de Santo Aleixo”,
argument adaptat dels
sainets de 1.900 i un ukelele
en directe. Tot plegat, en un
muntatge cronometrat, massa
curt per festivals on hi ha
molta assistència i les actua-
cions amb aforaments de vint
persones esdevenen font de
cua assegurada. 
ESTEL B. SERRA

‘Mil cretins’

AUTOR: QUIM MONZÓ

EDITORIAL: QUADERNS CREMA.
BARCELONA, 2007
174 PÀGINES

En els temps que corren,
poques novetats sorprenen.

Mil cretins n’és una excepció,
amb majúscules. A Quim Monzó
li han sortit cabells blancs i això
ho noten els seus contes. Les
delirants brevetats explosives,
surrealistes i sexuals queden
enrere per donar pas al conte-
mirall en forma d’històries
properes a la mort, la malaltia i la
resignació, que contrasten amb
l’aferrament, encara que misera-
ble, a la vida. La lectura del llibre
podria arribar a ser una acció de
teràpia per qui conegui de prop
l’angoixa de la decrepitud
humana. Sense mel ni nata, un
llibre amic, un llibre noble.
Monzó aconsegueix, una vegada
més, allò que ja sembla un tòpic
en ell: escriure amb una senzi-
llesa precisa, i en aquest últim
llibre, també pròxima i còmplice.
Mil cretins és un somriure cru,
breu i necessari. 
ORIOL MARTÍ

Resistència, alliberament, inde-
pendència i reunificació són

les consignes que representen la
selecció dels 45 cartells que es
poden veure fins el 16 de desem-
bre a la Casa Àsia de Barcelona.
La mostra, una tria entre els més
de 500 originals que es van
produir al país durant el període
comprès entre el 1960 i el 1990,
reflexa amb un clar aire soviètic
la voluntat de recuperació i l’or-
gull del país. Tot plegat, després
d’haver expulsat les forces colo-

nitzadores i nord-americanes de
les seves fronteres. Mirades
fredes i somriures segurs no
deixen lloc al dubte. El Vietnam,
orgullós de si mateix, tira enda-
vant amb força. L’exposició es
complementa amb cinc docu-
mentals que permeten situar-se
dins el context històric del país,
coneixent-ne l’economia, la polí-
tica o la figura de l’home clau
del país durant el segle XX , Ho
Chi Minh. 
MARTA RUBIROLA

El renaixement d’una nació
PROPAGANDA A VIETNAM DES DELS ANYS SEIXANTA FINS A FINALS DEL

SEGLE XX | GÈNERE: EXPOSICIÓ GRÀFICA | CASA ÀSIA. DIAGONAL 373,
BARCELONA | FINS EL 16 DE DESEMBRE

cultura@setmanaridirecta.info

Cineasta intuïtiu i visceral,
Robert Altman ja havia acos-

tumat la indústria a combinar
fites com M.A.S.H. i Nashville
amb sonats fracassos econòmics,
però, després de la problemàtica
producció del western revisio-
nista Buffalo Bill, amb 3 mujeres
va suïcidar la seva trajectòria a
Hollywood i va iniciar quinze
anys d'obres desconcertants i
comercialment ruïnoses.
Impressionant film experimental,
parcialment improvisat, és una
al·lucinatòria narració d'incomu-

nicacions i exploracions de la
individualitat. S'inicia de manera
inquietantment costumista i
acaba resultant una magnètica i
delirant fantasia de dissolució de
la identitat, estèticament fasci-
nant, que interessarà els aficio-
nats de David Lynch o del
Bergman més avantguardista.
Altman comença mirant de
manera crítica una vida basada en
les aparences, per acabar opiàcia-
ment acotxat entre les ombres
d'un somni turbulent. 
IGNASI FRANCH

‘3 mujeres’
(FILMAX, 1977) DIRECTOR I GUIONISTA: ROBERT ALTMAN | INTÈRPRETS:
SHELLEY DUVAL, SISSY SPACEK, JANICE RULE | DURADA: 118 MINUTS

IDIOMES: VOSE (ANGLÈS), VE

Ne me títere pas

DURADA: 20 MINUTS

COMPANYIA NE ME TÍTERE PAS, 2007
GÈNERE: TITELLES, TEATRE DE CARRER

MASSILIA SOUND SYSTEM | ‘ÒAI E LIBERTAT’ (ADAM) | RAGGA

WWW.MASSILIA-SOUNDSYSTEM.COM - WWW.MYSPACE.COM/MASSILIASOUNDSYSTEM
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10 DE NOVEMBRE 
LLUITA CONTRA BRACONS 
Cadena humana a la Plana d'en Bas. El desen-
volupament del Pla d'infraestructures al
Principat genera lluites i resistències arreu. La
construcció de l' Eix Vic - Olot, infraestructura
que va suposar la primera crisi al tripartit,
torna de nou a escena amb el conflicte per la
variant de Sant Esteve d'en Bas.
Més info: ecologistes.net i salvemlesvalls.org

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

DIMECRES 7. REUNIÓ INFORMATIVA
19:30 h. Auditori Pablo Picasso. Viladecans
DIVENDRES 9. CERCAVILA
19 h. Pl. Eivissa. Barcelona (L5 - Horta)
DISSABTE 10. MANIFESTACIÓ
12 h. Plaça Orfila. Barcelona. (L1 St Andreu)

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

A PARTIR DE LES DEU DEL MATÍ:
Durant tot el matí entre tots farem la SOPA DE
PEDRES, amb els ingredients que portem i la col·lab-
oració de tothom a tallar verdures, vigilar el foc,
servir la sopa, etc.... Qui participi tindrà preferència
a menjar sopa, farem sopa amb carn i sopa vegetari-
ana. Recordeu-vos de portar bol i cullera de casa.
També us haureu de portar el segon plat i el beure o
bé intercanviar-ho. L´AMPA de l´escola posara un
parada de pastissos i cafès per als despistats.
ANIMACIÓ. 
Hi haurà un escenari amb equip de só a disposició
dels músics o animadors que vulguin intercanviar les
seves arts per la sopa de pedres, beguda i el que
ofereixi el públic.

FUNCIONAMENT DE LA FIRA:
La Fira es farà a la plaça dels Gronxadors i pels carrers
del voltant. Com es va fer l'any passat. No disposareu
de taules ni de cadires, les heu de portar. Podreu
deixar els vehicles en els llocs habilitats com a aparca-
ment. Us agrairem que si porteu gossos els controleu i
no els abandoneu. Us demanem que tot allò que no
heu pogut intercanviar no ho deixeu. Per cuinar la
SOPA DE PEDRES acceptarem ingredients fins les
dotze del migdia. En cas de pluja molt forta a Mieres,
és farà al pavello poliesportiu de Mieres. Es recomana
portar algun plàstic, lona, etc. Recomanem que els
objectes que no funcionin, estiguin trencats o no
serveixin els llenceu o no els porteu.
TELÈFON DE CONTACTE : 972 680 530

SORTIM DE CASA
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DIJOUS 8 

Conferència sobre assetjament laboral
19 h. Centre Cultural Santa Eulália
c./Santa Eulália, 60. L'Hospitalet
A càrrec d’Iñaki Piñuel Profesor titular del Depar-
tament de Psicologia del Treball de la Universitat
d’Alcalá de Henares, Madrid. Josep Puig, Psicòleg y
Perit Forense. Noelia Rebón, Llicenciada en Dret y
Ciències polítiques. Josep M. Moreno, President
de l’Associació Alto al Mobbing y de la Federació
Catalana contra el l’Assetjament Laboral.
Inscripcions: 654 09 31 52 o asambcn@hotmail.com
Organitza: Associació alto al mobbing.

XXXI Aniversari de la caiguda en
combat del comandant Carlos
Fonseca Amador
20 h. A la Casa de la Solidaritat
c. Vistalegre 15, Barcelona
Organitza: Comissió Gironina de Suport a l'AEPCFA

DIVENDRES 9 

Xerrada: “La gestió d'un equipament
públic. Cara i creu”.
19 h. al Ger. c/ Pi, 25. Ribes del Garraf 
Ponent: Juli Grandia

Concert en solidaritat amb els
detinguts del CSO Tòxics
23h. al Ateneu Santboià.
Av. Marià girona,  2. Sant Boi de Llobregat. Amb
els grups Comando Oreneta, KILL i  Dj
Tecnopunk ofensiva

DIMARTS 13
NO A LA PRESA D’ITOIZ

Ateneu Popular Nou Barris. c/ Portlligat s/n. Barcelona.
19:30 h. Teatre: “Aigua per a tots i totes”. 20 h. Documental: El tall dels cables (1996). 20:30 h.

Xerrada informativa:”La situació actual a Itoiz”. Des del primer moment la construcció del pantà de
Itoiz ha estat caracteritzada per irregularitats, obscurantisme, fins i tot per continuar amb les obres
en contra de sentències fermes dels tribunals espanyols. Aquest fet s’agreuja amb la presentació
dels informes dels tècnics Antonio Casas i Arturo Rebollo, ambdós professionals de prestigi, en els
quals es denunciaven públicament riscos catastròfics en cas de consumar-se Itoiz. Davant aquesta
amenaça, els habitants dels pobles més directament afectats pel pantà d’Itoiz, ens constituïm en
una assemblea de veïns/es l’any 2001, ja que ens sentíem en total indefensió i abandonats en

una situació d’alt risc. El nostre objectiu fundacional va ser i segueix sent exigir amb urgència que
es faci un nou estudi tècnic de la presa i dels terrenys on s’assenta.
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DEL 7 AL 24 DE NOVEMBRE
FESTES REIVINDICATIVES 2007
AL CLOT-CAMP DE L’ARPA

“Dones en escena. Per què tenim molt
a dir, aquesta vegada ens sentiran!
18 h. CSO La Tremenda. Hospital, 24. Manresa
Xerrada sobre les dones en la cultura alter-
nativa. Mostra de material. 23 h. Concert al
CSO Valldaura (Jorbetes, 15) amb Iris i
Karolien, Drama, Les Fatales. Bo d'ajut : 2
euros. Organitza : Columna Clitoriana.

Presentació de la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sènia
19 h.  A l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa
explicació del PROJECTE CASTOR. 

Jornades de formació i debat
Al Convent de Sant Antoni
10 h. Lluites en defensa del territori. 14 h.
Dinar. 16 h. Sindicalisme. 

4a Trobada de Pobles sense Estat
13:30 h. Plaça de l’església. Sant Celoni.
Dinar. Parlament de la CUP Sant Celoni.
Ponència a càrrec de Ricard Vilaregut i Aitor
Carrera i concert amb David Ripoll i Marc
Sogas. Organitza: CUP de Sant Celoni

3a Festa de la Ratafia
19:30 h. Bar l'Envelat. c/Òdena 37, Igualada.
Consulta també anoiaratafia.blogspot.com

Sisena edició del Seminari
d'Economia Bàsica
7, 14, 21, 28 de novembre i 5 de desembre a
les 19:30 h. Centre Cívic "La Sedeta"
c/ Sicília, 321. Barcelona. Arcadi Oliveres,
professor de la UAB i membre d'Attac. 

Exposició sobre la MAT
Fins al 19 de novembre de 
9 h. a 24 h. al Centre Cívic La Fàbrica de Celrà
Us fem saber que La Plataforma No a la MAT
acaba d'obrir al públic l'Exposició de les 45
obres d'art que constitueixen els premis a la
1a. Rifa d'Art contra la MAT. que han estat
donades per artistes i artesans de les nostres
contrades. (www.artcontralamat.esparra.org)

El procés de pau al país basc (II),  "La
proposta de l'esquerra abertzale". 
20 h.  Al Casal Popular Panxampla
c/ Francesc Gil de Frederich, 6. Tortosa
Organitzen: Plataforma en Defensa de l'Ebre,
Plataforma Salvem la Mar de l'Ebre, Casal
Popular Panxampla. 

10 anys i mig d'Assemblea de Majaras
21.30 h. A l'Ateneu Popular de Vallcarca.
Av. Vallcarca, 45. Barcelona.
Volem celebrar els 10 anys i mig d' Assemblea de
Majaras i des de Contrabanda FM montarem una
vetllada per moure les cuixes amb SURFING SIR-
LES & NOUS ESPECTRES. Espectacle presentat per
LAS FEAS i el seu cabaret titellaire. 3 euros.

DISSABTE 10 

Concert Antirrepresiu
22 h. Nau del Ger. c/ Pi,  25. Ribes del Garraf.
Insershow, Adversaris i Temporada Alta
Organitza: Coordinadora Antirepresiva del Garraf

Tardor Llibertària a Berga
A l'Ateneu Anarquista Columna Terra i Llibertat.
12 h. "Refent pintades". 18 h. Xerrada sobre els
organismes modificats genèticament (trans-
gènics) i l'alimentació. 21 h. Sopar vegà (confir-
mar l’assistència a: actll@berguedallibertari.org.
23 h. Actuació musical de C-UTTER. Exposició
permanent a l'Ateneu sobre la lluita contra el
civisme institucional.
Organitza; Centre d'Estudis Josep Ester Borràs
i Ateneu Columna Terra i Llibertat
cejeb@berguedallibertari.org www.berguedal-
libertari.org/webcejeb

DIUMENGE 11
22ena FIRA DE L’INTERCANVI DE MIERES (LA GARROTXA)
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L’ENTREVISTA // CARLOS TAIBO, ANALISTA POLÍTIC

Carlos Taibo (Madrid, 1956) és
professor de Ciència Política a
la Universitat Autònoma de
Madrid. Taibo, fill de gallecs,
és un referent intel·lectual
pels moviments contestataris
de l’Estat espanyol. Ha escrit
una vintena de llibres dedicats
a analitzar la política interna-
cional, però és –sobretot– un
gran coneixedor de la realitat
dels Balcans i de tot l’espai de
la desapareguda Unió
Soviètica, des de Moscou a
Grozni. Recentment, ha publi-
cat el llibre Movimientos anti-
globalización ¿Qué son? ¿Qué
quieren? ¿Qué hacen? El que
farem és centrar-nos en
aquest darrer tema.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Què és per tu això dels
moviments anomenats
altermundialistes?

És, bàsicament, un moviment
aparegut fa prop de deu anys
amb dues característiques inno-
vadores: primer, la crítica de l’es-
querra tradicional, per entendre
que no ha estat a l’alçada dels
reptes que havia d’encarar; i
segon, l’objectiu de donar res-
posta a un model de desenvolu-
pament capitalista que, bé o
malament, anomenem globalit-
zació i que té elements nous
com l’especulació, la concentra-
ció de capital, la deslocalització
industrial o la desregulació del
mercat. El canvi de fesomia del
capitalisme ha provocat el sorgi-
ment de moviments nous, que
són diferents dels que venien de
l’antiga esquerra radical o dels
nous moviments socials com l’e-
cologisme, el feminisme o el
pacifisme.

Només han sorgit a Europa i als
Estats Units?
No! A tot arreu, però sobretot al
Tercer Món. La percepció medià-
tica d’aquests moviments es vin-
cula immediatament amb Porto
Alegre. Però el Fòrum Social
Mundial només és un circ, i no
costa gaire d’organitzar. Els movi-
ments antiglobalització més
forts són a l'Argentina, el Brasil,
l'Equador, Bolívia, Tailàndia o l’Ín-
dia. Això sí que és organització!

Per què no diem, simplement,
moviment obrer?
Perquè no és només un moviment
de treballadors... és més ampli.
Són, també, els progres de la
classe mitjana?
Hi ha alguna cosa d’això, i no és
negatiu. Hi ha qui diu que són
moviments de gent jove de classe
mitjana i que ja tenen les necessi-
tats satisfetes. Però, això no és del
tot veritat. Com que els sindicats
tradicionals han abandonat els
seus deures, els moviments anti-
globalització han assumit, per
exemple, la lluita dels precaris o
dels immigrants sense papers. Llui-
ten pels seus drets, però també rei-
vindiquen els drets per als altres.
I qui són els altres?
Els desheretats del planeta, els
lluitadors del Tercer Món o les
generacions que han de venir.
Per què no lluiten només pels
seus drets? Han perdut cons-
ciència de classe?
Potser sí, però hauríem de pre-
guntar-nos, també, per la cons-
ciència de classe dels treballa-
dors. El proletariat europeu va
passar per un supermercat a com-
prar una barra de pa i s’hi va que-
dar dins. Això reflexa la crisi del
sindicalisme. Els sindicats són,
avui, un baluard de la preservació
del sistema capitalista: defensen
alguns drets, no tots, dels treba-
lladors assalariats que, en realitat,
són un grup de privilegiats. Les
conseqüències de la competitivi-
tat entre nosaltres són: salaris

més baixos, jornades laborals més
llargues, drets socials en retrocés
i precarietat per totes bandes.
Això afecta directament aquells
joves de classe mitjana dels quals
parlàvem abans.
Proletariat, consciència de clas-
se... Què hem de fer amb el voca-
bulari de l’esquerra tradicional...
eliminar-lo o recuperar-lo?
Alguns fan servir la paraula impe-
rialisme cada dues frases. Això és
hiperbarroquisme i, a més, fa que
les paraules perdin significat. Els
moviments antiglobalitzadors han
fet un esforç per explicar-se sen-
se aquests estereotips, que no
signifiquen gaire per la gent del
carrer. Però, compte! És dramàtic
que paraules com capitalisme i
explotació desapareguin del nos-
tre llenguatge. Jo prefereixo la
paraula antiglobalització que no
altermundialitzadors...
Per què?
És un tribut que paguem al siste-
ma. Un intent per demostrar que
som civilitzats i que no ens opo-
sem dràsticament a la globalitza-
ció capitalista.
Les grans manifestacions de pro-
testa no han acabat d’aconse-
guir resultats tangibles: les cam-
panyes contra el deute extern
de 2000, la crisi de l'Argentina el
desembre de 2001 o la mobilit-
zació contra la invasió de l’Iraq,
el febrer de 2003... Què en
queda, al final, de tot això?
Els canvis objectius són pocs. El
panorama és bastant desolador.

Tanmateix, l’última dècada ha
servit per crear moviments forts,
amb alternatives i un discurs ela-
borat. La meva impressió és que
anem acumulant força i els movi-
ments començaran a canviar les
coses en un futur. Per exemple, en
el cas espanyol hi ha una data
clau: les mobilitzacions contra la
guerra a l’Iraq. No hem aconse-
guit mai més treure al carrer el
mateix número de persones, però
hem de comparar els moviments
d’avui amb el que eren abans de
2003. Els moviments han progres-
sat, sobretot, en les lluites locals,
de base i als barris.
Dóna’m un exemple.
Fa dos anys, em van convidar a
fer una xerrada sobre l’antiglo-
balització a Cuéllar, un poble de
4.000 habitants prop de Segovia.
Enlloc d’anar al local de CCOO o
del PSOE, la xerrada va ser en un
centre social autogestionat amb
joves, avis i gent de tota mena.
Allà em van explicar que, en una
vila de 400 habitants dels vol-
tants, hi havia un col·lectiu anti-
globalització anomenat Carlo
Giulani, el nom de l’activista ita-
lià assassinat a Gènova per un
policia. Això no passava a Barce-
lona, Madrid o València... Això va
passar en un poble de la Castella
profunda!
Creus que els moviments anti-
globalització a Europa són revo-
lucionaris?
Ho poden ser. La situació actual
ens obliga a ser revolucionaris.
Els habitants del Nord som pro-
fundament insolidaris i els dra-
mes del Tercer Món ens queden
massa lluny. Però, actualment,
estem començant a patir dues
situacions –el canvi climàtic i
l’encariment de l’energia– que
ens tocaran de ple. El elements
centrals de la nostra societat
s'hauran de repensar. Jo predic
una edat d’or pels moviments
d’emancipació però, al mateix
temps, reconec que també po-
dríem tornar a una època de
darwinisme social, egoisme i fe-
ixisme. Anem cap a un caos cada
vegada més generalitzat. És un
dels riscos de la globalització
capitalista: crear un paradís fis-
cal a escala planetària i eliminar
tot tipus de regulació pot gene-
rar un caos que escapi del con-
trol dels mateixos capitalistes.
La cobdícia pot fer que l’aigua
vessi el got.
I, davant d’aquest caos global,
estem molt desorientats?
Hi ha dues maneres de canviar el
planeta: l’estratègia del caos o les
respostes racionals. El caos pot
generar un fort patiment a la
majoria d’habitants del planeta.
Jo aposto per la segona. El primer
que hem de fer és racionalitzar el
consum, el creixement econòmic
no és una font permanent de
prosperitat.

“Anem cap a un caos
cada vegada més generalitzat”

Whitaker
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

Va aparéixer de cop i volta
en una de les mil reunions
que es feien aquells dies al

Fòrum de Porto Alegre de 2004.
Érem poquets i es va quedar allà,
discretament, escoltant i interve-
nint de manera precisa i només
quan calia. I l’he tornat a veure a
finals d’aquest mateix setembre a
Barcelona —en una xerrada orga-
nizada per Justícia i Pau— en la
qual em va deixar bocabadat.
Chico Whitaker és un d’aquells
intel·lectuals que no surten als
grans mitjans de comunicació, un
personatge poc conegut però amb
una trajectòria vital d’aquelles que
n’hi ha per treure’s el barret. Whi-
taker va ser un dels inspiradors
dels fòrums socials mundials, i
davant dels que intenten fer del

FSM un contrapoder organitzat
que pugui respondre amb una sola
veu al sistema neoliberal, ell
defensa la filosofia de les mil veus.
Entén el FSM com un espai obert i
de contacte entre moviments i
persones d’arreu del món, sense
més pretensions que provocar que
passin coses. Quines coses? Les
que sorgeixin des de baix, des del
convenciment i la possibilitat. D’a-
cord, a partir d’una determinada
posició ideològica i d’undiagnòs-
tic de la realitat, però començant
la casa pels fonaments, sense dog-
matismes i només amb els aprio-
rismes necessaris. Whitaker apos-
ta perquè la pràctica condicioni la
teoria —i no a l’inrevés, com és
habitual— i pel consens com a
eina fonamental per prendre deci-
sions. M’ho deia el company de
xerrada: si seguíssim mínimament
el que diu Whitaker, “això” ho ar-
reglaríem en quatre dies.

d

Whitaker
aposta perquè

la pràctica
condicioni la
teoria i pel

consens com a
eina fonamental 
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TATICILBUP

“És dramàtic
que paraules

com capitalisme
i explotació

desapareguin
del nostre

llenguatge”

PATROCINEN:

Parc Nacional dels
Esvorancs de Bellvitge
ESPAI PROTEGIT D’INTERÈS NATURAL
(B.O.E. 666-E/10.2007. Art. 2.4.5)

MISTERIO
DE FOMENTO
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