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Michel Odent (1930) és cirurgià i metge
obstètric. Conegut com el creador del
part aquàtic, va redescobrir –als anys
70– que l’aigua calenta proporciona
alleugeriment als dolors del part.

Dan Ortinez va començar fent un tre-
ball de la universitat i ha acabat fent el
documental Alerta Torà, que compta
amb la participació de Jordi Vilaseca, el
jove de Torà, com a narrador principal. 

Gabriela Serra explica la situació actual
de Bolívia, on ha estat durant nou mesos
observant el procés polític que es va
endegar amb la victòria del Moviment
al Socialisme (MAS) d’Evo Morales.

Vols regalar la directa?
Doncs, ara és el moment de fer-ho!

Truca’ns al 93.527.09.82 o al 661.493.117.  
Envia’ns un correu electrònic amb les teves
dades a subscripcio@setmanaridirecta.info

Si vols regalar una subscripció anual al 
Setmanari DIRECTA –també et pots fer el
regal a tu mateixa–, et farem arribar una 
targeta com la de la dreta i, de regal, el DVD
sobre la tortura a l’Estat espanyol Silenci. 

1 any de Directa + DVD per 60 euros

Un documental de Laia Alsina, 

Mariona Ortiz i Núria Piera

Si bé el Nadal torna a
obrir la veda del
consumisme, també

és l’època de l’any on es
donen a conèixer més
alternatives i opcions per
fer un consum conscient.
A la secció Què es cou,
parlarem d’aquestes op-
cions a partir de tres sím-
bols del nostre Nadal
actual: avets, llagostins i
pastorets. Montse Pe-
rión, del Centre de Re-
cerca i Informació en
Consum, diu que no és
només per Nadal que el
nostre consum es des-
borda, sinó que és tot
l’any. És cert, però per
Nadal, segurament és
quan s’exageren o carica-
turitzen més les disfun-
cions entre necessitats a
satisfer i necessitats sa-
tisfetes.

El conseller de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalun-

ya té una llarga carrera política dins el
món municipalista. En aquesta biogra-
fia no autoritzada apareix el seu reco-
rregut polític i, entre d’altres coses, les
seves decisions urbanístiques com a
alcalde de Sant Feliu, on treballen la
seva dona i la seva filla. 

Il·lustrador: 
Jordi Borràs

Tornem el
9 DE GENER

Bon any!d



Un any de tancaments

Acaba un any de tancaments d’empreses, acomiadaments i preju-
bilacions forçades. Un any negre pel futur econòmic i laboral d’a-
quest país. Les empreses, amb la complicitat de les institucions,

han escombrat qualsevol resistència dels sindicats independents i les
federacions majoritàries (CCOO i UGT) han venut descaradament les
treballadores que representen. El cas de la Mercedes-Benz al barri de
Bon Pastor de Barcelona és paradigmàtic: els números surten a la perfec-
ció, és una de les plantes més eficients que té la companyia a Europa, la
plantilla està disposada a augmentar la flexibilitat laboral... però el TGV
arribarà prop del barri i la requalificació de terrenys és un pastís massa
suculent. L’adquisició dels terrenys, com és freqüent, la van facilitar les
administracions –en aquest cas fa bastants anys– per potenciar el des-
envolupament industrial al país. Avui, les mateixes institucions faciliten
els tancaments, accepten plans d’ocupació injustificables i concedeixen
requalificacions escandaloses. És el suïcidi del capità del vaixell que
crema el masteler per guanyar velocitat durant unes hores abans de
quedar a la deriva o, senzillament, enfonsar-se. La resposta dels treballa-
dors de les diferents empreses ha estat bastant descoordinada, a causa
de la desmobilització promoguda pels grans sindicats. Les forces s’han
disseminat i els pocs intents de mantenir una lluita unitària han quedat
força aïllats. L’ofensiva per tancar infinitat de centres de treball rendi-
bles per dur-los a països amb mà d’obra més barata s’hauria de comba-
tre amb restriccions a les importacions dels productes d’aquestes
empreses, però la Unió Europea ho impedeix. Vam caure a la trampa i ara
no serà fàcil sortir-ne, tret que hi hagi un inesperat canvi d’actitud dels
treballadors vers la defensa col·lectiva dels seus llocs de treball.

El racó il·lustrat

✑ Roger Rovira
/directa@setmanaridirecta.info/

Aquest any torno a fer la
carta als Reis. Els demano
coses que segurament no

em podran dur, però són els únics
a qui ho puc demanar.

Aquest any he vist com aco-
miadaven milers de treballadors
d’empreses rendibles, he vist com
la ineptitud i el cinisme de go-
verns i empresaris portaven el
caos a la meva ciutat i omplien de
forats el meu país, tot per fer créi-
xer encara més un model econò-
mic i de mobilitat que és el virus
del meu planeta (això ja sona més
dramàtic, però tècnicament seria
cert). També he vist com les nos-
tres criatures són educades sense
límits, sense assumir la més míni-
ma responsabilitat i, sovint, sense
gaire més tendresa que les activi-
tats extraescolars. Una generació
de futurs desprotegits.

He vist les evidències del caos
climàtic que tot just comença i la
mà negra que s’emporta –com si
fossin peces del lego– fàbrica rere
fàbrica d’un teixit industrial que es
va consolidar gràcies al nostre
esforç tributari i de consum. He

vist com arriben milers de perso-
nes d’arreu, fugint d’una situació
d’horror que el sistema global pro-
mou. És legítim que arribin i nosal-
tres som indirectament responsa-
bles d’allò de què fugen (les seves
guerres es fan i es financen amb i
pels nostres diners), però aquesta
arribada és símptoma que ja s’a-
propa l’hora que deixem de viure
en pau (i no pas per culpa seva).

He vist, també, com en aquest
país es tortura i s’intimida impu-
nement i m’espanta que això es
pugui generalitzar, com passa a
gairebé tota la resta de països.

Llavors, demano als reis que
em portin un país millor. Un país
del qual em pugui sentir realment
orgullós, on el passotisme (o
derrotisme) i les banderes (o dog-
mes) no facin l’ullet als de dalt.
Demano als reis que les treballa-
dores de les fàbriques no esperin
el seu torn i que responguin unità-
riament cada tancament injustifi-
cat. Els demano que facin cas (i
exigeixin que se’n faci) de les
greus advertències climàtiques.
Els demano que la nostra canalla
torni a fer seu el carrer... els
demano...

Demano als reis, que tots sa-
bem qui són, que llegeixin bé
aquesta carta i... feu allò que se
us demana. Bon Nadal a tots i
totes!

Carta als reis

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana donem la benvinguda a la Joana. Es tracta
de la nova filla del Dani i la Nuri. I direu? Qui són aquests?
Doncs la Nuri Pascual és una de les redactores de la DIREC-

TA a les comarques gironines, que fins fa ben pocs dies encara
havia escrit alguns articles al setmanari. El 17 de desembre va néi-
xer la Joana i, des de la redacció, volem donar-vos una forta abra-
çada a totes tres. 

Les dues properes setmanes tocaria imprimir el setmanari el dia
de Nadal i el dia de Cap d’Any. Això, sumat al fet que molts punts de
distribució no funcionen i, perquè no dir-ho, que ens mereixem unes
petites vacances, farà que les dues properes setmanes no tinguem
DIRECTA (snif!). El següent numero sortirà el 9 de gener. Aixi que ens
acomiadem de totes vosaltres fins aleshores. Bon any i salut!

Fe d’errades: La setmana passada en un article sobre la denúncia
presentada per un regidor del PP de Sant Cugat del Vallès contra un
membre de l’Assemblea de Joves del municipi es va produir un error
de picat. El titular deia que el denunciat era membre de l’Ajunta-
ment. Evidentment, es tractava d’un error. 

Editorial

Demano als reis
que llegeixin bé
aquesta carta

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

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

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005
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Anthony Garner

Pluges fins divendres

Finalment la neu no ha arribat
a la costa de Barcelona. Les

comarques del Baix Penedès i
l’Alt Empordà van ser les úniques
que van veure nevar arran de
platja. A la resta, a partir dels
400 metres. Amb temperatures
més altes, la pluja arribarà entre
dijous i divendres a tot Catalun-
ya, especialment a la costa. A
partir de dissabte, cel més clar
amb alguns ruixats. Nadal i Sant
Esteve amb sol i vent del nord. El divendres 21 de desembre les pluges s’estendran per tota la costa El dia de Nadal entrarà un altre cop la falca anticiclònica però amb temperatures suaus
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>> Un Pla Director és quelcom que una empresa, entitat o govern utilitza per
endreçar i ordenar certs temes i tot allò que pugui influir-hi. El Pla Director
sobre estacions de Muntanya pretén posar ordre al conjunt d’equipaments
que actualment hi ha al Pirineu Català_

✑ Ares Arbós
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La Generalitat de Catalunya,
mitjançant una nota de prem-
sa del 3 de desembre,  va in-

formar de la situació d’excepcio-
nalitat que viuen els rius i les
seves conques a causa de la man-
ca d’aigua que pateixen. Els valors
que s’indiquen en aquesta nota
són notablement inferiors als
anomenats valors de referència.
Mentrestant, les pistes d’esquí van
obrir per acollir esquiadors grà-
cies a la neu artificial, fabricada
amb els més de 2.100 canons ins-
tal·lats per tot el Pirineu català.

De les deu estacions d’esquí
alpí de Catalunya, nou disposen de
neu artificial. Tavascan és l’única
estació que no en té i no ha pogut
obrir aquests dies. Catalunya és
capdavantera en el nombre de
canons de neu. El Govern de la
Generalitat va aprovar, el maig de
2006, el Pla Director de les esta-
cions de muntanya 2006–2011, un
document que té com a objectiu
central “recolzar el turisme de neu
i aportar un marc d’actuació clar i
estable per a tots els actors impli-
cats, que millori la competitivitat
del sector i asseguri la seva viabili-
tat i el seu paper com a motor eco-
nòmic de les comarques de mun-
tanya.” Aquest treball identifica les

àrees on potencialment es pot
esquiar i fa referència, un per un, als
eixos geogràfics que han pogut o
poden resultar afectats per qualse-
vol modificació, ja sigui urbanística,
turística o mediambiental. Es plan-
teja l’obertura de noves àrees
esquiables, com la Tuca, un com-
plex que es va tancar l’any 1990 i
que, actualment, compta amb un
projecte de reobertura. La idea és
afegir 850 hectàrees esquiables d’a-
quest complex a les que ja existei-
xen de l’estació de muntanya més
antiga de la península, Vaquèira
–Beret. Això passa a la Val d’Aran,
una comarca que registrava 9.554

habitants l’any 2006, el 76’4% dels
quals treballaven al sector dels ser-
veis l’any 2001. I és que el 45% de les
empreses instal·lades en aquesta
comarca estan dedicades a l’hosta-
leria, per fer front –segons les pre-
visions– als prop de 700.000 turis-
tes que aniran a esquiar aquest
hivern a aquesta estació. Dels habi-
tatges que hi ha a la comarca, 4.400
estan catalogats com a segona resi-
dència, gairebé el doble dels que
són residències habituals.

Segons el propi Pla Director,
les segones residències registren
una ocupació de vint dies l’any i
bona part d’elles –i també de les
places hoteleres– estan reparti-
des entre Vielha i Salardú. Per
millorar les infraestructures, el Pla
proposa l’obertura d’un túnel nou,
el de la Bonaigua, per absorbir
2.000 vehicles l’hora, tot i que
–contràriament– el Pla Territorial
no ho considera necessari.

Dues comarques com a exemple
A la comarca de l’Alta Ribagorça, es
proposa l’ampliació fins a les 1.000
hectàrees de les pistes de Boí Taüll,
un complex que es va obrir el 1990
i que,  actualment, compta amb
550 hectàrees dedicades a l’esquí

alpí, però també al nòrdic. Es plan-
teja la construcció de nous teleca-
dires i accessos rodats al recinte
esquiable. La població que habi-
tualment resideix a la comarca
representa el 42% dels llits exis-
tents. La resta són hotels, hostals o
segones residències. En aquesta
comarca també hi ha la polèmica
Vall Fosca, un dels últims paratges
verges del Pirineu. L’any 2001 la
Generalitat va aprovar la construc-
ció d’un complex amb 7.000 llits,
un camp de golf i més de 30 quilò-
metres de zona esquiable. Segons
l’esmentat Pla Director, aquest pot
ser un bon complement per la
ramaderia –el principal compo-
nent econòmic de la zona– i un
element necessari per combatre
l’atur. La proposta inicial afecta
1.800 hectàrees, entre la superfície
urbanitzable i l’esquiable.

Aquests són dos exemples del
que es projecta i s’emmarca dins
el Pla Director de les estacions de
muntanya de Catalunya. En un
dels seus apartats, el Pla explica la
viabilitat del negoci de la neu.
Segons els estudis de la Generali-
tat, el canvi climàtic farà augmen-
tar la temperatura del Pirineu
entre 0’9 i 1’9 graus i les precipita-

El nombre
de segones

residències de
la Val D’Aran
duplica el de

les residències
habituals

La Generalitat va informar de la manca d’aigua que pateixen els rius

cions disminuiran un 10%. L’estudi
ho contempla i afirma que la neu
serà inviable per sota dels 1.500
metres i que, entre els 1.500 i els
2.000, també hi haurà poques
possibilitats que nevi.

El Pla Director recomana que
es tingui en compte aquesta situa-
ció de cara a projectar noves esta-
cions. Senyala, doncs, la clara i
creixent necessitat de neu artifi-
cial per cobrir aquestes mancan-
ces. El projecte esmenta els quilò-
metres de neu que hi hauria
d’haver a les estacions grans, mit-
janes i petites durant els caps de
setmana perquè siguin viables i
atractives pels esquiadors.

Els canons de neu
Totes les estacions d’esquí alpí del
Pirineu de Catalunya –excepte
Tavascan– tenen canons de neu
artificial. Aquests artefactes, mit-
jançant la injecció d’aire fred bar-
rejat amb aigua, converteixen i
dipositen la neu fabricada allà on
apunten. Es calcula que per cada
metre cúbic d’aigua es poden fabri-
car dos metres cúbics de neu. L’ai-
gua s’extreu de punts de recol·lec-
ció naturals, com estanys i rius, o
de construccions noves, com em-

bassaments i pantans. S’extreu ara
–ja que, a causa de l’estiu i de la fi
del desglaç, fa mesos que hi ha
poca aigua– i retornarà als cabals
dels rius amb el desgel, quan la neu
natural es fondrà i omplirà les
reserves d’aigua. La setmana passa-
da, en un debat a TV3, el director
de Boí Taüll Resort va explicar que
no es podien invertir diners en una
estació d’esquí sense tenir en
compte els canons de neu. Tot
sembla indicar, doncs, que el risc
de la inversió és elevat.

Les subvencions
Mitjançant una ordre del Depar-
tament de Política Territorial i
Obres Públiques del 31 de Juliol de
2007, la Conselleria que gestiona
Joaquim Nadal atorga la quantitat
total de 1.750.000 euros per la
construcció de les dues infraes-
tructures necessàries per a la
pràctica de l’esport alpí: la neu i
les infraestructures de cable, tele-
cadires i altres elements similars.
Aquesta subvenció forma part del
Programa d’infraestructures bàsi-
ques de les estacions d’esquí, un
dels programes que desenvolupa
les línies estratègiques del Pla
Director.

PIRINEU CATALÀ //  LES PISTES D’ESQUÍ ESTAN OBERTES TOT I LA MANCA DE NEU I D’AIGUA
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Aquesta és la imatge actual dels Pirineus, amb molt poca neu
Ipcena
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El Pla Director de les Estacions
subvenciona canons de neu
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✑ Ipcena (Institució de Ponent
per a la Conservació i l’Estudi
de l’Entorn Natural)
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des del moviment ecologis-
ta sempre s’ha posat en
dubte que el model de tu-

risme intensiu de l’esquí i el des-
envolupament urbanístic que du
associat sigui sostenible per al
desenvolupament socioeconò-
mic de les nostres muntanyes.

L’augment de les temperatu-
res i el descens generalitzat de
precipitacions que estem expe-
rimentant durant els darrers a-
nys ha posat en evidència que
aquest model cada cop depen-
drà més de les inversions de les
estacions per aconseguir aigua i
generar neu de forma artificial.
El director de l’estació hivernal
de Boí Taüll va declarar a Els
matins de TV3 que és inviable
econòmicament obrir una esta-
ció sense disposar de canons
artíficials de neu.

La generació de neu artificial
suposa la pèrdua d’un 30% d’ai-
gua pulveritzada a l’atmosfera,
una aigua que no arriba a tocar
terra de cap manera. S’ha de dir
que les captacions es produei-
xen durant el període anomenat
d’estiatge hivernal, quan la major
part de l’aigua es troba en estat
sòlid, en forma de gel, als ecosis-
temes alpins. L’aigua retorna al
medi, però ho fa a la primavera,
durant l’època del desgel i les
pluges, en un moment que l’eco-
sistema té un superàvit d’aigua.
Quan es capta des d’estanys
alpins represats en excés, hi ha
un buit d’aigua. La manca de

pressió provoca el trencament
de les capes de glaç que prote-
geixen la flora i la fauna que hi
viu gràcies a les temperatures
extremes, tot alterant el cicle
ecològic dels llacs i les mulleres
alpines. Així doncs, quan els res-
ponsables de les estacions d’es-
quí afirmen que ells no gasten
l’aigua, sinó que la retornen al
medi i que ocasionen un impac-
te mínim, no és cert.

La rendibilitat del negoci de
l’esquí queda en evidència als
informes oficials encarregats per
la Generalitat de Catalunya al
Consell Assessor pel Desenvolu-

Molts canons i poca neu

pament Sostenible per redactar el
Pla Director de les Estacions de
Muntanya. Aquest informe afirma
que “empreses explotadores dels
dominis esquiables eixuguen les
pèrdues i obtenen beneficis a tra-
vés del negoci immobiliari”. Res-
pecte les conseqüències socio-
ambientals d’aquest fet, l’informe
destaca: “La dependència de l’es-
quí del negoci immobiliari esdevé
un factor d’insostenibilitat del
model turístic. La urbanització
especulativa consumeix sòl (i pai-
satge), que és un bé escàs i no
renovable”.

El panorama, doncs, és inequí-
voc: l’escassetat de precipitacions
en forma de neu pesa sobre el cap
del turisme intensiu d’hivern com
una espasa de Dàmocles que, en
el millor dels casos, s’haurà de
fermar a la desesperada mitjan-
çant l’especulació urbanística i la
depredació de l’aigua dels ecosis-
temes alpins.

Malgrat tot, l’Administració
pública continua apostant en
ferm per aquest model i subven-
ciona amb diners públics totes les
estacions hivernals dels nostres
Pirineus. A través del Pla Director
de les Estacions de Muntanya,
adquireix estacions d’esquí defici-
tàries, com Superespot i Portainé,
i hi inverteix més de 40 milions
d’euros entre la compra, l’exuga-

ment de deutes pendents i els
plans de millores.

La captació de l’aigua
En tot cas, val la pena aprofundir
un xic més en l’aspecte de les
captacions d’aigua per a neu arti-
ficial. L’hivern passat, l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) va fer
uns controls extraordinaris a les
captacions de les diferents esta-
cions catalanes, influïda per les
denúncies presentades per IPCE-
NA sobre la sobrecaptació que
feia Baqueira Beret SA al llac Clot
del Os (Val d’Aran). L’ACA va obrir
cinc expedients sancionadors:
per incompliment del cabal con-
cedit i pel fet de no mantenir el
cabal del torrent de Molins
(Vaquèira-Beret); per una capta-
ció no concedida al barranc dels
Clots i per subministrar aigua
d’una font a una instal·lació
hotelera (Portainé); per una cap-
tació no atorgada del llac de la
Bassa o dels Estanyets (Espot);
per l’existència de vuit pous de
captació  abans de disposar d’u-
na concessió tramitada (Masella),
i per no disposar de concessió i
captar aigua d’un pou i dues
fonts (Port del Comte). L’ACA
afirma que fa inspeccions cada
any, però això no és cert, ja que
–fins aquest any– no s’han ado-
nat que quatre estacions capta-

L’impacte de la
neu artificial no

és tan mínim
com afirmen

El procés d’innivació fa perdre el 30% de l’aigua extreta

ven aigua sense concessió. No és
sinó un símptoma més de la
benevolència administrativa da-
vant les infraccions de les esta-
cions d’esquí. En tres d’aquestes
estacions s’ha requerit el cessa-
ment de la captació i, avui, no-
més s’ha resolt una d’aquestes
denúncies: fa dos mesos la Con-
federación Hidrogràfica del Ebro
(CHE), l’organisme competent en
matèria d’aigües de la conca de

l’Ebre, va resoldre l’expedient de
denúncia de captació il·legal
d’Espot al llac de la Bassa i va
imposar una sanció de 6.000
euros. Aquest mateix organisme
ja havia denegat la concessió
d’aigües a Espot, una prohibició
que s’incompleix des de fa cinc
anys. Espot és una estació d’esquí
pública, comprada per l’Institut
Català de Finances.

Portainé, també pública i
cessada, està legalitzant a tota

marxa les seues captacions, però
un tràmit de concessió d’aigües a
través de la CHE es un procés
que pot allargar-se uns mesos i
això fa que aparegui un interro-
gant: com faran neu artificial
enguany? Si no en fan, serà invia-
ble obrir les estacions. La legalit-
zació d’aquestes captacions, pe-
rò, només obeeix a una cadena
de fets consumats i, per tant, en
cap cas s’avaluarà de manera ri-
gorosa el seu impacte sobre el
medi ambient.

Però les irregularitats obser-
vades no només van ser les que
van acabar en expedients sancio-
nadors oberts, sinó que esquitxen
totes les estacions. A Boí Taüll es
va detectar un punt de captació
il·legal i es va requerir que el lega-
litzés; Vallter 2000 consumeix
més aigua de la concedida i la de
la Vall de Núria no pot donar
dades de la quantitat d’aigua que
capta per problemes als compta-
dors, de manera que no pot
demostrar que respecti el cabal
d’aigua concedida en les seves
captacions.

En definitiva, “el motor eco-
nòmic de les comarques de mun-
tanya”, tal com el descriu el Pla
Director, funciona amb una aigua
que, en definitiva, continua essent
de totes.

PIRINEU CATALÀ // IPCENA CREU QUE EL TURISME DE L’ESQUÍ NO ÉS SOSTENIBLE
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La legalització
de captacions

d’aigua obeeix a
una cadena de
fets consumats

>> Els grups ecologistes fa dies que denuncien la hipocresia d’un govern que
diu que s’ha de fer una cosa i en fa una altra. El doble raser és una pràctica
habitual en les actuacions dels governs?_

>> La viabilitat de les estacions d’esquí dependrà de les inversions públiques
per aconseguir neu de forma artificial_
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>> La visió que poden tenir les persones mediambientalistes sobre les coses és una visió
radical però realista. La seva veu sovint és silenciada perquè resulta incòmoda i els
seus estudis són titllats d’alarmistes_

Neu a qualsevol preu

Com que som humans, tenim
solució per tot: “Si no tenim neu,
ens la fabriquem”. No ens aturem a
pensar què s’ha de fer per aconse-
guir aquesta neu. Cal estar disposa-
da a pagar qualsevol preu per allò
que et ve de gust?

Per poder obrir les pistes de
la Masella, es van cobrir cinc qui-
lòmetres de pista de neu artifi-
cial amb un gruix de prop de 35
cm (1.750 m2 de neu), pels 2.000
visitants que van voler estrenar
la temporada el més aviat possi-
ble. Enguany, aquesta mateixa
estació ha incrementat fins a 418
el nombre de canons per fabricar
neu, això sí, amb major rendi-
ment i menor consum que els
anteriors. La Masella espera un
increment del 20% del nombre
de visitants respecte la tempora-
da anterior. Això significaria l’a-
colliment de 400.000 esquiadors
en una sola estació.

La Molina, una altra de les tres
estacions d’esquí que va voler
començar la temporada aviat,
només va tenir 800 visitants. Però,
enguany, l’estació també ha am-
pliat la innivació artificial i s’ha
dotat de canons més eficaços.

L’objectiu que s’han marcat
les pistes catalanes per aquesta
temporada és de 2,4 milions de
visitants, respecte els 1,6 milions
de l’hivern anterior. La inversió
global d’enguany, doncs, és de
18,6 milions d’euros i se’n dedi-
quen gairebé set a la inversió per
fer neu artificial: nova captació
d’aigua a Vaquèira-Beret, amplia-
ció de la xarxa de canons de neu
i modernització de la producció
existent amb sistemes d’inniva-
ció moderns de baix consum a
totes les pistes.

Si les condicions meteorològi-
ques no canvien, la intenció és
seguir fabricant neu al mateix

ritme. És a dir, les pistes d’esquí
dependran de la fabricació de neu.

Neu a canvi de què?
La neu es produeix a base d’aigua
–un recurs que, justament, al nos-
tre país no sobra– i d’electricitat,
energia que costa prou d’aconse-
guir. Fabricar neu consumeix ener-
gia i recursos naturals.

A aquest consum energètic, cal
sumar-hi el transport de tots els
esquiadors que es desplacen des de
Girona o des de Barcelona, prop de
200 quilòmetres, fins a les pistes
d’esquí. També cal tenir en compte
la millora de l’accés a la Molina des
de la collada de Toses, encarada a
facilitar el camí als esquiadors, i
que pretén transformar aquesta
carretera estreta i sinuosa –que té
una longitud de més de deu quilò-
metres– en una nova via més
ample amb dues calçades de 3,50
metres, vorals exteriors d’un metre
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a cada costat i corbes més suaus
que permetin circular a una ve-
locitat de 60 quilòmetres per
hora (amb un pressupost total de
400.000 euros), ja que la carretera
antiga ha quedat petita.

Pel que fa al consum desme-
surat d’aigua i davant la situació
preocupant de sequera que vivim
a Catalunya, el Govern de la Ge-
neralitat s’ha vist obligat a per-
llongar el decret de sequera. En
conseqüència, obligarà a fer res-
triccions d’aigua el mes de març
en cas que no millori la situació. A
les pistes d’esquí estan fent neu
amb l’aigua que, possiblement, no
rajarà per les aixetes el mes de
març i amb l’aigua que, actual-
ment, ja està afectant el sector de
l’agricultura. D’aquesta manera es
revelen les prioritats del país!

Com deia un article titulat “Ai-
gua... sequera? Per alguns!” publicat
al diari El Punt el dia 22 de novem-
bre, és més important crear passa-
dissos de neu per poder apaivagar
la set d’esquí que no pas garantir les
necessitats bàsiques de la ciutada-
nia. I després surt el conseller de
torn dient que les estacions d’esquí
han de diversificar l’oferta turística
per poder tirar endavant els anys
de manca de neu... Però, ho diu de
broma?! No caldrà!

Mirant cap a un futur proper,
el 40% del total de les pistes d’es-
quí de Catalunya s’asseguren l’ac-
tivitat pels futurs hiverns irregu-
lars o amb falta de neu natural a
través d’una àmplia xarxa de neu
programada tecnològicament. És
a dir, dels 408 quilòmetres de pis-
tes que hi ha, el 40% estan equi-
pats amb canons. Això suposa
2.136 canons i un total de 164 qui-
lòmetres innivats.

A més, durant l’època no es-
quiable de l’any, tampoc no s’han
oblidat de la preparació i la sembra
de les pistes, les millores en el ser-
veis, la seguretat, la senyalització, la
preparació de les pistes i accessos i,
finalment, la inauguració de cinc
remuntadors repartits per totes les
pistes catalanes, que també consu-
meixen molta energia.

Podem concloure que no te-
nim neu per culpa del canvi climà-
tic. I que el cost energètic de pro-
duir neu artificial és part de les
causes d’aquest canvi climàtic. Fa-
bricar neu artificial, doncs, afavo-
reix que deixi de nevar de manera
natural. Una bona –per bé que tris-
ta– conclusió. Val la pena que algú
gaudeixi de la neu de mala qualitat
a canvi de malmetre el medi Am-
bient? Que s’obri el debat! d

✑ Laia Galí i Montiel,
Mediambientòloga 
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Ales portades de molts dia-
ris d’aquests darrers caps
de setmana podem veure

que la notícia important és que
no neva i, com a segona notícia
important, que les pistes d’esquí
avancen l’inici de temporada. Cal
avançar-lo si no hi ha neu de veri-
tat? Doncs tirarem de neu artifi-
cial. Al nostre país encara no ha
caigut una nevada digna de consi-
deració. Tothom recorda que l’any
passat per aquestes dates només
hi havia herba resseca i pedres
que cobrien la majoria de pistes
d’esquí del territori. Així doncs,
aquest any s’ha superat de bon
tros el punt de partida habitual.
Però s’ha superat obrint les pistes
cobertes per una fina capeta blan-
ca i els vorals verds i secs.

Cal estar
disposada a

pagar qualsevol
preu per allò

que et ve
de gust?

Ipcena
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D’un temps ençà s’està este-
nent, crec que amb certa força,
la idea que el consum responsa-
ble individual com a eina de
transformació social és insufi-
cient; que és admirable i neces-
sari, però que amb això no n’hi
ha prou. Que fa falta un canvi a
nivell col·lectiu perquè les
coses canviïn de veritat. I fins
aquí no hi ha res a dir: és
evident que una sola persona
no canviarà el funcionament de
les coses, que calen moltes
mans empenyent en una
mateixa direcció per aconseguir
canvis significatius. Com també
és evident que aquests canvis
passen per una modificació
basada en criteris de sostenibili-
tat de l’organització social exis-

Pau Casanellas. Historiador i membre de la revista Illacrua

En defensa del consum responsable
/opinio@setmanaridirecta.info/

Només queda un mes i mig
perquè se celebri el primer
Fòrum Social Català. Prop d’un
centenar d’organitzacions adheri-
des, més de cent seminaris rebuts
i desenes de voluntaris que es
reuneixen a l’assemblea general
d’organització del FSCat i a les
comissions de treball estan
donant forma al fòrum social que
tindrà lloc l’última setmana de
gener de 2008 a Barcelona i a tot
el territori català. 

Els actes centralitzats del
FSCat tindran lloc els dies 25, 26 i
27 de gener de 2008 a Barcelona,
principalment a l’edifici històric
de la Universitat de Barcelona
situat a la plaça Universitat. Al
FSCat, ens hi trobarem movi-

ments socials de tots els sectors
de la societat civil de Catalunya,
el País València i les Illes, amb la
intenció de compartir les nostres
experiències de transformació
social, d’aprendre de les d’altres i
d’articular les nostres lluites i
campanyes per construir un altre
món, començant per casa nostra. 

El gruix de la programació
seran els seminaris proposats per
les organitzacions participants al
FSCat, que es distribuiran en
quatre franges horàries: el diven-
dres 25 a la tarda i el dissabte 26
al matí i a la tarda. L’última acti-
vitat del dissabte serà l’assem-
blea de moviments socials, que
es convoca per afavorir l’articula-
ció de les lluites dels moviments

socials que vulguin participar-hi.
Les organitzacions que desitgen
compartir i fer públiques les
seves propostes, però que no
participin a l’assemblea de movi-
ments socials podran fer ús d’un
espai específic del FSCat per
recollir les propostes per un món
millor que plantegi la societat
civil de l’àmbit català. Finalment,
la programació del FSCat es
completarà amb una manifesta-
ció on mostrarem de manera
reivindicativa les nostres deman-
des de transformació i millora
social. A més, permanentment, hi
haurà activitats culturals i artísti-
ques per donar cabuda a tot
tipus d’expressions de lluita i
crítica social. Per arrodonir la

programació del FSCat, diversos
estands amb una fira d’entitats i
un servei de cafeteria i menjador
escalfaran l’ambient als espais
comuns del Fòrum. 

El FSCat respon a la crida a la
mobilització global que fa el
Fòrum Social Mundial pel 26 de
gener de 2008 i respecta els seus
principis. Perquè el FSCat és un
espai obert on pot participar
qualsevol organització que treba-
lli per la construcció d’un món
millor i on es proposen alternati-
ves a la globalització capitalista
neoliberal que ha portat el
planeta a uns nivells d’injustícia,
desigualtat, pobresa i violència
fins ara desconeguts en la histò-
ria de la humanitat. 

Fòrum Social Català 2008 /opinio@setmanaridirecta.info/

El FSCat és un
espai obert on
pot participar

qualsevol
organització que
treballi per la

construcció d’un
món millor i on

es proposen
alternatives a la

globalització

tent, una modificació que, ara
per ara, passa per la transforma-
ció radical de les polítiques
públiques implementades.

Però quan es parla de canvi
col·lectiu en referència al
consum responsable, d’alguna
manera també s’està dient que
la gent no canviarà per si
mateixa, que fa falta imposar
unes pautes de conducta per
aconseguir que la gent adopti
un mode de vida més auster,
més responsable. Per tant, allò
realment important no seria
tant predicar uns hàbits de
consum responsable —tasca
encomiable però, fins a cert
punt, ineficaç—, sinó incidir en
la configuració de les polítiques
públiques per tal que aquestes
no tan sols fomentin, sinó que
obliguin a l’adopció d’uns nous
hàbits de consum.

El problema d’aquest raona-
ment és que, en posar l’accent
sobre la incidència sobre les
polítiques públiques o els
canvis en l’organització social,
relega a un segon pla el real-
ment important: la responsabili-
tat individual. El canvi,
difícilment arribarà si el conce-
bem només com un canvi des
de dalt, si pretenem modificar
les pautes de consum de la gent
a cop de bastó, si pretenem fer
entrar amb calçador al cap de
les persones unes idees que els
són alienes. Cal que, prèviament
al canvi, la gent hagi assumit les
idees que el mouen, que
haguem despertat tantes cons-
ciències com sigui possible.
Altrament, aquestes idees no
seran acollides i estarem davant
d’un canvi fals.

Aquest ha estat un dels
grans errors de bona part de

l’esquerra durant els darrers
segles: la postergació dels
canvis en la pròpia conducta —
i, per tant, la postergació de
l’adveniment de l’home nou—
per al dia en què l’organització
social hagi canviat. El mite de la
revolució ha contribuït en gran
mesura a aquesta tendència
perversa, com també ho ha fet,
més recentment, la deïficació
de l’Estat: deixar-ho tot en
mans de l’Estat implica restar
importància als canvis
individuals, uns canvis que, de
fet, són més col·lectius que no
pas els impulsats per l’Estat (a
no ser que aquests estiguin
prèviament integrats per amplis
sectors socials), en la mesura
que arriben a partir de
l’intercanvi d’idees i

d’experiències, de l’enfortiment
dels llaços comunitaris.

És això el que dóna una
importància especial a la cons-
trucció d’alternatives a l’actual
model de producció per mitjà
d’experiències concretes.
Experiències que constitueixen
una manera excel·lent de predi-
car amb l’exemple, no només
individualment, sinó també –i
sobretot– col·lectivament.
Experiències que molt sovint
serveixen per crear o enfortir
els vincles comunitaris que
hauran de servir com a base per
al canvi i que, precisament pel
seu component comunitari,
apel·len directament a la
responsabilitat individual de
cadascú. I experiències, per
últim, que serveixen com a

autoaprenentage i que tenen un
alt potencial educatiu per a les
generacions futures que contri-
buiran a edificar i hauran de
viure en el món del demà.

Abans d’incidir en l’organit-
zació social cal haver despertat
les consciències de tots els qui
hauran de posar en pràctica
aquest altre món que creiem
possible. I, per servir aquest fi,
resulta molt més útil la difusió
d’unes pràctiques de consum
responsable que no pas el
treball dirigit a transformar les
polítiques públiques. Una cosa
vindrà darrere de l’altra. Posar
l’accent principalment en la
necessitat d’un canvi col·lectiu
(és a dir, d’un canvi en l’organit-
zació social) significa tornar a
començar la casa per la teulada.

Anna Sellarès

FSCat 2008: Una altre món és possible, un altre país en construcció

Quan es
parla de canvi
col·lectiu en
referència al

consum
responsable,

d’alguna manera
també s’està
dient que la

gent no canviarà
per si mateixa,

que fa falta
imposar unes

pautes de
conducta
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Visc a Miercurea Ciuc, una
petita ciutat enclaustrada pels
Càrpats meridionals, al centre
de Romania. Si no disposes de
cotxe, l’únic mitjà possible és el
tren, que no és gaire pitjor que
els de rodalies de Catalunya,
però hi ha molts contrastos. Et
trobes un tren que triga cinc
hores per fer 150 quilòmetres, ja
que s’atura a cada poblet i no
existeix un tren més ràpid entre
ciutat i ciutat. I, per altra banda,
un tren supersònic amb wireless
i un lavabo de Pedralbes.

Els trens  personals són els
tercermundistes. Lents, amb
lavabos Trainspoitingians, amb
les portes obertes i amb revisors
que abusen del seu poder. Aquí
es veu la corrupció. Qui no paga
prèviament el tiquet a la taqui-

lla pot subornar fàcilment el
revisor: li paga una mica menys
que el preu oficial del bitllet,
però aquesta quantitat se la
queda el revisor. També hi ha qui
només pel fet de portar l’uni-
forme de revisor ja se sent amb
el poder d’intentar assetjar una
noia que viatja sola. Aquesta
persona vol fer una reclamació i
no existeix cap full de reclama-
ció. Has d’escriure una carta a
mà, on hauria de constar el nom
i cognom de l’individu que ha
volgut assetjar-te, el número de
vagó, de tren, de seient, si feia
sol o si plovia... i entregar-la al
cap d’una estació. Però què
passa si el director de l’estació
és amic del revisor assetjador?
No hi ha cap mena d’institució
garant de la transparència i

d’ajuda als clients de la CFR
(Calatorie Ferroviaria Romania),
La RENFE a la romanesa. Un altre
dia estàs asseguda en un lloc
que no és el teu, són les 5 del
matí, saps que ningú més no
pujarà al tren durant l’hora
següent, que és quan has de
baixar tu, i arriba una revisora
que et fa seure en un altre vagó
separat del teu grup d’amics
només perquè al bitllet hi posa
seient 56 i no 36. Potser el vagó
és buit. La burocràcia comunista
està molt arrelada, encara. Per
exemple, demanes dos bitllets i
la persona de la taquilla te’n
dóna quatre perquè, a les 5 del
matí d’un diumenge –pobra– no
està gaire desperta. El procés
següent és anar a una altra
taquilla a explicar el problema i,

posteriorment, si els caus bé, et
tornen el 90% de l’import. Per
què no el 100%? Això encara és
un misteri. Però també hi ha
revisors fantàstics. Un dia, si no
estàs a l’aguait, algun nen espa-
vilat et pot robar. La policia és la
cosa més parsimoniosa i dropa
del món. Jo he vist revisors de
CFR  ajudant un guiri al qual han
robat la càmera de fotos, preo-
cupant-se només per una sola
persona i  endarrerint l’horari
d’un tren que pot perjudicar els
ritmes de vida d’altres. Després,
els afectats comuniquen a la
policia el que ha succeït i
aquests no fan absolutament
res. La policia, a Romania –com
arreu del món–, només serveix
per fotre hòsties a la gent.

/opinio@setmanaridirecta.info/

“Aquests
no fan

absolutament
res. La policia,

a Romania
–com arreu
del món–,

només serveix
per fotre
hòsties a
la gent”

CFR, la Renfe romanesa

Robi Cima Ron. Coautor del llibre ‘Momentos insurrecccionales. Revueltas, algaradas y procesos revolucionarios’

E
Apunts crítics al llibre ‘La doctrina del shock’ de Naomi Klein

n la seva darrera obra, Klein
critica el capitalisme basat en el
lliure mercat i els seus principals
propulsors com Friedman. No
obstant això, advoca per un capi-
talisme decent —d’inspiració
keynesiana— basat en un estat
proteccionista que garanteixi la
sanitat pública i redueixi les
desigualtats mitjançant impostos
i subvencions, com els de la
socialdemocràcia europea o els
règims desenvolupistes i nacio-
nalistes llatinoamericans. 

El llibre, per tant, continua
defensant una societat basada en
l’ànim de lucre, dividida entre
explotats i explotadors (empre-
saris que s’enriqueixen gràcies a
la plusvàlua generada pels treba-
lladors).

Tot i que l’obra aporta claus
interessants per analitzar la polí-
tica internacional recent, per tots
aquells que no creguin que el
capitalisme pot humanitzar-se
(per la tirania descontrolada que
exerceix la llei del valor contra la
humanitat) i que estiguin farts
que se’ls deixi escollir entre
feixisme i democràtica, protec-
cionisme i liberalisme o dreta i
esquerra (el mal menor com la
mort quotidiana en el regne de la
no vida), s’aniran indignant amb
les diverses tesis que l’autora
defensa al llarg de l’obra.

L’autora Naomi Klein, en la
seva anàlisi:
En primer lloc, oblida que el
proteccionisme i el liberalisme
sempre han coexistit i s’han
necessitat entre si. Són dues
característiques d’un mateix
sistema. Cap economia nacional
no és totalment proteccionista o
lliurecanvista; sempre hi trobem
aspectes d’una i de l’altra.

En segon lloc, atorga massa
protagonisme als teòrics del

lliure mercat, com si eliminant-
los a ells s’acabés el problema. El
motor veritable del capitalisme
no són les idees lliurecanvistes,
sinó el valor i la mercaderia. La
democràcia i el terrorisme esta-
tals actuen com a defensa i
garantia d’aquesta dictadura
econòmica.

En tercer lloc, afalaga el
capitalisme decent de certs
estats europeus, que protegei-
xen els treballadors, però
s’oblida de condemnar el colo-
nialisme i l’imperialisme amb el
qual aquests mateixos països i
les seves multinacionals finan-
cen aquesta protecció. No es
relacionen, per exemple, les
matances al Congo colonial
amb l’estat del benestar belga.
Ni tampoc no es diu res sobre
d’altres conseqüències d’aquest
sistema basat en l’ànim de
lucre, com són el tedi, l’indivi-
dualisme o l’aïllament.

En quart lloc, mostra com les
polítiques de lliure mercat van
ser introduïdes a sang i foc, però
oblida explicar que “les altres
formes de capitalisme” van ser
imposades amb el mateix terror,
desposseint els éssers humans
dels seus mitjans i recursos de
vida i obligant-los a sucumbir al
treball assalariat (“ley de vagos y
maleantes”, privatització de
terres, gana, presó o execució
per aquells que no respectaven
la propietat privada i es negaven
a treballar).

En cinquè lloc, relaciona
l’aplicació de la denominada
tortura blanca als detinguts amb
la imposició del neoliberalisme
en poblacions en estat de xoc.
Vincula els psiquiatres que van
estudiar l’alienació produïda per
la pèrdua de la noció del temps
amb la CIA i l’escola de Chicago,
però oblida que les recomana-
cions d’aquells metges (“la fines-
tra de la cel·la ha de situar-se en
un punt elevat de la paret, amb
possibilitat de bloquejar la llum”)
ha estat seguida per tots els
governs socialdemòcrates contra
els seus enemics. Les presons de
la denominada democràcia del
benestar també tenen cel·les
d’aquestes característiques, inclo-
ses les de l’Estat espanyol.

Ignora, finalment, que molts
dels que van lluitar i van morir a
l’Amèrica del Sud durant els anys
seixanta i setanta no ho van fer
per consolidar el desenvolu-
pisme —els “èxits indiscutibles”
del qual destaca l’autora. Van
lluitar per la igualtat social i per
l’abolició del treball assalariat.
No perseguien la nacionalització
dels recursos naturals, sinó la
seva absoluta col·lectivització.
Anhelaven una comunitat
humana mundial sense diners ni
propietat privada.

Advoca per
un capitalisme
decent basat
en un estat

proteccionista,
que garanteixi la
sanitat pública

i redueixi les
desigualtats
mitjançant
impostos i

subvencions

Eulàlia Sánchez i Carrera. Politòloga

Annató
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Lluís Sánchez
l’Hospitalet de Llobregat

El desembre farà ja quinze
llargs anys que el jove Pedro
Álvarez, després d’una discus-

sió de trànsit en què va participar
la seva xicota i dues persones més,
va morir d’un tret al cap a l’avin-
guda Catalunya de l’Hospitalet de
Llobregat. Poques hores després va
ser detingut un sospitós que va
resultar ser un policia de paisà
adscrit a la Brigada de seguretat
ciutadana. Tot i la detenció feta
per la mateixa policia, l’agressor va
sortir en llibertat al cap de set
dies, amb l’argument jurídic de
falta de proves concloents. Des de
llavors, la família i la Plataforma de

suport a la família de Pedro Álva-
rez no han deixat de reclamar que
s’investiguin els fets i que es faci
justícia. S’han fet xerrades a dife-
rents espais i cada any –entre els
mesos de setembre i desembre–
s’ha reprès la campanya per exigir
justícia.

Ja han passat massa anys perquè
encara no s’hagi fet justícia, massa
anys que ha hagut de patir la família
de Pedro, que no ha defallit mai en
la denúncia constant d’aquest fet i
que, de manera incansable, ha recor-
regut tota la geografia catalana
exposant el cas. A més, el  pare de
Pedro ha estat imputat amb diversos
càrrecs per delictes d’amenaces,
d’injúries i d’obstrucció a la justícia a
conseqüència de la seva lluita. A

causa dels càrrecs que se li imputen
i en cas de sentència condemnatò-
ria, el pare de Pedro podria haver de
fer front a penes de presó i sancions
econòmiques desorbitades.

No podem permetre que els
botxins es converteixin en víctimes
i les víctimes en botxins. Ens
neguem a oblidar, volem recordar
cada minut que passi per poder
cridar contra l’arbitrarietat, la
parcialitat, els abusos de poder, els
tractaments privilegiats, les inhibi-
cions, les renúncies i, en definitiva,
contra la falta d’investigació de la
justícia.  Volem seguir denunciant,
avui i sempre, el cas de Pedro Àlva-
rez i ens hem de posar al costat de
la seva família per lluitar per la
justícia.

Il·legalitrzar ANB

Jordi Oriola i Folch
Esplugues de Llobregat

Els partits espanyols tornen a la via
dura en el conflicte basc. El PP s’hi

sent molt més còmode, però exigeix
al govern el compromís de no nego-
ciar mai més. El PSOE, a la vista de les
eleccions, també prefereix la via dura
per evitar els atacs del PP. En aquest
context, es disposen a il·legalitzar
ANB. Però, si sabem que és un partit
que sent que es trepitja la sobirania
basca i, per això, no vol criminalitzar
la resistència a l’ocupació, entendrem
per què no volen condemnar aquesta
violència sense fer-ho també amb la
viloència estatal. I, si ens adonem que
aquest partit és l’expressió política
d’un conflicte que no volem que s’ex-
pressi de manera violenta, convin-
drem que és inefectiu il·legalitzar-lo,
perquè és l’interlocutor que ens farà
falta per arribar a una solució. Però, si
quan Acebes demana la il·legalització
d’ANB, ningú no li retreu la seva acti-
tud i, a més, el govern no només no
ho critica, sinó que fa seva aquesta
posició, és senyal que passa alguna
cosa molt greu a l’Estat espanyol. Per
no parlar del macrojudici 18/98, en el
qual trobem un cas que ens pot servir
per visualitzar els despropòsits.
Sabino Omazábal de Bidea Helburu,
un grup a favor de la no violència

activa, és acusat d’haver promogut
una asseguda pacífica cada dijous al
bulevard de Donosti per reclamar el
retorn a la negociació de pau. Com
que defensa els drets nacionals
bascos, igual que fa ETA, el cataloguen
de membre de l’organització armada i
demanen que se’l condemni a set anys
de presó. Això atempta contra la
llibertat de pensament i situa l’Estat
espanyol fora dels estats de dret. Per
altra banda, hem de reconèixer que,
pels motius que sigui i almenys sobre
el paper, ETA estava plantejant que el
poble basc pogués decidir sobre el
seu futur i deia que acceptaria la deci-
sió. Tot i que s’ha arribat a la negocia-
ció com a conseqüència del conflicte
armat, ETA no volia interferir en la
negociació i plantejava dues taules de
treball: una de tècnica entre ella i el
govern pel tema de les armes i els
presos i una altra de política amb tots
els partits bascos. Crec que caldria
aprofitar aquesta predisposició d’ETA,
però no sembla que els partits polítics
treballin per servir el poble des dels
principis democràtics, sinó que igno-
ren clarament els plantejaments d’una
part de la ciutadania que no se sent
còmoda dins aquest Estat i diuen que
no hi ha res a parlar tot basant-se en
una història, una constitució o una
política de fets consumats. Recordo
que, quan el president colombià Uribe
va retirar Chávez de la mediació amb
les FARC, se li va escapar: "nosotros
necesitamos una mediación contra el
terrorismo y no legitimadores del
terrorismo". És a dir, que no volien una
mediació imparcial sinó una mediació

contra les FARC. A l’Estat espanyol
passa el mateix, no es practica una
democràcia que afronti el conflicte
sinó una democràcia que asseguri la
unitat d’Espanya.

Política de
fets consumats

Oriol Puig i Solé
Barcelona

L’Audiència Nacional espanyola
ha decidit que les herriko taber-

nes no eren tan perilloses com
semblava. És a dir, no feia falta
entrar amb pistoles, passamuntanyes
i tota la parafernàlia a un local i
endur-se tot el que es pogués. I ara
potser no tenen tan clar que aquests
bars fossin tan malvats. Tot i que ja
s’ocuparan de muntar alguna cosa
que demostri que hi vivia el dimoni.

Amb els del 18/98 difícilment
passarà el mateix. És massa tempta-
dor per als jutges i polítics espan-
yols poder empresonar una part tan
representativa de la societat basca i,
d’aquesta manera, dir que eliminen
el terrorisme. 

I el següent sembla que serà
ANB. És a dir, els bascos i basques
abertzales poden pagar impostos i
peatges com tothom. Els seus
diners valen, les seves idees no.
Són il·legals per opinar però legals
per pagar.

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

Com ho portem això?
✑ David Fernàndez

D’esbroncar-me i amoïnar-se els dies d’institut, la
meva mare ha passat a superar-me dràsticament
per l’esquerra i fotre’m presses d’emergència: què,

com portem això de canviar el món? Què —va, vinga!— espa-
vilem! Més que el què (que també), em demana amb urgència
pel quan i el com. Va per feina. 

En la crònica del cicle d’un temps viscut i compartit, la
pregunta permanent —què fer i com— és complexa i
complicada. En permanent aprenentatge i permanent
construcció, tot acaba començant en un mateix. No és
nou, això. Ho va deixar ben dit l’Ovidi. I el Nen del Sucre i
la Montserrat Roig i el temps de les cireres. I la nit dels
temps d’on venim que mai oblidem, amb el bagatge obrer,
antifeixista i emancipador més fèrtil del segle XX.
Llavoretes ben regades que han anat creixent a les palpen-
tes, d’amagat i quasi en clandestinitat, subvertint la transi-
ció en l’era de Maastricht, Davos i Abu-Graib.

Deia Benedetti que en una revolta no hi sobra res i tot és
útil. Tot suma. També hi ha Sampedro, que diu que el millor
paradigma és el corc. Minar els fonaments des de dins fins a
l’esvoranc final. I hi ha Gramsci, que diu que no hi ha dia D,
sinó que el dia D és cada dia, quan ens esbatussem en cada
contradicció per salvar la coherència, que és l’únic que ens
salva i que, al final, és l’únic que queda: la coherència que
infecta, contamina i encomana dignitat i rebel·lia. 

També l’encerta en ‘Subi’ quan diu que estem a l’era de
bastir basars d’aixopluc, més que d’edificar grans catedrals on
sempre t’acabes pelant de fred. Canviar les coses i, com a
primer pas, canviar-nos a nosaltres mateixes abans que espe-
rar que un decret llei d’un dia futur ens converteixi en millors
persones o, pitjor encara, que resulti que –en l’espera que
desespera– acabem sucumbint al consum compulsiu, l’auto-
cràcia de l’automòbil i la hipoteca ofegant.

Fet i fet, feina feta, molta per fer i fem tard. Però la
multiplicitat d’aixoplucs que hi ha al territori, aquesta
densa, espessa i entreteixida xarxa d’assemblees, ateneus i
moviments que hi ha arreu del país, han esdevingut ja el
nostre únic territori alliberat. Sumes que multipliquen la
coherència col·lectiva de la pluralitat dissident. Fets i no
paraules. Projectils socials mancomunats que ja es tasten i
albiren des de la realitat els temps futurs que estem cons-
truint. Pedra a pedra i pas a pas. No n’hi ha una altre... Que
la senyora Maria del 3r 4a s’hagi sumat a l’opció per la
revolta; que en Mohamedd ja eixampli l’exèrcit de somia-
dors que ja està bastint una altra societat paral·lela, invisi-
ble, que rutlla solidàriament; que existeix, que és, que es
palpa i es palplanta davant cada imposició. I fan que el
sentit comú (i comunitari) s’escoli a l’escola, a l’escala i a la
plaça. Ja és l’altersocietat que els mercaders no poden
comprar —perquè no està en venda—, que la Divisió
d’Investigació de la policia autonòmica no pot controlar,
que els mèdia del poder són incapaços de comprendre. I
cada dia que passa i no som com ells, resulta que estem
guanyant, apamant el nostre territori alliberat...

He dit Ovidi i Montserrat i Salvador Seguí. Passats dits
en presents que catapulten futurs. Però el punt col·lectiu
de no retorn brechtià —avui, ara i aquí— me’l dóna de
veres en Jordi del Sageta de Foc, l’Ona des de Nicaragua,
en Víctor des de Santa Maria de Palautordera, el Sabino del
18/98, la Mariona des del Ripollès, el Jesús de la DIRECTA. I
totes les persones que em deixo, que veig poc, però que hi
són. Tantes i tants que fan créixer per dins i donar-se per
fora. O, si voleu, la Mònica i el Màrius i el Kike de La Torna,
que des dels dies d’institut ja hem tastat com ens hem anat
canviant. A nosaltres mateixes. Desprogramant-nos del
circuit de l’obediència deguda i aprenent que la lluita és
sempre i cada dia. En unes vides quotidianes  —ara mateix i
aquí i arran de terra—, espais en moviment i territoris alli-
berats del capitalisme. En l’art d’infectar-se des de la soli-
daritat, el suport mutu i el respecte com a eines
fonamentals. Vivint ja l’altra vida que anhelem.

Qualsevol buròcrata de despatx de la globalització,
suggeriria que això és un perill alarmant, un grup outsider de
risc imminent o un enemic futurible. I tenen absolutament
tota la raó. Perquè ja no podem tornar enrere. Som outsiders
del capitalisme i estem infectats... de la barricada per fer
inservibles borses, bombolles financeres, casernes i presons.
Diu l’Iñaki, “vamos lentos porque vamos lejos”. Ma mare,
zapatísticament, apuntala també “afortunadament... ens
queda tota la revolució per davant”. Aquesta és la bona nova,
condensada en anys de lluita a fons, col·lectiva i persistent,
que demostra alhora i cada dia i a cada instant que els únics
vençuts són els que no lluiten.
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Infectació Sense Pedro



✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

En menys d’un mes s’han des-
tapat dos conflictes laborals
en el sector de la premsa

escrita de la comarca, en concret
al Diari de Terrassa i al Més. La
situació està relacionada amb la
pèrdua de poder adquisitiu, amb
la durada de les jornades laborals i
amb els acomiadaments que han
patit algunes treballadores. Els
arguments utilitzats per les em-
preses per justificar la manca de
resposta a les demandes de les
plantilles és que si les atenguessin
posarien en perill la viabilitat eco-
nòmica de les capçaleres. 

El ‘Diari de Terrassa’ no signa
el conveni. 
Després de deu mesos de negocia-
cions improductives sobre el nou
conveni, els treballadors han deci-
dit passar a la mobilització. La pri-
mera acció va ser deixar de firmar
els articles i la següent una cam-
panya de recollida de signatures
per donar suport a les demandes
que planteja el col·lectiu. Alhora,
les treballadores van cantar nada-
les versionades amb lletres reivin-
dicatives davant el Mercat de la
Independència per donar a conèi-
xer la seva situació al màxim nom-
bre de gent possible, ja que no
poden fer-ho a través del seu propi
diari. Les nadales reivindicatives
portaven títols com “No arribem a
final de mes” o “No em creix la
mesada”. Un dels punts clau de les
demandes de l’Assemblea de tre-
balladors i treballadores és la lluita

per la pèrdua del poder adquisitiu
que estan patint des de fa quinze
anys, ja que els salaris s’actualitzen
segons l’IPC de l’Estat espanyol i no
segons l’IPC català, substancial-
ment més elevat. La jornada labo-
ral és la segona punta de llança. Les
treballadores tenen una jornada
laboral molt més llarga que les 36
hores contractades. L’argument
esgrimit per l’empresa per no pa-
gar les hores treballades que estan
fora del contracte és que es posa
en perill la viabilitat econòmica
del diari, però les treballadores
denuncien la política de noves
inversions que s’està duent a terme
amb la projecció d’un nou edifici,
d’una nova rotativa o de nous pro-
ductes. L’Assemblea de treballado-
res i treballadors del Diari de Ter-
rassa es va concentrar el 15 de
desembre davant l’edifici de l’Ajun-
tament de Terrassa per denunciar
la seva situació laboral. 

Els diaris ‘Més’ acomiaden 30
persones per via improcedent
Les redaccions dels diaris Més Ter-
rassa i Més Sabadell van denunciar
en una roda de premsa els abusos
comesos per l’empresa Comunica-
ció Efectiva en l’acomiadament de
més de 30 treballadores d’aquestes
capçaleres. A mitjans de novembre
van acomiadar prop de quinze per-
sones de les capçaleres del Més
Hospitalet, Més Cornellà i Més Sant
Cugat. A inicis de desembre va pas-
sar el mateix a les redaccions de
Terrassa i Sabadell, amb deu nous
acomiadaments. El motiu esgrimit
per l’empresa és la viabilitat econò-
mica de la capçalera. També hi hem

de sumar el fet que un directiu de
Comunicació Efectiva va fer un des-
falc. Les treballadores acomiadades
de forma improcedent i sense previ
avís (i, en alguns casos, sense cobrar
les indemnitzacions correspo-
nents), denuncien que la festa del
segon aniversari del Més Terrassa
del 7 de novembre va ser molt
ostentosa i que el director general,
Andreu Castelló, va pronunciar dis-
cursos sobre un futur de creixe-
ment. En aquest sentit, les treballa-
dores acomiadades han decidit
emprendre accions judicials contra
l’empresa.
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Els treballadors de la premsa es
rebel·len per les condicions laborals

✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Els Mossos d’Esquadra han a-
conseguit les imatges de la
manifestació celebrada el 14

de novembre en resposta al des-
allotjament del Centre Social Oku-
pat "Les Oblidades" mitjançant una
ordre judicial. La setmana passada
les cadenes de televisió locals van
rebre una notificació dels jutjats i,
finalment, es van veure obligades a
cedir les imatges. La manifestació la
van  cobrir diferents mitjans de co-

municació, que van recollir com es
feien pintades a immobiliàries i en-
titats bancàries, mentre la Policia
Municipal i els Mossos d’Esquadra
tallaven la circulació i deixaven con-
tinuar la protesta. Un cop descon-
vocada la manifestació, dos agents
de paisà van identificar quatre joves
que hi van participar enmig dels
crits d’indignació d’alguns com-
panys que ho van veure. L’endemà
els Mossos d’Esquadra van trucar a
Canal Terrassa TV i Localia Vallès i
van demanar les imatges de la mani-
festació amb l’argument que volien

avaluar la seva actuació, però les
cadenes d’àmbit local s’hi van negar.
Seguidament els Mossos d’Esquadra

van passar a la intimidació i van tru-
car una altra vegada per advertir
que havien començat els tràmits
legals pertinents per obtenir les
imatges per la via judicial. El Sindicat
de Periodistes de Catalunya, els
delegats sindicals de Canal Terrassa
i el col·lectiu de treballadors i res-
ponsables de Localia Vallèsa van
denunciar aquest fet a la Societat
Municipal de Comunicació de
Terrassa. Tots ells consideren que les
pressions exercides pel cos policial
"són un greu atemptat al dret d’in-
formació reconegut per la Unesco,

el Consell Europeu o la Constitució
Espanyola" i que, alhora, suposen un
atac a la professió, ja que "els perio-
distes poden ser vistos més com a
informadors de la policia que no pas
com a informadors de la ciutadania",
tot posant en risc "la seva integritat
física i moral" en altres interven-
cions. Tot i això, en una entrevista al
Diari de Terrassa, els Mossos d’Es-
quadra han canviat la seva versió i
ara diuen que ells no han fet cap
requeriment judicial, tot i que reco-
neixen que volien les imatges per
incriminar als joves terrassencs.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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El Port es menja la pesca
> Pàgina 11
Els plans de modificació
urbanística del Port de
Barcelona deixaran sense
espai de pesca artesanal el
moll del rellotge 

Pujada de sous a Esplugues
> Pàgina 10
El PSC modifica la plantilla
municipal. Els sous d’alguns
alts càrrecs s’apugen mentre
diversos treballadors encara
tenen mensualitats pendents

A judici sense saber-ho
> Pàgina 11
Jutgen un membre de
l’Assemblea per un Habitatge
Digne de Sabadell per parti-
cipar en una manifestació tot
i no haver estat notificat

VALLÈS OCCIDENTAL // LA SITUACIÓ DEL ‘DIARI DE TERRASSA’ I DELS ‘MÉS’
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Directa Terrassa

Van trucar a
les televisions
per advertir
que havien

començat els
tràmits legals 

La policia requereix per via 
judicial imatges d’una manifestació 

d

Els professionals de la informació s’han mobilitzat i s’han fet veure al carrer

TERRASSA // ELS MOSSOS D’ESQUADRA ATEMPTEN CONTRA LA LLIBERTAT D’INFORMACIÓ
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El PSC modifica la plantilla
municipal amb l’oposició sindical

✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Les condicions laborals de la
plantilla de l’Ajuntament
d’Esplugues es regeixen pel

conveni col·lectiu aprovat el
1999. Al mateix temps, fa poc, l’A-
juntament ha requalificat alguns
llocs de treball i ha augmentat
alguns sous sense el permís dels
sindicats i sense fer un nou con-
veni. L’actual alcaldessa, Pilar
Díaz (PSC), es va comprometre a
signar el nou conveni el gener de
2008, una fita difícil d’assolir. La

prova més evident de les diferèn-
cies entre els sindicats i el govern
local és que aquest cop els repre-
sentants de la plantilla estan
units (amb la novetat de que la
UGT assumeix l’oposició frontal
com els altres sindicats). Els sindi-
cats han fet vàries propostes de
conveni que l’actual portaveu del
govern i antic gerent de l’Ajunta-
ment, Enric Giner, ha rebutjat
amb l’argument de "l’elevat cost
econòmic” que comportaria. El
que no diu Giner és que ell cobra
més de 71.000 euros anuals, l’al-
caldessa més de 79.000 i un grup
reduït de directius al voltant dels
72.000.

Una d’aquestes propostes sin-
dicals va arribar el juny passat per
unificar grups de sou i afavorir la
gent amb un salari més baix. L’A-
juntament espluguí va manifestar
que no ho podria assumir en un
termini de quatre anys. Durant les
negociacions la gerència munici-
pal es va mostrar a favor que la
plantilla no perdi poder adquisi-
tiu –el posicionament mínim i
lògic, segons els sindicats, a l’hora
de negociar el conveni–, fet que
suposaria un augment del 2 al 3%
fins l’any 2011.

Requalificacions de llocs
de treball
Davant les demandes de millores
econòmiques per la plantilla, l’A-
juntament s’enroca en les supo-
sades limitacions pressupostàries
però, poc després d’aprovar l’or-
ganigrama polític actual, el
govern municipal va canviar el
nom de determinats llocs de tre-
ball i va pujar els seus sous. El PSC
ho va anomenar "modificació de
plantilla" i es va quedar sol en la
seva aprovació, mentre que el PP
es va abstenir i la resta de partits
van votar en contra. El portaveu
del govern va explicar que aques-
ta modificació correspon a "una
adequació de determinats llocs
de treball a l’organigrama i al car-
tipàs polític", en funció d’unes
"noves competències". Per fer
aquestes requalificacions, l’Ajun-
tament està obligat a demanar un
informe no vinculant als sindi-
cats. La resposta conjunta de la
Junta de Personal i del Comitè
d’Empresa és que no volen fer
cap informe i exigeixen parlar del
nou conveni col·lectiu, que s’està
negociant des de fa anys. El por-
taveu de govern diu que ara "no
toca fer això" i va donar per apro-

vat el decret gràcies a la seva
majoria absoluta. Així doncs, un
grup de persones veu com el seu
sou augmenta entre 4.000 i 7.000
euros.

Per oposar-se a aquesta
modificació de plantilla, els sin-
dicats denuncien que, quan es
va obrir el període de reclama-
ció de llocs de treball, "la majo-
ria de persones que van dema-
nar la revisió no van ser
escoltades". Tampoc no entenen
com el nou gerent, Josep Maria
Ferré, i la directora de personal,
Carme Carmona, els van dir que
en comptes de pujar el sou als
diferents grups salarials se’ls
compensaria amb plusos eco-
nòmics, ja que seria més àgil.
Ara han modificat uns quants
llocs de treball sense complica-
cions. La modificació de la plan-
tilla es fa sobre disset funciona-
ris i, bàsicament, beneficia
persones afins a l’equip de
govern –per exemple, l’exdona
d’Enric Giner, que passarà a
cobrar més de 30.000 euros
anuals. Amb aquestes modifica-
cions s’augmenta el nombre de
directius i es fomenta la sensa-
ció que qui controla la gestió
municipal no són els càrrecs
electes, que haurien de ser les
persones qualificades per diri-

gir l’Ajuntament. Els sindicats
insisteixen que s’han de nego-
ciar les condicions laborals de
tota la plantilla. Cal tenir en
compte que, un cop aprovat el
conveni col·lectiu, aquestes
persones també s’aprofitaran
de les millores que s’aplicaran a
les noves condicions salarials.
Els sindicats també denuncien
que aquests nous llocs de tre-
ball i aquestes pujades de sou ja
s’estan cobrant. Mentrestant
altres treballadors no han
cobrat el sou que es va aprovar
en la valoració actual.

ESPLUGUES // ELS TREBALLADORS EXIGEIXEN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI

Els treballadors
de l’Ajuntament

es regeixen
pel conveni

col·lectiu
aprovat

l’any 1999

Façana de l’edifici de l’Ajuntament d’Esplugues Directa Baix Llobregat

✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La CGT i l’ACTUB han convocat
set dies de vaga total dels con-

ductors d’autobús de TMB de Bar-
celona. La vaga s’ha convocat pels
dies 21, 22, 23 i 24 de desembre i 2,
3 i 4 de gener, des de les 00.00
afins les 24.00 hores. La manca de
resposta de l’Ajuntament de Bar-
celona i la direcció de l’empresa
davant les demandes de millores
laborals –fins i tot després de
l’important seguiment de l’atura-
da del 21 de novembre– ha moti-
vat la decisió dels sindicats.

Els conductors estan recla-
mant, des de fa mesos, una solu-
ció a la manca de descansos, que
passa per tenir dos dies de des-
cans setmanal. El col·lectiu de
conductors de TMB treballa sis
dies a la setmana, comença i
acaba la seva jornada laboral en
dos llocs diferents de la ciutat i
tots els conductors i conducto-
res suplents coneixen el seu
horari i la línia on han de treba-
llar el dia següent només amb un
dia d’antelació.

La plantilla de
TMB farà vaga

BARCELONA // TRANSPORTS

L’exgerent
encara controla
la política
municipal

El portaveu del govern local
és qui ha fet de gerent de

l’Ajuntament i qui ha contro-
lat la gestió municipal des de
1991. A les darreres eleccions
es va presentar a les llistes del
PSC sense tenir en compte que
el lloc de gerent és un càrrec
neutre i de gestió. La seva mà
dreta en la gerència, Josep
Maria Ferré Bargalló, és el nou
gerent. D’altra banda, Miquel
Àngel Díaz Naranjo, que va
arribar a Esplugues sis mesos
abans de les eleccions per pre-
parar la campanya institucio-
nal per a la candidatura de
Pilar Díaz, es queda a l’Ajunta-
ment i ocupa el lloc de director
de Desenvolupament Institu-
cional, Participació i Plani-
ficació Estratègica amb l’opo-
sició de la resta de partits.
Entre els dos cobren 150.000
euros anuals.

Els sindicats
exigeixen parlar
del nou conveni

col·lectiu,
caducat des 

de l’any 2003

d

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Desenes de treballadors i tre-
balladores de l’empresa Fra-

pe-Behr es van concentrar a les
portes de l’hotel on es trobava
allotjada la comitiva de l’equip de
futbol de l’Sttutgart. Aquell ma-
teix vespre s’havia d’enfrontar
amb el FC Barcelona a la lligueta
de classificació de la Champions
League. A l’hotel també hi havia
centenars de seguidors. La planti-
lla, afectada per una deslocalitza-
ció de producció que deixarà al
carrer prop de 300 persones, va
voler culpar de la seva situació a
l’empresa matriu de la marca, de
capital i direcció alemanya. A la
concentració van xiular i van re-
partir octavetes informatives. 

La plantilla 
de Frape-Behr
es concentra 
a l’hotel 
de l’Sttutgart

BARCELONA // LABORAL

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’organització ATTAC denuncia
que la decisió del Banc Cen-

tral Europeu i la Reserva Federal
d’EUA de posar 60.000 milions de
dòlars a disposició dels bancs amb
problemes davant la crisi financera
és una nova i greu agressió a la ciu-
tadania, ja que es tracta de diner
públic. Exigeixen transparència. 

ATTAC alerta
de l’actuació
financera dels
bancs centrals

CATALUNYA // ECONOMIA
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BARCELONA // ELS PESCADORS D’ARROSSEGAMENT ENFRONTATS A LA CONFRARIA DE PESCADORS

La transformació del Port pot
desterrar la pesca artesanal   
✑ Pau Cortina Trilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El que es coneix com a pesca
d’art menor o artesanal pot
estar pràcticament senten-

ciada al port de Barcelona quan
s’acabi la reforma integral d’a-
questa gran infraestructura, la
qual, a hores d’ara, ja es troba en
obres. La transformació de les ins-
tal·lacions pesqueres, com a part
d’aquesta gran reforma del port,
va motivar la signatura, el mes de
novembre, d’un pla complemen-
tari de reconversió de la pesca
d’arts menors. L’objectiu, segons
els seus signants –el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR), l’Autoritat Portuària i
la Confraria de Pescadors–, és sal-
var l’activitat pesquera en general
i donar solucions a la precària
situació que viu la pesca d’arros-
segament en concret.

Però el pacte per la reforma
pesquera i el pla per la reconver-
sió de la pesca d’arts menors
són, en essència, dos instru-
ments col·laterals d’una mateixa
empresa: es vol ampliar i renovar
el port per prioritzar el seu ús
comercial i d’oci. Es vol mantenir
l’activitat pesquera, però els

detalls del pla signat confirmen
que la pesca artesanal té més
números de desaparèixer que de
reconvertir-se,  tot i que el
document es va elaborar per
"salvar-la". Només així es poden
llegir la majoria de mesures que
preveu l’acord per "reconvertir"
aquesta activitat. Segons el pla
es donaran ajuts a aquells
patrons de les embarcacions d’a-
rrossegament que s’avinguin a
desballestar-les, es facilitaran
les prejubilacions per als mari-
ners que vulguin plegar veles i
s’ajudarà a aquells que optin per
seguir treballant a "integrar-se al
mercat laboral" –lògicament en
un altre sector–. Queda clar

Es vol ampliar i
renovar el port
per prioritzar el
seu ús comercial

i d’oci

doncs que la prioritat no és sal-
vaguardar aquesta forma ances-
tral de pesca, sinó ajudar-la a
desaparèixer.

Malestar entre els pescadors
Com a exemple del malestar que
tot plegat genera dins d’aquest
col·lectiu, en un article publicat
recentment al diari El Punt els pes-
cadors d’arrossegament denuncia-
ven al Port per les dificultats que
la reforma els comportarà i s’opo-
saven frontalment a abandonar el
moll del rellotge, la zona on han
treballat històricament. De l’arti-
cle es desprèn també l’enfronta-
ment d’aquest col·lectiu amb la
Confraria de Pescadors de Barce-

lona, un dels tres actors que va sig-
nar els convenis de reconversió de
l’activitat pesquera i que no va
tenir en compte –diuen aquests
pescadors– la voluntat dels treba-
lladors del moll de les grans
embarcacions d’arrossegament.
L’Organització d’Armandors de
Pesca de Catalunya és qui està
vehiculant la protesta dels pesca-
dors, amb l’objectiu de "deixar
sense validesa l’acord entre el Port
i la Confraria", segons exposava un
dels seus membres al diari El Punt.

Actualment aquesta modali-
tat de pesca compta, al Port de
Barcelona, amb dinou embarca-
cions i travessa una crisi impor-
tant pel descens progressiu de

captures, cosa que ha comportat
una reducció del nombre d’em-
barcacions i de mariners; aquesta
crisi és extensible al conjunt del
sector pesquer a Barcelona. 

Però ho vulguin o no el moll
del rellotge està destinat a des-
aparèixer, almenys tal i com el
coneixem ara, ja que és sabut que
l’empresa que l’any 1992 se li va
adjudicar la gestió del Port Vell,
Marina Port Vell, s’espera des d’a-
leshores per utilitzar aquesta
zona per a grans iots. El pla de
reconversió es refereix a aquest
nou ús del moll com a "usos ciuta-
dans, d’esbarjo o esportius".

Amb la reordenació dels
espais de pesca el pla pactat pre-
veu que les embarcacions es des-
placin al Moll de Balears i a la Dàr-
sena de la Indústria. Es construirà,
per tant, una nova llotja. També es
faran una sèrie de serveis comple-
mentaris: una fàbrica de gel (de
320 metres quadrats), un magat-
zem de caixes (de 300 metres qua-
drats), un "bar de pescadors" i un
restaurant amb terrassa (de 500
metres quadrats).

Visió panoràmica del moll d’embarcacions de pesca al Port de Barcelona
Arxiu Directa

Es donaran
ajudes a qui
s’avingui a

desballestar les
embarcacions i

es facilitaran les
prejubilacions
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✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

Un membre de l’Assemblea
per un Habitatge Digne de
Sabadell va ser jutjat el  12

de desembre acusat pels Mossos
d’Esquadra de desobediència a l’au-
toritat i danys durant una manifes-
tació pel dret a l’habitatge celebra-
da el 6 d’octubre. Lolo Quesada,
l’acusat, va demanar a la jutgessa la
suspensió del judici per indefensió i
per irregularitats en el procés. Que-
sada havia rebut la citació judicial
dos dies abans del judici, sense tenir
constància prèvia d’estar denunciat.
L’acusat va arribar al judici sense
advocat perquè, per una banda, no
havia tingut temps de contactar i
preparar el cas amb cap lletrat i, per
l’altra, perquè no disposava d’una
còpia de la denúncia. Quesada no

va poder llegir la denúncia fins cinc
minuts abans d’entrar a la sala i, ni
tan sols en aquest moment, li van
facilitar una còpia per a ell. Els
motius al·legats per l’acusat per sus-
pendre el judici no van ser tinguts
en compte per la jutgessa. El judici
es va celebrar amb normalitat i el
cas ha quedat vist per sentència.

Un Mosso d’Esquadra, que no
es va presentar al judici, va ser qui
va posar la denúncia. Tampoc es
va presentar un dels dos policies
del mateix cos que figuraven com
a testimonis. El judici va durar
menys d’un quart d’hora i va
comptar amb la declaració de l’a-
cusat i del testimoni. L’agent va
afirmar que no podia acusar Que-
sada perquè no l’havia vist fent
res i va afegir que en requerir-li la
documentació aquest la va facili-
tar sense cap problema, identifi-
cant-se com a organitzador de la
manifestació. Davant d’aquesta
declaració la fiscal va demanar
l’absolució de l’acusat. Lolo Que-
sada va manifestar en una roda de
premsa, convocada davant de la
nova comissaria dels Mossos
d’Esquadra sota el lema "Per què
quan més car és l’habitatge, més

policia ens persegueix?", que "el
missatge dels Mossos és ben clar:
si us mobilitzeu no us sortirà gra-
tis. Això ha quedat més clar que
mai amb la rotunda petició de la
pròpia fiscalia que ha demanat la
meva absolució, matisant que no
hi havia ni el més petit indici de
delicte".

Lolo Quesada va fer de servei
d’ordre a la manifestació per un
Habitatge Digne celebrada a
Sabadell el passat mes d’octubre.
La mobilització estava emmarca-
da dins una convocatòria estatal
de jornades reivindicatives. Mal-
grat el caràcter festiu de la mani-
festació, els Mossos d’Esquadra
van identificar tres persones
durant el transcurs d’aquesta,
dues per conduir una furgoneta
disfressada d’excavadora i una
tercera per regular el trànsit. En

acabar la mobilització l’Assem-
blea per un Habitatge Digne va
valorar molt positivament la con-
vocatòria i va aprofitar per dema-
nar explicacions al Consistori
sabadellenc i a la Conselleria
d’Interior de Joan Saura per les
identificacions, que va considerar
"una clara vulneració dels drets
fonamentals i una persecució
política en tota regla". Després
del judici l’Assemblea va valorar:
"Considerem inconcebible que es
pugui perseguir a la gent que
organitza mobilitzacions popu-
lars, participatives i pacífiques".

L’Assemblea segueix treba-
llant de manera constant. Està
acabant d’elaborar un dossier amb
propostes per solucionar la pro-
blemàtica de l’habitatge i també
està organitzant un sopar i con-
cert pel 29 de desembre.

VALLÈS OCCIDENTAL // NO VA TENIR CONSTÀNCIA DE LA DENÚNCIA FINS 5 MINUTS ABANS DEL JUDICI

Un membre d’Habitatge Digne rep
la citació dos dies abans de ser jutjat 

Un Mosso
d’Esquadra,
que no es va
presentar al
judici, va ser
qui va posar
la denúncia

d
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L’Audiència provincial jutjarà al
gener els fets de Sant Pere Més Baix

BARCELONA // LA FAMÍLIA DELS PRESOS EXIGEIX TRANSPARÈNCIA

✑ Ramon Vila
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ben bé dos anys després
les persones acusades
de deixar en coma a un

agent de la Guàrdia Urbana la
matinada del 4 de febrer de
2006 al carrer Sant Pere Més
Baix seran jutjades entre el 7 i
l’11 de gener a l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona. Tres joves
es troben en presó preventiva
des de llavors sota unes acusa-
cions que el grup de suport i la
família qualifiquen de "falses" i
per les quals el Ministeri Fiscal
demana onze anys de presó
per a cada un d’ells i una in-

demnització de 520.000 euros.
El grup de suport denuncia que
des d’aquella nit aquestes tres
persones han hagut de supor-
tar "les tortures, la presó, el
canvi de les versions oficials
que ara els incriminen, la nete-
ja de les proves del lloc dels
fets, les amenaces de la jutges-
sa als testimonis presencials, el
fet que s’ignorin peritatges
científics que els exculpen i un
munt d’irregularitats més". Sis
persones més poden rebre un

condemna d’entre quatre i vuit
anys de presó per suposades le-
sions a tres policies. Tot el procés
judicial es basa en les declaracions
d’aquests tres policies que afirmen
que l’agent greument ferit va rebre
un cop de pedra per part dels
empresonats. Contradictòriament,
el llavors alcalde de Barcelona,
Joan Clos, va declarar públicament
que l’agent havia estat agredit amb
un test. El grup de suport encara
reclama l’informe policial que va
portar a l’alcalde a afirmar això.

Fruit d’aquest procés, on en
cap moment s’ha respectat la pre-
sumpció d’innocència, els tres
joves empresonats i la mare d’un
d’ells van fer una vaga de fam el
juny de 2006 que va durar un mes.
Tot això com a resposta a "les irre-
gularitats judicials, la negació de

la llibertat condicional, els canvis
de càrrecs i la fi de la instrucció".
Amb aquesta desprotecció,
davant la qual fins i tot Amnistia
Internacional ha mostrat la seva
preocupació en el  seu  darrer
informe sobre tortures (novem-
bre 2007), la mare d’un dels detin-
guts, Mariana Huidobro, està tre-
ballant per a que el judici pugui
tenir les màximes garanties. Hui-
dobro afirma: "Ha estat tot tan

Gran pintada al terra durant el recorregut d’una de les marxes pels presos del 4F
Albert Garcia

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Divisió Central d’Informació
dels Mossos d’Esquadra feia

quatre setmanes que investigava
imatges i fotografies dels i les
manifestants que van participar
de la marxa antifeixista del 17 de
novembre a Barcelona. Finalment,
el dimecres 12 de desembre un
membre del sindicat CNT va ser
emmanillat i detingut sota l’acu-
sació de desordres públics. El
detingut va ser traslladat fins la
comissaria de la Travessera de les
Corts, on va estar tancat als cala-
bossos durant 48 hores. Des d’allí

va ser traslladat als jutjats de
guàrdia, on el divendres al migdia
va quedar en llibertat sota els
càrrecs de desordres, danys i
lesions. A l’exterior de la comissa-
ria i dels jutjats desenes de perso-
nes es van concentrar fins que el
detingut va ser posat en llibertat.
El gabinet de premsa dels Mossos
d’Esquadra va fer saber a diversos
periodistes que “les investiga-
cions al voltant dels participants
a la marxa estan molt avançades i
que de ben segur que es produiran
noves detencions”. 

Convocatòria simultània
La convocatòria per la mort de
Carlos Javier Palomino es va fer per
internet i s’havia concretat simul-
tàniament a desenes de ciutats de
tot l’Estat espanyol. La gran majo-
ria es van poder fer sense proble-
mes. A Barcelona els Mossos d’Es-
quadra van tallar tots els carrers
per on volia passar la marxa, pri-
mer el carrer de Sant Antoni, des-
prés les Rambles i, finalment, la Via
Laietana. Durant el trajecte i
davant dels cordons es van produir
enfrontaments amb els agents que
no volien deixar passar els cente-
nars de persones congregades. A la
Via Laietana, en el moment d’arri-
bar davant de la seu del Departa-
ment d’Interior, diversos manifes-
tants van llançar pedres contra els
antiavalots que eren a les portes
de l’edifici, amb el resultat de tres
agents lesionats. Desenes d’agents
van apallissar el gruix dels que pro-
testaven, arrossegant-los dels ca-
bells i provocant-los lesions i con-
tusions. Quan es van difondre les
imatges dels enfrontaments per
televisió, des d’Interior es va inflar
la xifra de mossos ferits fins arribar
a parlar de 23 agents lesionats. 

Els Mossos
detenen una
persona per
protestar contra
l’assassinat de
Carlos Palomino

BARCELONA // REPRESSIÓ

“Les
investigacions

estan molt
avançades i de

ben segur que es
produiran noves

detencions”

Manifestació antifeixista al carrer Gran de Gràcia
Eduardo 

DíazConcentració a Fontana, on va morir el jove de Gràcia
Joan 

Alvado

Marxa en record de Roger Albert Irving minimitza l’Holocaust 

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Coincidint amb el tercer ani-
versari de l’assassinat de Ro-

ger Albert, apunyalat a la Festa
Major de Gràcia de 2004, una ma-
nifestació de torxes va recórrer el
divendres passat els carrers de la
vila. La protesta va incorporar
també el record de Carlos Palomi-
no, el jove assassinat a Madrid al
novembre. També va denunciar
els crims comesos per l’extrema

dreta des de la dècada dels 90. La
convocatòria va comptar amb
una intimidatòria i nombrosa pre-
sència d’agents de paisà que,
semiencaputxats, van perimetrar
el recorregut. Durant el trajecte
es van fer nombroses pintades
que recordaven el Roger Albert.
Enguany la sentència imposada
en primera instància  contra l’as-
sassí de Roger, Aitor Dávila, ha
estat modificada pel TSJC, am-
pliada a quinze anys i s’ha ordenat
la repetició del judici amb jurat.

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Finalment, David Irving, el nega-
cionista de referència del ge-

nocidi comés pel nazifeixisme, va
poder intervenir sense cap pro-
blema a la Llibreria Europa, on va
reduir l’abast dels crims a dos
milions de persones. Un ampli
dispostiu dels Mossos d’Esquadra,
comandat per Ramon Chao, va
impedir (com va passar amb la
polèmica invitació de l’ex-Ku Klux

Klan David Duke), que la mobilit-
zació antifeixista s’apropés a la
Llibreria Europa. La convocatòria
de rebuig va aplegar prop de 150
persones a la plaça Rius i Taulet i
es va desplaçar fins els Jardinets
de Gràcia. L’únic moment de ten-
sió es va produir quan individus
d’extrema dreta, des de l’altra
banda del cordó policial, van co-
mençar a fer salutacions hitleria-
nes. Els Mossos van obligar els
neonazis a retirar-se, però no
consta que fossin identificats.

irregular que no pot ser que con-
tinuï així. I encara més si es té en
compte que els jutges seran els
mateixos que han negat qualsevol
recerca de la veritat". Al judici hi
seran presents la Comissió de
Defensa del Col·legi d’Advocats,
l’Observatori de Dret Penal de la
UB, Justícia i Pau, Cristians per l’A-
bolició de la Tortura, l’ambaixador
i el cònsol de Xile i el president de
la comissió de drets humans del
senat xilè.

Per mostrar que Alex, Juan i
Rodrigo no estan sols a la presó, el
22 de desembre al migdia es farà
una manifestació a Barcelona que
sortirà de  l’Arc del Triomf. El
col·lectiu de suport també ha con-
vocat entre els dies 21 i 22 de des-
embre  una jornada internacional
d’acció descentralitzada.

Amnistia
Internacional
ha mostrat la
preocupació

davant la
desprotecció

dels
empresonats

El grup de suport
ha convocat una

manifestació 
pel dia 22
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La marxa de Tortosa dóna
un nou impuls a les lluites

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les reivindicacions en defensa
del territori es mantenen vives

a les terres de l’Ebre. Els continus
projectes que afecten la zona fan
que la lluita es mantingui anys des-
prés de tombar el Pla Hidrològic
Nacional (PHN), aglutinant diver-
ses plataformes que es mobilitzen

contínuament de manera conjun-
ta  com el dia 15 de desembre a
Tortosa. Al malestar per la presèn-
cia de les centrals nuclears d’Ascó
i Vandellòs, agreujat pels últims
incidents greus, s’hi suma la massi-
ficació d’aerogeneradors, un pro-
jecte de cementiri nuclear pels
residus de tot l’estat, urbanitza-
cions i camps de golf, els aboca-
ments incontrolats a l’embassa-
ment de Flix, el macroabocador

de Tivissa, una planta de gas a
Vinaròs (projecte Castor, del
govern central), i la futura cons-
trucció de noves centrals tèrmi-
ques a Mequinensa, Riba-Roja i
Faió (apart de la ja existent a Van-
dellòs, prop de la central nuclear).
Pateixen pels continus incidents
nuclears i per una suposada inci-
dència de certs tipus de càncer
més elevada que a la resta del país
(opinió de molts treballadors sani-
taris que el govern mai no s’ha
molestat a contrastar).

Una llista llarga de greuges
La llista no s’acaba aquí. Com
denuncien diverses plataformes
(en Defensa de l’Ebre, en Defensa
de les Terres del Sénia, en Defen-
sa de la Terra Alta, Salvem la Mar
de l’Ebre i la Coordinadora Anti-
cementiri Nuclear), tot i la dero-
gació del PHN, "els projectes de
grans regadius, el Canal Xerta-
Sénia, la Interconnexió de Xar-
xes, els grans embassaments o el
transvasament cap al sud conti-
nuen essent una amenaça real".
L’annex II de la llei, "que preveu la
majoria d’obres necessàries per
dur a terme transvasaments", es
manté intacta. Molt del jovent
de la zona va créixer lluitant con-
tra aquell pla hidrològic i ara
torna a dir prou: "Vam aprendre a
defensar el territori".

Intent rere intent 
Els intents de realitzar transva-
saments venen de lluny. Entre el
1989 i el 1990, tant la Generali-
tat com el llavors ministre
Josep Borrell tenien plans molt
més ambiciosos, que van provo-

car les mobilitzacions més
importants a les terres de l’Ebre
des de la República. L’arribada
del PP al govern va aturar-ho
temporalment. La història que
continua és ben sabuda.

A part dels danys ambien-
tals, com el deteriorament dels
canals i, principalment, la re-
gressió del delta, denuncien
que les seves terres exporten
l’energia i l’aigua que altres re-
gions gaudeixen, rebent a canvi
els residus que el propi model
de consum genera.

TERRES DE L’EBRE // NOVA FASE EN LA DEFENSA DEL TERRITORI

✑ Agnès Tortosa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Julio Villanueva va sortir de la
presó d’Iruña dimecres 5 de
desembre. Estava empresonat

des del mes de juliol per una acció
de sabotatge contra la construc-
ció de la presa d’Itoiz, al pirineu
de Navarra, l’any 1996.

La defensa ha guanyat un re-
curs interposat al Tribunal Su-
prem, on s’ha considerat que el
delicte pel qual el van jutjar ha
prescrit, ja que el van empresonar
més de cinc anys després de la
sentència. L’any 1999, la sentència
va condemnar a una pena de cinc
anys vuit dels solidari@s que van
protagonitzar l’acció, que va con-
sistir a tallar els cables que porta-
ven el formigó a la presa i que va
implicar pèrdues milionàries i la
paralització de les obres durant un
any.  Tot i així, els van condemnar a
cinc anys de presó no pas per l’ac-
ció en si, sinó pel segrest del guar-
da de seguretat, ja que el van

inmobilitzar durant cinc minuts
per dur a terme l’acció. En conèi-
xer la sentència, els vuit solidari@s
van marxari van passar a la clan-
destinitat. Més tard, l’any 2001,
van detenir i empresonar una d’a-
questes persones, l’Iñaki, que va
estar tres anys pres. Un temps des-
prés, també van empresonar l’Ibai
durant un any i, l’agost passat, van
detenir i empresonar el Julio. Ara
surt en llibertat, després que di-
versos grups ecologistes dema-
nessin el seu indult i després que
hagi guanyat un recurs judicial
contra el seu empresonament, ja
que les lleis espanyoles indiquen
que, si la condemna no es comen-
ça a complir en un termini de cinc
anys després que s’hagi dictat sen-
tència, la pena prescriu. Després
de perdre un recurs al l’Audiència
Provincial d’Iruña, ara l’’ha guanyat
al Suprem. Es preveu que els altres
cin solidari@s que continuen en
recerca i captura puguin normalit-
zar la seva situació presentant re-
cursos similars.

La presa construïda i en fase
de proves ha suposat l’enderroca-
ment de set pobles i la inundació
de dues valls. Hi ha informes geo-
lògics que alerten sobre els riscos
de despreniment d’un dels ves-
sants i s’han produit més de 1.700
terratrèmols amb l’epicentre al
pantà o a prop.

Més info: www.sositoiz.info

Alliberen
l’empresonat
de ‘Solidari@s
con Itoiz’ al
guanyar un
recurs

“L’acció de
sabotatge a les
obres de l’any

1996 va implicar
la seva

paralització
durant un any”

IRUÑA // SOS ITOIZ

✑ Mateu Descans 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Prop de 15.000 persones van
col·lapsar els carrers d’Arrasate

(Mondragón), el 15 de desembre,
en una manifestació contra el Tren
d’Alta Velocitat. Molta gent va res-
pondre a la convocatòria nacional
de la plataforma Aht Gelditu Elkar-
lana (Aturem el TAV) i de l’Assem-
blea contra el TAV i van inundar els
carrers amb un discurs contra el
progrés capitalista destructor i
contra la imposició d’aquest pro-
jecte que bona part de la població
no vol. El lema !No a la imposición.
Stop al TAV! va encapçalar una
marxa que ha esdevingut la més
nombrosa que s’ha fet a Euskal
Herria contra aquest projecte de
tren elitista. La marxa va començar
amb retard a causa dels nombrosos
controls que va instal·lar la Guàrdia
Civil a les entrades de la vila. Van
aturar la gent dels molts autobusos
que hi arribaven, van escorcollar
persones –sobretot joves– i van
retenir alguns autobusos fins a les
set de la tarda. Al final de la mani-
festació es va fer un acte on van

xerrar alcaldes dels municipis con-
traris al TAV i activistes de la Vall di
Susa (Itàlia), que van explicar la
paralització del projecte del TAV en
aquelles terres de finals de 2005.
La mobilització coincideix amb la
quinzena de lluita contra l’Alta
Velocitat. El 7 de desembre prop de
5.000 persones es van manifestar a
Durango. Per altra banda, les locali-
tats d’Elorrio i Anoeta fa dies que
van celebrar referèndums populars
sobre aquest projecte imposat i la
majoria de la població que va votar
es va mostrar contrària al TAV. L’es-
tat actual de les obres es pot veure
a Youtube. Ja fa mesos que van
començar en algun tram proper a
Gasteiz. Altres trams estan en pro-
cés de licitació.  Últimament s’han
convocat concentracions davant
les empreses relacionades amb les
obres i aquests darrers dies s’han
apedregat diverses oficines de
cimenteres i pedreres a Durango i
Deusto.  Mentrestant continua la
campanya de criminalització i into-
xicació dels governs central i del
PNV contra l’oposició al TAV , tot
relacionant-la amb la banda arma-
da ETA. En el marc de la quinzena,
el 13 de desembre es van fer con-
centracions pel judici per “coac-
cions” que afrontaven 20 activistes
per  l’ocupacio reivindicativa d’una
oficina promotora del projecte i,
paral·lelament, s’està duent a
terme una campanya de desobe-
diència al pagament del bitllet de
l’EuskoTren.

15.000 persones
es manifesten 
a Arrasate
contra el TAV

La mobilització
coincideix amb la
quinzena de lluita

–fins el 23 de
desembre– contra

l’Alta Velocitat

EUSKADI // SOSTENIBILITAT

Una de les pancartes de la marxa de Tortosa el dissabte 15 de desembre Flickr

✑ Agnès Tortosa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El judici que s’havia de fer a
l’Audiència Provincial de

Barcelona contra sis agents de
la policia de l’Estat el 18 de
desembre es va suspendre.
L’advocat del jove que presen-
ta l’acusació per tortures i
maltractament va demanar la
suspensió perquè estava ma-
lalt. La nova data del judici
contra els agents –entre els
quals hi ha la direcció del
Grup 6– és el 15 d’abril. 

Suspès el judici
al Grup 6

BARCELONA // REPRESSIÓ

d

EN DEFENSA DE LA SOLANA. Un centenar de persones es
van concentrar el 15 de desembre a les portes del Parc
d’Atraccions del Tibidabo. L’acte pretenia esperonar la
defensa activa del vessant de la solana de Collserola contra
les retallades del futur Parc Natural plantejades per
l’Ajuntament de Barcelona, que pretén assegurar-se una
franja urbanitzable per continuar enfilant la ciutat a la serra. 

U
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i

Denuncien
que exporten

energia i aigua
i que, a canvi,

reben els
residus

Pateixen pels
incidents

nuclears i per
la major

incidència de
determinats
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Una cont
de perio

✑ Blanca Balanyà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El procés d’elaboració de la DIRECTA

no passa únicament per omplir
cada setmana 28 pàgines amb

lletres i fotografies de forma més ben o
mal ordenada. L’univers que envolta el
setmanari és molt més complex: assem-
blees generals, sectorials i territorials,
debats interns i també un procés cons-
tant d’autoformació de totes aquelles
persones que fan possible que, cada
setmana, el setmanari arribi puntual-
ment als seus lectors.

El dissabte 15 de desembre, la
DIRECTA va dur a la pràctica una d’aques-
tes peculiars iniciatives que fan que
sigui més que un setmanari: un taller de
redacció periodística crítica. L’escenari
va ser el Centre Social Autogestionat
Can Vies. Personalment, feia temps que
no col·laborava amb el setmanari i

potser per això m’era més necessària
que mai l’assistència al taller, sobretot
perquè em van demanar que redactés
una breu crònica de l’esdeveniment.
Varem quedar amb l’Antònia Andreu,
una altra de les col·laboradores de la
secció d’Expressions, de bon matí.
Varem aprofitar per esmorzar juntes
amb l’Angès Tortosa, que normalment
escriu per la secció Així està el pati.
Acompanyades d’en Joan G. Vallvé, de
l’Observatori dels Mitjans, i d’un altre
clàssic de la secció Roda el món, en
Guillem Sànchez, ens varem ubicar de
manera discreta a les darreres files.

L’objectiu del taller era, bàsicament,
que tota aquella gent que no tenim una
formació periodística acadèmica
puguem tenir les nocions bàsiques que,
se suposa, s’aprenen en el dia a dia de la
carrera de Periodisme. Un dia sencer
d’anàlisi i debat a càrrec d’Humbert
Roma (exprofessor de la UAB, exdirector

FOTOGRAFIA: Oriol Cl
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traescola
odisme

de la revista La Terra de la Unió de
Pagesos i exdirector d’El Triangle) i de la
periodista i professora d’edició periodís-
tica de la UAB Carme Ferré. Ambdós van
sobreposar-se a les dures condicions
climatològiques de Can Vies per fer arri-
bar la seva aportació de forma compren-
sible a una trentena d’assistents d’arreu
del país. Una vegada més, algunes de les
corresponsalies –com Sabadell, Ponent,
Maresme i Baix Llobregat– feien un
esforç considerable per desplaçar-se a la
Barcelona “centralista”.

Roma va desmitificar la figura del
periodista. El periodisme, va dir “és una
feina poc sublim, però vinculada a un
dels drets fonamentals: informar i ser
informat amb veracitat i objectivitat”.
Una informació que s’elabora a partir
d’un procés de producció definit per un
model on hi influeixen la forma de
propietat del mitjà, el públic al qual ens
dirigim, la llengua o la periodicitat.

L’anàlisi de l’estructura de la notícia
Carme Farré va decidir enfocar la seva
part del taller en una vocació forta-
ment pràctica: nocions bàsiques d’edi-
ció periodística i titulació. Així, ens
varem poder adonar que la DIRECTA és
el setmanari “contra”. Hem tingut la
capacitat d’escriure el terme “contra”
fins a cinc vegades en una mateixa
portada. Animem les subscriptores
fidels a intentar localitzar-los. No es
tracta d’un número endarrerit, sinó
recent. La nostra obsessió per anar en
contra sovint no ens deixa escriure a
favor de multitud de projectes que
plantegen alternatives.

El taller va acabar amb una assem-
blea de balanç de l’any i un sopar
amenitzat per la sempre activa comissió
de festes de la DIRECTA.

Per cert... algú sap detectar l’errada
del titular?

avera, Berta Alarcó
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Biografia no autoritzada del
conseller Francesc Baltasar
✑ Sant Feliu Respon
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L’any 1974 Francesc Balta-
sar i Albesa va arribar a
Sant Feliu com a polític

professional enviat pel Partit
Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC), on va exercir el càrrec de
secretari general del Baix Llobre-
gat fins l’any 1979. 

Segons companys de mili-
tància de l’època, a conseqüèn-
cia de la clandestinitat, era habi-
tual que els alliberats rebessin
un sou a través de fer feines en
empreses privades. En el cas de
Baltasar, tot i que no era perio-
dista, va començar a treballar
pel Grupo Mundo. D’aquesta
manera, es va poder dedicar ple-
nament a la política. Aquest fet,
però, va propiciar l’impuls me-
diàtic de Baltasar amb la seva
participació a la tertúlia esporti-
va La Barberia, al programa Bon
dia Catalunya de Televisió de
Catalunya o al programa Cata-
lunya Nit de Catalunya Ràdio.

21 anys d’alcaldia
A les primeres eleccions demo-
cràtiques de l’any 1979 va ser
escollit alcalde de la ciutat, un
càrrec que va mantenir fins l’any
2000. Durant aquests 21 anys, les

polítiques ambientals a Sant Feliu
s’han traduït en la col·locació
d’algunes plaques solars en edifi-
cis públics i en la conversió d’al-
gun carrer cèntric en carrer de
vianants. Com a contrapunt, s’ha
allargat repetidament la conces-
sió d’explotació de la muntanya a
la cimentera Sanson, tant la
pedrera com la continuació de la
indústria dins el terme municipal
de Sant Feliu de Llobregat. També
cal destacar que el municipi pràc-
ticament ha duplicat el terreny
construït, s’han requalificat nom-
broses hectàrees de sòl i s’ha
avançat progressivament cap a la
zona forestal del Parc de Collse-
rola. Al capdavant de moltes d’a-
questes operacions urbanísti-
ques, hi trobem l’exregidora
d’Urbanisme Maria Comellas, que
en aquella època era la dona de
Francesc Baltasar.

El desembre de 2003 Baltasar
va ser nomenat secretari general
del Departament de Relacions Ins-
titucionals i Participació de la
Generalitat fins el 21 d’abril de
2006, que va ser nomenat conse-
ller del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DMAH). Al-

hora, la seva exdona, Maria Come-
llas va ser nomenada directora
general de Qualitat Ambiental del
DMAH.

La ‘garantia’, el seu mandat
En les primeres declaracions que
va fer com a conseller de Medi
Ambient, Baltasar va afirmar que
posava com a garantia les actua-
cions ecològiques i de protecció
mediambiental que havía fet
durant el seu mandat a Sant Feliu.
L’actual alcalde, Juan Antonio
Vázquez, s’encarregava de rebatre
aquestes paraules en una pregun-
ta efectuada a l’entrevista amb
l’alcalde, on responia amb un clar:
"No crec que aquestes (les políti-
ques ambientals) fossin el princi-
pal aspecte a destacar de la gestió
del Sr. Baltasar i d’Iniciativa per
Catalunya-Verds durant els 21
anys del seu mandat".

Actualment, el conseller Balta-
sar té sobre la taula una llarga llista
d’entitats i plataformes ecologistes
que soposen a unes polítiques am-
bientals polèmiques, sovint supedi-
tades als interessos empresarials. És
el cas de Sant Feliu de Llobregat, on
la plataforma Aire Net ha articulat
una gran oposició ciutadana per

aconseguir un gest del DMAH.
Segons publicava El País el 4 de
novembre de 2007, Joan Saura ha
elaborat una guia per ensenyar a
negociar amb el gran nombre d’enti-
tats que practiquen el que anome-
nen cultura del no i que, segons
dades de la Generalitat, són més
d’un centenar i continuen augmen-
tant. Miquel Noguer, periodista d’El
País, assenyala que la guia vol evitar
que es formin aquestes entitats, ja
que un cop formades es fa més difí-
cil aplicar les polítiques previstes
pel poder català.

Nepotisme a la Generalitat
El 28 de desembre de 2006, el
Diari Oficial de la Generalitat va
publicar el nomenament de Lluna
Baltasar Comellas, filla del conse-
ller Francesc Baltasar i de la
directora de Qualitat Ambiental
Maria Comelles. El càrrec que
s’assignava al DOGC és el d’adjun-
ta a l’Oficina de Comunicació de
la Presidència. Actualment, mare,
pare i filla gaudeixen de sous de
l’Administració pública.

BAIX LLOBREGAT // DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) AL PODER

La seva
participació a la
tertúlia esportiva
‘La Barberia’ va
propiciar el seu
impuls mediàtic

CATALUNYA // CONCENTRACIONS PER DEMANAR LA RETIRADA DELS PRODUCTES ISRAELIANS

Abacus Cooperativa torna a ser
objecte d’una campanya de boicot
✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

Les mobilitzacions d’aquesta
primavera per demanar la
retirada dels productes israe-

lians de les botigues Abacus van
servir tan sols perquè la coopera-
tiva es justifiqués d’una manera
fal·laciosa per la venda d’aquests
productes. Davant la negativa de
retirar els productes israelians
(identificables pels primers núme-
ros del codi de barres: 729) que
ofereix la cooperativa, el dissabte
15 de desembre es van convocar
concentracions de boicot davant
les botigues Abacus a diverses ciu-
tats de Catalunya com Tarragona o
Lleida. A Manresa, Boicot Preven-

tiu va convocar una concentració
a les dotze del migdia, on es van
repartir pamflets i contrarèpli-
ques i es va parlar amb les perso-
nes responsables perquè transfe-
rissin el missatge a la direcció.
Moltes treballadores de la coope-
rativa han mostrat el seu recolza-
ment a la campanya, malgrat la
posició de la direcció.

La rèplica que va difondre la
direcció d’Abacus a la carta
enviada per part de la Plataforma
Aturem la Guerra explica que el
boicot que se’ls aplica és “injust i
injustificat”. Comparen aquesta
iniciativa amb el boicot als pro-
ductes catalans i diuen que
aquesta no és la “fórmula més
efectiva per millorar la situació

del poble palestí”. Segons la
direcció d’Abacus, “a les empre-
ses israelianes contra les quals es

promou el boicot potser hi tre-
ballen ciutadans jueus i pales-
tins” i, per tant, “els perjudica a
ells i a la seves famílies”. També
afegeixen alguna recomanació i
exposen que “val més la pena tre-
ballar amb el actors de pau dels
països en conflicte que no boico-
tejar un país sencer”. Els col·lec-
tius sotasignats de la contrarèpli-
ca –la Plataforma Aturem la
Guerra– van contestar punt per
punt totes les justificacions d’A-
bacus, basant-se en el fet que el
Govern israelià comet greus vio-
lacions contra els drets humans i
incompleix sistemàticament la
legislació internacional. Per tant,
“la campanya de boicot sí que és
justa i justificada” i no és “com-

parable amb el boicot als pro-
ductes catalans”. Pel que fa a la
preocupació d’Abacus sobre els
llocs de treball de les palestines,
la contrarèplica manifesta que
són “improbables”, ja que a Israel
existeix una legislació que “ex-
clou els treballadors àrabs dels
territoris ocupats, que són els
principals destinataris de la seva
solidaritat”. 

La Plataforma afegeix que la
campanya de boicot als produc-
tes israelians sorgeix d’una
demanda de la societat palestina
–i també de sectors crítics israe-
lians– i que, per tant, el boicot no
agreuja el conflicte palestí, sinó
que és part d’una mobilització
internacional de solidaritat. d
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El boicot
no agreuja el

conflicte palestí,
sinó que és
part d’una

mobilització
internacional
de solidaritat

En moltes
operacions

urbanístiques, hi
trobem Maria
Comellas, que

en aquella
època era la
seva dona 

Mare, pare i filla
gaudeixen 
de sous de

l’Administració
pública
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✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Nou assalt policial sense avís
previ a Sant Andreu de Palo-

mar. Sis furgons d’antiavalots dels
Mossos d’Esquadra van esbotzar la
porta de la casa –okupada des de fa
un any– situada al número 33 del
carrer Sòcrates. L’actuació va ser
ordenada pel jutjat d’instrucció
número 24 de Barcelona. No hi va
haver cap avís previ. La porta ensor-
rada i els agents dins la casa cridant
“teniu deu minuts per treure les co-
ses” va ser la primera notícia. La no-

ia que era a la casa va rebre cops de
porra i cops a la cara. La van identi-
ficar a la comissaria del passeig Tor-
ras i Bages i la van acusar d’usurpa-
ció, sota l’amenaça d’acusar-la de
desobediència si no col·laborava.
Mentrestant, tot i la presència de
persones disposades a treure les
pertinences de dins de la casa, l’em-
presa d’enderrocs va començar la
seva feina i va llençar tota la runa
sobre els mobles i les pertinences.
L’enderroc era il·legal i un tècnic del
Districte va ordenar aturar-lo. Al
vespre, un centenar de persones es
van manifestar pel barri. 
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500 persones es manifesten
en memòria de Pedro Álvarez 
15 anys després del seu assassinat

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més de 500 persones van
participar el 15 de des-
embre a la manifesta-

ció per denunciar, amb motiu del
quinzè aniversari dels fets, la
impunitat que envolta la mort
del jove Pedro Álvarez, assassinat
pressumptament per un policia
l’any 1992 a L’Hospitalet de Llo-
bregat. La manifestació, perime-
trada per un dispositiu policial
comandat per l’inspector Simón
Cayuela dels Mossos d’Esquadra,
va recórrer el centre de la ciutat i
va enfilar la Via Laietana fins arri-
bar a  la plaça de Sant Jaume on,
a banda i banda de l’Ajuntament,
s’acantonaven els antiavalots
dels Mossos d’Esquadra i UPAS
de la Guàrdia Urbana, que prote-
gien gelosament el pessebre
municipal.

La manifestació es va aca-
bar amb la intervenció de Juan-
jo Álvarez, el pare de Pedro, que
va recordar la lluita constant de
la família durant aquests quinze

anys, tot exigint justícia i la
investigació del cas davant
totes les instàncies. Juanjo Ál-
varez va recordar la passivitat i
la inoperància de la classe polí-
tica i va vincular els fets viscuts
amb la “qualitat d’aquesta
democràcia”, tot reflexionant
també al voltant de les orde-
nances del civisme, els abusos
de poder i la impunitat policial.
Al matí, familiars i amics ja
havien fet una ofrena floral al
barri de la Torrassa, al mateix
indret on va caure assassinat el
seu fill i on, cada any, se celebra
la manifestació de record. En-
guany, amb motiu del quinzè
aniversari, la Plataforma Pedro
Álvarez va decidir traslladar la
protesta al centre de Barcelona.

Quinze anys d’impunitat
Pedro Álvarez va morir la mati-
nada del 15 de desembre de
1992 després de rebre un tret al
cap en recriminar l’actitud d’un
conductor temerari que quasi
l’atropella. El conductor va bai-
xar del cotxe amb una pistola,

va encanonar-lo i li va disparar
un tret mortal.

L’endemà van detenir el poli-
cia nacional espanyol José Ma-
nuel Segovia Fernández, adscrit a
la Brigada de Seguretat Ciutada-
na. El cotxe i la munició (PK) coin-
cidien amb les que emprava el
cos policial espanyol i l’agent va
reconèixer que aquella mateixa
nit havia anat de copes per l’Hos-
pitalet. En primera instància la
mateixa jutgessa que va ordenar
la detenció en va decretar l’alli-
berament. Una decisió judicial
estranya i un exemple més de l’o-
pacitat processal que sempre ha
envoltat el cas.

Es va arxivar la causa la justí-
cia mai ha reobert el cas. L’agent
implicat tenia antecedents con-
flictius dins el cos i, arran dels
fets, va ser suspès de sou i feina
durant tres mesos. En reincorpo-
rar-se va agafar la baixa per mo-
tius psicològics. Des d’aleshores,
en una de les lluites més llargues
contra la impunitat policial, la
família de Pedro Álvarez no han
deixat de reclamar justícia.

BARCELONA // LA INVESTIGACIÓ SEGUEIX ATURADA

✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

Diversos col·lectius i persones
a títol individual de Manresa

van donar suport, el 15 de desem-
bre, a la vaga de fam que estan
duent a terme més de 5.000 per-
sones des de dins i fora de les pre-
sons italianes per l’abolició de
l’ergastolo (cadena perpètua).
L’acció de suport va consistir a
difondre la reivindicació penjant
una pancarta de solidaritat i re-
partint pamflets informatius amb
un dels comunicats de les perso-
nes preses. La vaga va començar el
dia 1 de desembre i l’estan seguint
més de 700 persones preses sota
pena de cadena perpètua i més de
5.000 preses amb altres condem-
nes, familiars i amigues. Algunes
d’aquestes persones seguiran la
vaga un temps indeterminat –fins
la mort, si és necessari– i d’altres
faran torns setmanals. El codi
penal italià, datat el 1930 (i, per
tant, amb lleis de l’època feixista),
incorpora l’ergastolo, una cadena
perpètua que només està subjec-
ta a algunes restriccions de les
Corts Constitucionals, amb l’ob-
jectiu de quadrar la pena amb el
dret de la reinserció social. Així
doncs, s’estipula que –a partir
dels vint anys– la persona con-
demnada a cadena perpètua pot
obtenir la llibertat condicional i
la redempció de la pena amb
quinze anys i mig més quatre de
semillibertat.

Diversos col·lectius de suport
han convocat jornades i accions
de solidaritat, com una concen-
tració davant del consolat italià,
l’enviada de faxos a l’ambaixada o
el boicot als productes italians.

Jornada de
suport a la vaga
de fam contra
la cadena
perpètua

MANRESA // SOLIDARITAT

Desallotgen en deu minuts i aboquen
la runa sobre mobles i pertinences

SANT ANDREU DE PALOMAR // ELS MOSSOS TORNEN A ASSALTAR UNA CASA OKUPADA SENSE AVÍS

La manifestació a l’alçada del carrer Pelai de Barcelona

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’amistat catalana amb el País
Basc es va fer palesa el 13 de

desembre quan més de 150 perso-
nes es van concentrar a la plaça
de Sant Jaume per denunciar la
detenció dels encausats en l’ano-
menat macrosumari 18/98. Uns
arrestos que es van produir abans
que hi hagués sentència. La pro-
testa estava convocada per Amics
i Amigues d’Euskal Herria i volia
deixar constància que la decisió
de l’Audiència Nacional espanyo-
la constitueix un “greu desvia-
ment del normal funcionament
de l’estat de Dret” i denunciar que
actuacions judicials com aquesta
són una prova més de “la repres-
sió contra el País Basc que exer-
ceix el Govern espanyol”.  

150 persones
donen suport
als detinguts
del 18/98

BARCELONA // SOLIDARITAT

✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Les nits del 12 i del 13 de des-
embre un grup de joves ter-
rassencs dels col·lectius de

Solidaritat Antirepressiva i d’Ac-
ció Autònoma van sortir a difon-
dre les convocatòries de les
manifestacions que hi havia con-
vocades pel cap de setmana
però, en ambdues ocasions, la
Policia Municipal de Terrassa va
acabar identificant-los, denun-
ciant-los i prenent-los els estris
que duien per encartellar. El pri-
mer cop, després de prendre’ls
els cartells, els van indicar que hi
ha espais reservats per penjar
cartells. L’endemà els joves van
tornar amb els cartells i els estris
per encartellar l’espai públic d’a-
nuncis situat davant l’Ajunta-
ment. I, una altra vegada, els van
requisar tot el material i van
denunciar els quatre joves. Més
tard, per tercera vegada, un jove
va tornar a encartellar, aquest
cop amb cinta adhesiva, però
també el van identificar i denun-
ciar. El matí del 16 de desembre
un jove va anar a recollir les per-
tinences que els havien pres els
agents durant les nits anteriors,
però es van negar a tornar-los
els estris d’encartellar. Per a-
quest motiu, s’ha interposat una
denúncia per robatori contra l’a-
gent 0285 de la Policia Municipal
de Terrassa i els altres agents
que estaven de guàrdia aquella
nit. Però els abusos de poder de
la policia local no acaben aquí.
En una setmana s’han recollit
dos testimonis de pallisses pati-
des per diversos joves per part
d’agents municipals i s’està a l’es-
pera que interposin una denún-
cia. Fins ara es té constància de
tres processos judicials oberts
contra la Policia Municipal, com
el cas d’una noia apallissada pel
Grup d’Intervenció Especial que
es va crear per mandat munici-
pal l’any 2004.

La Policia
Municipal roba
material a dos
col·lectius

TERRASSA // REPRESSIÓ

Pere Albiach

Acció a “La Txatuela” durant la protesta L’Eixada/
Sant Andreu Informa’t
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✑ Guillem S.B. i Helena O.A.
/Barcelona/

Quedem amb Gabriela Ser-
ra al seu pis de Gràcia, on
ens rep amb una cervesa

i unes patates. Acaba de tornar
de Bolívia, on durant nou mesos
s’ha encarregat de la cooperació
bilateral entre aquest govern i el
català, cosa que li ha concedit
una “posició privilegiada” per
poder conèixer el procés polític
que es va endegar amb la victò-
ria del Moviment al Socialisme
(MAS), de l’actual president Evo
Morales i del vicepresident Ál-
varo García. “Jo tenia unes por-
tes obertes que no té tothom,
podia anar a parlar amb el Presi-
dent de la República –explica
Serra– i al mateix temps tenia
contacte amb els moviments
socials”. 

Nosaltres, com a periodistes,
ja havíem estat cobrint el procés
electoral i la presa de possessió
de Morales el gener de 2006. Ara
analitzem amb Serra com ha evo-
lucionat aquest país, tan complex
com apassionant, mentre Bolívia
discutia la seva nova Constitució
“refundacional”.

Dies abans que s’aprovés la
Carta Magna, Serra ja preveia en-
certadament l’estratègia de des-
gast de la dreta. “Com que saben

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
GRÀCIA // CONVERSA AMB GABRIELA SERRA, OBSERVADORA DEL PROCÉS POLÍTIC A BOLÍVIA

“És un immens caos esperançador”

que no poden guanyar el debat, la
seva jugada passa per guanyar el
desencís, l’abstenció. Volen acon-
seguir que tothom acabi fart de la
Constitució i només un 30% de la
població l’aprovi. Llavors, amb
quina legitimitat s’aplicaran les
reformes profundes que propo-
sa?”. Perquè el drama final és que
aquest text inclou canvis estructu-
rals –legisla sobre la terra, els
pobles indígenes, l’educació... “És
important!” remarca Serra.

Però el MAS també ha comès
errors. Morales va convocar l’As-
semblea Constituent sense un
esborrany previ, simplement va
donar una llibreta en blanc i
molta gent no sap què és una
Constitució, “ni tan sols molts
constituents”. Llavors hi havia
una demanda que deia que allò
havia de ser al mateix temps la
Constitució, la llei i el regla-

ment. Davant d’això els coopera-
tivistes miners –per posar un
exemple– van prendre Sucre i
van bloquejar l’Assemblea Cons-
tituent per exigir que la nova
Constitució inclogués que ells
formaven part del poble bolivià.

I mentre el MAS perdia el
temps instruint i disciplinant els
seus diputats, l’oposició –“que no
existia quan jo vaig arribar” – li
muntava el gran conflicte en base
a una estratègia simple però efec-

tiva basada en tres eixos: l’autono-
mia, la capitalitat de Sucre i la
repartició de l’Impost d’Hidrocar-
burs (IDH).

Desgranant els conflictes
La famosa petició d’autonomia
dels departaments orientals –co-
neguts com la Mitja Lluna– no
parteix d’una identitat –“com és
el cas català o basc”–. Ja que
aquest és un autonomisme que
ha aparegut “quan han trobat
petroli sota els seus peus”. Al cap
i a la fi, “aquests autonomistes
són tots croates, libanesos i
altres nouvinguts fa quatre dies
no volen mai sentir parlar de l’a-
utonomia indígena”.

La reivindicació que proposa
que la capital del país sigui Sucre
“no té sentit, sols era per pressio-
nar”, explica Gabriela Serra. A-
questa va ser una idea que li va

transmetre el rector de la Univer-
sitat de Sucre i president del
Comitè Cívic que abandera aques-
ta demanda. “Però és que aquest
‘sense sentit’ ja ha provocat morts
i ferits i la ciutat està destrossada.
I quan considerin que ja han pres-
sionat prou, com treuran del
carrer tota la gent què hi han
posat?”, es pregunta.

Finalment la reforma de
l’IDH –“mig il·legal” reconeix–
que destinava el 30% dels seus
beneficis a pagar pensions va
alçar ajuntaments, universitats  i
organitzacions de jubilats, que
es van manifestar i contramani-
festar per tot el país.

Quan García va organitzar una
comissió interpartidària per des-
bloquejar el debat i consensuar un
text previ, van ser els moviments
socials i indígenes –“que no són
tan romàntics com es veuen des
d’aquí”– els qui es van oposar, ja
que els treia protagonisme. “Tot
plegat és un caos, però un caos
absolutament esperançador” es
recrea Serra.

Un cop aprovada la Constitu-
ció és l’hora de celebrar el refe-
rèndum. Amb això es veurà, final-
ment, si ha tingut èxit l’estratègia
opositora. d

/internacional@setmanaridirecta.info/

Gabriela Serra en una comunitat aimara de Bolívia MGSF

Bolívia és un país molt divers,
amb grans diferències regio-

nals i un tall molt profund en-
tre Orient i Occident. La seva
divisió humana “absolutament
dispersa” i la “inexistència de
cap univers comú” entre els
bolivians i bolivianes comporta
una percepció de la realitat que
va més enllà de les concepcions
ideològiques: “Què tenen a ve-
ure les famílies blanques d’una
hisenda amazònica amb la co-
munitat aimara de Chakalla que
planta patata a l’àrid altiplà?”.
La modernitat no ha calat i les
arrels són molt determinants a
l’hora d’actuar de certa mane-
ra. Aquesta manca d’identitat
comuna fa que tothom tingui
una visió molt corporativa, in-

closos els moviments socials,
que just l’endemà de les elec-
cions ja reclamaven “la seva
parcel·la”. 

Aquesta conflictivitat pot
derivar en una guerra civil?
Serra, molt coneixedora de la
realitat centremericana dels
anys vuitanta, ho nega rotunda-
ment. “Qui aguantaria una gue-
rra?”. Tots aquests galifardeus
de la Mitja Lluna que amenacen
de sacar los hierros es cagarien
al veure el seu fill entrant amb
els peus per davant”. L’oligar-
quia està espantada perquè sap
que quan baixa l’indi no hi ha
res a fer.

El que és irreversible, dispara
Serra, és l’empoderament

del món indígena, que ha desco-
bert que si vol, pot. I això es tra-
dueix en milers de coses, des del
fet que s’han posat de moda les
jaquetes de cuir de Morales
–“no el famós jersei a ratlles
que tant va calar a la premsa
d’aquí”, especifica– fins a la
presència de milers de persones
a la celebració de l’any nou
aimara a les runes de Tiwanaku.
Però Serra prefereix posar dos
exemples més concrets. El pri-
mer està relacionat amb la
indignació del seu dentista:
“Abans pujaves al taxi i et pre-
guntaven ‘on el duc, patró?’. I
ara has demanar si us plau que
et portin”. El segon és més emo-

tiu: durant la visita a una escola
de la ciutat-suburbi d’El Alto
Serra li va preguntar a una nena
que què volia ser de gran: “Jo
vaig per presidenta –respon
segura– com el nostre president
Evo Morales”. Aquest empode-
rament pot prendre diferents

versions polítiques, però signifi-
ca el despertar d’una cultura
oprimida que ja no tornarà a
abaixar el cap. “I això és el que
l’oligarquia blanca no pot
suportar. No aguanten haver de
compartir el país amb els indí-
genes”. Perquè, òbviament, això
inclou compartir la terra, els
recursos naturals, els hidrocar-
burs. Són les raons finals de l’ac-
tual conflicte que viu el país.
“Quan els de sota es queixen és
quan es tensa la situació. Men-
tre aguanten sense dir res i els
poderosos fan el què volen es
considera que hi ha calma. I la
tensió sempre apareix quan els
pobres parlen”. Serra s’indigna a
l’hora d’explicar aquesta llei
universal.

Poder indígenaGuerra civil?

La reivindicació
que proposa que

la capital del
país sigui Sucre

“no té sentit,
sols era per
pressionar”,

explica Gabriela
Serra

Molta gent no
sap què és una
Constitució, “ni
tan sols molts
constituents”

“Com que
l’oposició sap

que no pot
guanyar el
debat, vol
guanyar el
desencís,

l’abstenció”

L’empoderament
significa el

despertar d’una
cultura oprimida
que no tornarà
a abaixar el cap
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✑ Pep Guilanyà Casas
/Barcelona/

Algèria és un país que viu en
una situació de permanent
violència des del cop d’es-

tat dels militars el gener de l’any
1992. La seva situació actual és de
guerra civil encoberta o sense
nom. Les característiques d’a-
questa situació són la guerra
bruta, la manca de normes a què
acollir-se per evitar els abusos i
els excessos dels violents i del
poder, i la despreocupació medià-
tica i diplomàtica internacional.

Mohammed Samraoui és un
testimoni més d’aquesta situació.
Destaca per ser el militar de més
alta graduació que ha denunciat
les pràctiques obscures de l’exèr-

ALGÈRIA // UN TESTIMONI DE LA GUERRA BRUTA AMENAÇAT D’EXTRADICIÓ

✑ Walden Bello* - Alai
/Bali (Indonèsia)/

Acabades ja les tenses nego-
ciacions sobre el clima a
Bali, molta gent es pregun-

ta si han tingut el millor resultat
possible. És cert que els EUA s’han
sumat al consens, però al preu d’e-
liminar del document final – El
Full de Ruta de Bali- qualsevol
referència a reduccions específi-
ques en les emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle. La menció de les
xifres quantitatives va ser reduïda
a una nota a peu de pàgina que es
limita a enumerar alguns dels
escenaris de la estabilització del
clima. Les opcions van des d’un
augment mitjà de la temperatura
de dos graus fins a un altre de sis.
Això va motivar a un participant
de la societat civil a comentar que
“El Full de Ruta de Bali és un mapa

per arribar a qualsevol lloc”.
Hauria estat millor deixar mar-

xar els EUA i que la resta del món
forgés un acord sòlid amb una
clara obligatorietat de reduir les
emissions per part dels països des-
envolupats? Potser llavors un
futur nou president estatunidenc
–ja en funcions a inicis del 2009-
no hauria tingut cap més remei
que sumar-se a un procés que ja
estaria en marxa i amb metes for-
tes i obligatòries. En canvi, amb els
EUA formant part del consens de
Bali els negociadors de l’adminis-
tració Bush podran continuar les
seves tàctiques obstruccionistes,
diluint l’acció global durant les
negociacions del 2008.

Què hauria passat si Washing-
ton, mantenint-se fidel a les seves
idees, hagués sortit de la sala quan
el delegat de Papua Nova Guinea
va destapar la frustració reprimida

de la conferència i va emetre el
seu –ara històric- desafiament:
“Demanem i cerquem el seu lide-
ratge. Però si vostès no estan dis-
posats dirigir, si us plau, surtin del
mig”. Després de consultes a últi-
ma hora, el negociador estatuni-
denc va afluixar la posició de línia
dura i va acceptar l’esmena de l’Ín-
dia que buscava el reconeixement
de la diversitat de capacitats dels
països en vies de desenvolupa-
ment per abordar el canvi climà-
tic. Va dir llavors que els EUA “pro-
cediran a unir-se al consens”.

La resposta d’algunes pregun-
tes se sabran el proper gener a
Honolulu (Hawaii) durant la Reu-
nió de les Majors Economies, una
conferència impulsada pels EUA i
dissenyada originàriament per
subvertir el procés de l’ONU.
Aprofitarà llavors Bush per tornar
a la seva costum i intentarà

emprar la conferència per iniciar
un procés diferent i fer descarrilar
la Fulla de Ruta de Bali?

Els acords de la conferència
Molts delegats sentien un sabor
agredolç després de saber els
resultats institucionals acordats
després d’una dura setmana de
negociacions Nord-Sud. El Fons
d’Adaptació creat serà administrat
per la Facilitat Ambiental Global,
que depèn del Banc Mundial. A
més, els seus fons sumaran sola-
ment entre 18 i 37 milions de
dòlars quan segons els càlculs del
PNUD (Programa de les Nacions
Unides pel Desenvolupament)
estima que haurien de ser uns
60.000 milions anuals. El progra-
ma de desenvolupament i transfe-
rència de tecnologia menys conta-
minant també ha quedat diluit i
sense assignacions clares de finan-

çament, sobretot per la intransi-
gència estatunidenca.

La millor notícia seria l’adop-
ció de la iniciativa REDD (Reduc-
ció d’Emissions de la Desforesta-
ció i Degradació), impulsada per
Indonèsia i altres països del Sud
amb grans boscos en vies de ràpi-
da desaparició. La idea és aconse-
guir fons internacionals per man-
tenir aquest boscos com
embornals de carboni. Tot i això,
molts activistes temen –tot i pen-
sar que millor això que res- que els
pobles indígenes n’acabin patint
les conseqüències quan els inte-
ressos provats es posicionin per
aconseguir part del pastís.

* Analista de l’ONG Focus en el
Sud Global i professor de socio-
logia a la Universitat de Filipines.
Ha participat a la Conferencia
sobre Canvi Climàtic de Bali.

El dia després a Bali
INDONÈSIA // ACABA LA CIMERA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

cit algerià. L’excoronel fou mem-
bre de l’administració de l’estat de
setge de 1992. Durant uns mesos
va poder comprovar com l’exèrcit
rodejava i controlava intensament
les zones amb més suport electo-
ral del FIS (Front Islàmic de Salva-
ció), el partit polític que havia
guanyat la primera volta de les
eleccions. Zones on hi van haver
nombroses matances en les que
l’exèrcit no va intervenir ni va
arrestar cap culpable. Diverses
vegades va demanar la investiga-
ció d’aquells crims, però els seus
caps s’hi van negar.

L’estiu d’aquell any va dema-
nar ser alliberat de les seves fun-
cions per estar en desacord amb
la manera com és conduïa la lluita
contra els grups armats dels sim-
patitzants del FIS i altres que van
sorgir. La seva petició va ser rebut-
jada i se’l va destinar a l’ambaixa-
da algeriana a Alemanya en fun-
cions d’agregat militar i conseller.
Allí era responsable del servei
secret (DR) de l’exèrcit i va arribar
al grau de tinent coronel.

Durant el setembre de 1995, el
seu superior va ordenar-li l’assassi-
nat de dos coneguts opositors
islamistes algerians refugiats a
Alemanya, Rabah Kébir i Abdelka-
der Sahraoui. La seva oposició va
fer fracassar l’operació. A causa

d’això va ser reclamat a Alger, on el
cap del DR, el general Mohamed
Médiène “Toufik” va intentar com-
prar el seu silenci amb un ascens.
Samraoui escriu al seu llibre Cròni-
ca dels anys de sang: “Coneixia el
valor de les seves ‘promeses’. Que-
dar-se a Algèria significava per a
mi donar ordres a algerians de
matar altres algerians, imposar-los
sofriments, internar-los, envilir-
los... El que estava en total contra-
dicció amb la meva consciència i
amb el jurament fet als nostres
màrtirs en el moment de la meva
incorporació a les files de l’ANP”
(Exèrcit Nacional Popular, en les
sigles en francès).

Des de 1996 Samraoui viu a
Alemanya amb estatus de refugiat
polític. Tot i una ordre de recerca i
captura internacional per terroris-
me, Samraoui havia pogut moure’s
lliurement per Europa. Cap estat
europeu no havia donat validesa a
la petició algeriana per no referir-
se a cap acte en concret. Tanmateix
el passat novembre Samraoui va ser
detingut per ordre de l’Audiència
Nacional espanyola dies després
d’haver passat sense problemes els
controls de l’aeroport de Màlaga.
Samraoui creu que la detenció és
una amenaça del govern algerià a
tots els dissidents encara que tin-
guin l’estatus de refugiat. d

d

Mohammed Samraoui Ana Sánchez

El 1995 van
ordenar-li

l’assassinat de
dos opositors

islamistes
refugiats a
Alemanya

Un excoronel denuncia els abusos
del seu exèrcit als anys noranta
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✑ Sergi Picazo

Les grans empreses (tancament patro-
nal), els sectors conservadors de l’e-
xèrcit (cop d’estat) i els partits polí-

tics tradicionals (eleccions perdudes)
segueixen la seva missió desestabilitzado-
ra contra la nova Veneçuela d’Hugo Chá-
vez. Han fracassat per totes les vies cone-
gudes i semblen haver-se quedat sense els
instruments habituals. Només els queda
una opció: la pressió dels mitjans de
comunicació de masses. 

Luis Britto García, periodista veneçolà
i autor de diversos llibres sobre els mitjans
a Veneçuela, reafirma la condició del pe-
riodisme com a actor polític: “L’oposició
està legitimada i dirigida per una fracció
dels mitjans privats que actua com a par-
tit polític, designa o destitueix els seus
líders i els dicta estratègies”. Els mitjans
han confiscat la política. Les tribunes de
premsa i les tertúlies a la televisió han
robat el lloc als diputats. El Parlament
avorreix, mentre que el plató guanya
adeptes. La batalla pel control mediàtic
s’ha convertit en l’escenari principal del
conflicte a Veneçuela. Segons Britto Lima,
“el país ha estat objecte d’un experiment
extrem de mort política i suplantació per
l’aparell mediàtic. En la nova situació, els
mitjans elaboren demandes, les plantegen
i pretenen constituir-se en el poder que
decideixi sobre elles. El mitjà intenta subs-
tituir el missatge, el vehicle, el passatger,
el continent, el contingut i la societat”. 

Com a mostra de tot això trobem dos
exemples concrets però molt significatius
sobre el paper dels mitjans a Veneçuela. El
primer el troben en una entrevista a la
televisió del sotsalmirall Héctor Ramírez
Pérez, un dels colpistes de l’abril de 2002,
el qual va declarar sense embuts: “Afortu-
nadament vam tenir una gran arma
(durant els dies del cop) en els mitjans de

comunicació. L’Exèrcit no va haver d’efec-
tuar cap tret. Les nostres armes van ser els
periodistes”. El segon són les televisions
privades, que el 12 d’abril de 2002 es van
arribar a atribuir tot el mèrit del cop d’es-
tat contra Chávez. El conegut periodista
Napoleón Bravo va obrir el seu programa
a Venevisión afirmant amb entusiasme: “Ja
tenim nou president!”. Mentrestant el seu
col·laborador Víctor Manuel García res-
ponia: “Gràcies, Venevisión!”. Però Bravo
no es va voler quedar amb tot el pastís:
“Gràcies Televén, gràcies CMT, gràcies
Globovisión”. I el tal García va arrodonir:
“Gràcies, mitjans de comunicació!”. 

El periodisme i la veritat
La compra d’un mitjà de comunicació ha
significat a Veneçuela l’adquisició d’un actor
polític de primer ordre. Ho sap tothom, ho
sap l’oposició i ho sap el govern. Conscient
de la supremacia opositora en aquest camp,
el president Hugo Chávez no va trigar en
crear-se un programa propi a la televisió
pública on ell exerceix de presentador
estrella. Els mitjans de comunicació privats
són majoritàriament amplificadors del dis-
curs opositor i obvien les notícies positives
sobre Chávez.  L’editor de la New Left
Review, Tarik Alí, creu que “la manca de
diversitat i veus plurals a Veneçuela no té
precedents. Els mitjans actuen mitjançant
campanyes massives de desqualificacions”.  

A Veneçuela l’espai radioelèctric és
públic i, tal com passa aquí, l’estat té el
control sobre les concessions a empreses
privades. Un grup reduït és propietari
d’unes quinze televisions al país, però
només vuit són de caràcter nacional i
generalista. En tres de les quinze, l’Esglé-
sia Catòlica té una participació impor-
tant (Televisora Andina de Mérida, Canal
de Niños Cantores de Zulia i Vale TV), i
només tres són de caràcter públic (Vene-
zolana de Televisión, Vive TV i Televisora
Venezolana Social). Durant dècades la
televisió comercial va ser un oligopoli de
dues famílies: els Cisneros, que contro-
len Venevisión, entre altres negocis; i el
grup Bottome-Granier, que domina
Radio Caracas Televisión (RCTV), que va
ser suspesa per emetre per ones però
que segueix treballant per cable. No obs-
tant, en els darrers anys la competència
va augmentar amb el sorgiment de cade-
nes com Televen, Globovisión i CMT. A
més, la televisió per cable i per satèl·lit
és de consum més o menys generalitzat.
A través del sistema de Direct TV, propie-
tat del grup Cisneros, es poden sintonit-
zar majoritàriament les grans cadenes
nord-americanes especialitzades en
informació (CNN en espanyol i cadenes
europees), cinema (canal Hollywood ex-
clusivament) i esports (FOX i ESPN). La
propietat de la premsa està igualment

concentrada. A Veneçuela circulen, se-
gons dades oficials, dos centenars de re-
vistes i una cinquantena de diaris. Els sis
principals rotatius nacionals són propie-
tat de grups familiars. Els dos més impor-
tants són El Universal i El Nacional, mal-
grat l’èxit en els darrers anys d’un diari
pròxim a les tesis chavistes, l’Últimas
Noticias. 

Steve Randall, coordinador de Fair-
ness Accuracy in Information Report
(FAIR), ha advertit que la conducta de gran
part dels mitjans comercials a Veneçuela
es caracteritza bàsicament per “l’omissió
de la veritat”. Des d’abans que Hugo Chá-
vez guanyés les eleccions del 1998 els mit-
jans de comunicació ja l’havien satanitzat.
Un cop escollit president, va començar
una forta campanya de desprestigi tant
nacional com internacional. El van titllar
de dictador, tot i guanyar les eleccions i
confirmar-se en un referèndum revocato-
ri; de repressor, malgrat no haver-hi cap
pres polític a Veneçuela; d’enemic de la
llibertat d’expressió, tot i no haver impo-
sat mai la censura a la premsa; de colpista
perquè va participar a un cop d’estat fra-
cassat l’any 1992 i va estar tres anys a la
presó; de provocador d’un enfrontament
social, entre els rics i els pobres, com si
mai no hagués existit la lluita de classes a
Veneçuela i, definitivament, de president
vulgar i inculte per aparèixer en públic
amb una actitud familiar i popular. 

Les posicions extremistes opositores
tenen a Veneçuela molt més espai a la
premsa que no pas les conciliadores.
Alguns exemples recopilats a un article
d’Ignacio Ramonet a Le Monde Diploma-
tique (abril de 2005) ens permeten obser-
var a quin grau de violència arriben les
declaracions publicades a la premsa i a la
televisió. “El 25 de juny de 2004, en ple
debat sobre el referèndum revocatori,
l’expresident Carlos Andrés Pérez, en una
entrevista publicada a El Nacional, no va
dubtar en confessar: ‘Estic treballant per
treure a Chávez (del poder). La violència
ens permetrà treure’l. Chávez ha de morir
com un gos’. Un altre opositor, Orlando
Urdaneta, el 25 d’octubre de 2004, al
canal 22 de Miami, va donar l’ordre en
directe de passar a l’acció: ‘L’única sortida
per a Veneçuela és eliminar a Chávez: una
persona amb un fusell i mira telescòpica i
ja està’”. Obrir directament el micròfon a
aquest tipus de declaracions sembla que
no és fer periodisme. 

Allò que amaguen els mitjans
de comunicació a Veneçuela

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/

Britto García:
“L’oposició està

legitimada i dirigida
per una fracció dels
mitjans privats que
actua com a partit”

Centre de control de Catia TV
David Segarra

Passa a l’acció !
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.org
Tlf. 93.429.65.18
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Punts de venda

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

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

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

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

Corresponsalies

BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Distrivinyes De l’or, 8 (Plaça del Diamant)
HORTA - GUINARDÓ

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

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

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

Patapalo Rubén Dario, 25
Bar La Lira Coroleu, 14
Bar La Lluna Ramón Batlle, 17
Andy Blue Can Fabra
Trèvol Portugal, 2-4 Baixos
Quiosc Comerç Plaça Comerç
Quiosc Rambla Fabra i Puig, 10
Quiosc 11 de Setembre Onze de Setembre
NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Casal de Joves de Prosperitat Joaquim Valls 82

Casal de Joves Guineueta Pl. ca n’Ensenya 4
Quiosc Joaquim Valls amb Vinyars
CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Quiosc Canaletes Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA
Quiosc de Ciències de la Comunicació
BERGA
La Banda Mercat Municipal
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
Le Centro Andreu Cerdà, 12
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
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
SANTA COLOMA DE GRAMENET
La Krida Sicília 97
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu Santboià Av. Maria Girona 2
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)



Montse Perión, del Centre de
Recerca i Informació en
Consum, diu que no és només
per Nadal que el nostre
consum es desborda, sinó que
passa durant tot l’any. Però
per Nadal és quan s’exageren o
es caricaturitzen més les
disfuncions entre necessitats a
satisfer i necessitats satisfetes.
Partint de tres elements que
esdevenen símbols nadalencs
per a moltes persones dels
Països Catalans, com són els
avets, els llagostins i els pasto-
rets, l’article vol oferir eines
per a reflexionar críticament
davant dels nivells de consum
que adquirim en aquestes
dates.

✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l periodista Jordi Bigues
va reflexionar sobre els
avets en una conferèn-
cia al Saló del Llibre

2007. Es preguntava si era impres-
cindible generar tants residus i
tant impacte ambiental quan s’u-
tilitza un avet com a arbre de Na-
dal. Per Bigues els arbres de Nadal
compleixen una funció decorativa
durant un període molt curt de
temps. Per a satisfer aquesta fun-
ció, la proposta de Bigues és la de
llogar avets. 

Bigues va explicar que dels
setze milions de llars que hi ha a
l’Estat espanyol, 1.700.000 opta-
ran, enguany, per fer servir l’avet
per Nadal. “Que l’avet no sobre-
visqui la temperatura i l’abando-
nament a la llar no deixa de ser un
trist destí no desitjat”, va dir. I afe-
geix que aquests arbres poden
sobreviure a les Festes de Nadal
“si cada dos dies es rega l’avet, s’a-
paguen els llums quan no el con-
templem, l’allunyem dels radia-
dors o, millor encara, el posem als
balcons o als jardins”. 

Habitualment la recollida
d’avets que organitzen els ajun-
taments acaba essent un paripé,
va comentar Bigues, ja que ha-
vent estat distribuïts amb una
mínima base de terra i amb les
arrels tallades són arbres morts
que es replanten “a jardins ur-
bans o periurbans, que és on
cauen les seves últimes fulles”. I
a partir de la manca d’èxit d’a-
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yies està provocant la transfor-
mació del bosc de manglar, un
ecosistema costaner d’enorme
productivitat, refugi de fauna
amenaçada, defensa natural i
assegurança de vida de fenò-
mens climàtics extrems i del que
depenen els minsos ingressos
dels habitants  locals”. El boicot

plantejat per EA parteix del fet
que l’Estat espanyol és el princi-
pal importador de llagostins de
la Unió Europea. Els importa dels
centres de producció que hi ha a
Colòmbia, Moçambic, Brasil, E-
quador, Hondures, Madagascar o
Veneçuela. A nivell internacional
les xifresd’importació espanyo-
les només les superen el Japó i
els Estats Units. 

Ecologistes en Acció concre-
ta la crida al boicot demanant
que durant aquesta època nada-
lenca, que ells anomenen “catàs-
trofe ecològica sense compara-
ció”, no es consumeixi cap tipus
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Avets, llagostins i pastorets

E
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www.entitatger.cat
www.barrisants.org/web/jcompte/
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quest model de recollida s’ha
acabat imposant la trituració de
l’avet per a fer adob urbà i, això,
“en el millor dels casos”. L’arbre
de plàstic es pot fer servir du-
rant anys, però cal recordar que
“tot i que els avets de viver ab-
sorbeixen diòxid de carboni
durant el seu creixement, els de
plàstic es fan amb petroli i en el
seu procés de producció emeten
diòxid de carboni”. 

Jordi Bigues va acabar la seva
exposició amb una proposta: “El
millor seria llogar l’avet cada any
o trasplantar-lo després de de-
corar la llar. Si el seu destí és el
medi natural de muntanya o una
plantació intensiva podria pas-
sar les vacances d’hivern a les
llars i créixer fins a poder ser
tallat com a fusta”. Bigues va afe-
gir una conclusió més global: “És
un bon negoci a domicili que
comporta la fidelitat dels clients
en una societat de serveis que
supera a la de consum”. 

Llagostins a l’aperitiu 
Ciudad Real no té mar, però això
és igual. Aquí un dels aliments cri-
dats a omplir plats i panxes és el
llagostí. Ecologistes en Acció de
Ciudad Real ha llençat una crida
per fer que durant el Nadal es boi-
cotegi aquest aliment i per acon-
seguir que durant la resta de l’any
se’n limiti el seu consum. El motiu
és l’impacte que té el seu consum,
és a dir, la petjada ecològica dels
països occidentals sobre els paï-
sos més pobres i la seva natura. 

Segons Ecologistes en Acció
(EA), “l’agricultura del llagostí i
la gamba de les grans compan-

de marisc provinent de països de
latituds tropicals. 

Els pastorets
El Nadal també és època de con-
sum cultural. Tradició i folklore a
dojo omplen la programació de
casals, teatres i sales. Un cas
curiós es viurà a l’espai Ger de
Sant Pere de Ribes, una entitat
cultural que per primer cop aco-
llirà l’obra Pastorets a l’exili. Cer-
cant posada. I és que es tracta
d’un exili obligat que han patit
Toni i Guillem Albà, Sergi López i
tota la companyia dels Estaqui-
rots, que tradicionalment han
actuat al teatre de Vilanova i la
Geltrú. Però enguany no han po-
gut dur a terme la seva represen-
tació perquè el teatre està tan-
cat per obres. Per culpa d’aquest
fet els Estaquirots han hagut de
“marxar a l’exili”.
En aquesta obra hi apareixen Sa-
tanàs, Rovelló i Lluquet, però la
representació dels Estaquirots
ofereix una versió lliure d’Els
Pastorets. S’inventen nous tex-
tos, imiten els principals perso-
natges de la política local i
nacional i toquen cançons en
directe. Ja s’han esgotat totes les
entrades de les quatre represen-

tacions que faran a Sant Pere de
Ribes els dies 27 i 28 de desem-
bre i el 4 i el 5 de gener.  

A més d’aquests “Pastorets
alternatius”, durant les Festes de
Nadal l’espai Ger acollirà també
tota tota una programació d’ac-
tivitats culturals relacionades
amb el Nadal. 

Altres opcions per al consum
Però no només trobem opcions
per un consum responsable entre
avets, llagostins i pastorets. Du-
rant el Nadal són moltes les enti-
tats que inicien campanyes per a
fomentar la responsabilitat en el
consum, ja sigui de béns, serveis o
activitats culturals. 

El Casal Independentista  de
Sants organitzarà un caga tió
emmarcat dins dels diversos
actes que, defugint de la simbo-
logia anglosaxona del Nadal
(Santa Claus), intenta recuperar
els elements tradicionals de la
cultura catalana. Setem, a més,
ha engegat la campanya PANIC, a
partir de la qual els Reis Mags
d’Orient es declaren en vaga i
emeten un manifest per internet
on varies reivindicacions cons-
trueixen un missatge: “No regalis
per regalar!”. d

Berta Alarcó

Llogar avets “és
un bon negoci
que comporta
la fidelitat dels
clients en una

societat de
serveis que
supera a la
de consum”

“Que l’avet no
sobrevisqui la
temperatura i

l’abandonament
a la llar no
deixa de ser
un trist destí
no desitjat”



✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

n els últims temps di-
verses organitzacions de
la societat catalana han
mostrat el seu desacord

amb l’extensió dels aliments trans-
gènics.  Més de cinc anys de reivin-
dicacions, campanyes i jornades
per denunciar aquest tipus de cul-
tius i aliments que afecten a consu-
midors, a productors i al medi
ambient. Com a resultat d’aquesta
trajectòria de lluita l’Assemblea
Pagesa de Catalunya han impulsat
la Plataforma Som lo que Sembrem
per tal de donar suport a una Inicia-
tiva Legislativa Popular (ILP) i, alho-
ra, sensibilitzar a la població de les
implicacions dels cultius i dels ali-
ments transgènics.  La ILP és una
eina de participació política que
permet que un grup de persones
pugui proposar una llei al Parla-
ment i que aquesta sigui sotmesa a
votació en el Ple d’aquest organis-
me. L’objectiu és declarar Catalun-
ya Zona Lliure de Transgènics.

Soja i cotó de la multinacio-
nal Monsanto, blat de moro des-
envolupat per Novartis, pomes
resistents als insectes i enciams a
les plagues, melons més duraders
i raïm sense pepites, són alguns
dels productes modificats genèti-
cament. La soja, el cotó, el blat de
mo i la colza són els principals
cultius modificats i el mercat
mundial de les seves llavors està
dominat per deu grans transna-
cionals, entre les que destaquen
Monsanto, Dupont i Syngenta,
que controlen també el mercat
d’agroquímics. A Catalunya, el
42% del blat de moro que es plan-
ta és trangènic i ocupa unes
17.000 hectàrees de terra, majori-
tàriament a la província de Lleida.

Tot i que són quatre els princi-
pals cultius transgènics, aquests es
troben en molts dels aliments que
consumim: a la rebosteria i al pa, a
les salses, als refrescos, als gelats, o
a les melmelades. Alhora s’ha de
tenir en compte també que la
majoria de transgènics entren a la
cadena alimentària a través dels
pinsos per a l’alimentació animal.
Tot i l’àmpia persència d’aquest
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Balaguer, han iniciat la seva distri-
bució gratuïta a persones diabèti-
ques. Amb aquesta campanya rei-
vindiquen que la investigació
pública aposti per la medicina
natural, ja que en el cas de l’stevia
es tracta d’una planta sense efectes
ni perills per a la salut ni pel medi i
accessible per a tothom.

Als Estats Units la Food and
Drug Administration (FDA) va pro-
hibir-ne el seu consum l’any 1991,
encara que no varen adduir  els-
motius. Poc després diversos dels
responsables de la decisió van
abandonar els seus càrrecs a la
FDA per traslladar-se a la Nutras-
weet Company, un fabricant d’e-
dulcorants. Des del 1995 es
comercialitza com a suplement
alimentari.

A Europa l’ús de la stevia en
productes alimentaris està prohi-
bit preventivament, ja que és
“toxicològicament no accepta-
ble”. No obstant, des de diverses
organitzacions, com Slow Food o
l’Associació Europea de la Estevia
(EUSTAS), lluiten pel reconeixe-
ment legal.

conseguir-ne 500.000. Al mateix
temps que treballen per aconse-
guir el suport social necessari,
Som lo que Sembrem també vol
difondre i sensibilitzar a la pobla-
ció entorn els transgènics. Per fer-
ho compten també amb una eina
de sensibilització que ofereixen a
tots els grups locals de la Cam-
panya. Es tracta de la Carrossa
Som lo que Sembrem que, equipa-
da amb una exposició itinerant
sobre els transgènics, anirà a
aquells punts de la geografia cata-
lana on la necessitin.

Dolçor natural
Slow Food de Catalunya situa entre
els seus objectius la defensa del
patrimoni agroalimentari i de la
biodiversitat agrícola i es posicio-
nen completament en contra dels
transgènics. Aquesta associació,
juntament amb Convivium Slow
Food de Balaguer, porta a terme
una campanya a favor de l’autocul-
tiu de Stevia rebaudiana. Aquesta
planta conté propietats edulco-
rants i un baix contingut calòric i,
des de Convivium Slow Food de

tipus de productes en la nostra
societat hi ha un buit en la investi-
gació de les repercussions a llarg
termini que pot comportar el seu
consum. Fins ara alguns estudis han
constatat que els transgèncis han
generat noves al·lèrgies degut a la
introducció de noves proteïnes als
aliments i que, alhora, han creat
resistències a determinats antibiò-
tics. Tot i que hi ha unes normes d’e-
tiquetatge per ingredients, additius
i aromes derivats de soja o blat de
moro transgènic, des de la Platafor-
ma denuncien que no s’estan com-
plint. A més, aquesta normativa no
afecta els productes d’origen ani-
mal quan els animals han estat ali-
mentats amb pinso transgènic.

Al marge d’aquesta incertesa
pel que fa als efectes nocius per la
salut, lluitar contra els trangènics,
per  a la Plataforma Som lo que
Sembrem, també és defensar la
petita pagesia, “vital per l’equilibri
territorial i la seguretat alimentària
de Catalunya”, el medi ambient, la

E

Plantar la llavor per una Catalunya lliure de transgènics
LA PLATAFORMA SOM LO QUE SEMBREM RECOLZA UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR I VOL SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ CATALANA

terra i les formes tradicionals de
relació amb ella i també les varie-
tats pròpies d’agricultura. El pol·len
d’una varietat genèticament modi-
ficada pot contaminar cultius con-
vencionals i ecològics de manera
irreversible. Per aquest motiu les
diverses organitzacions en lluita
contra els transgènics sempre s’han
oposat a la coexistència entre cul-
tius perquè aquesta contaminació
és impossible de controlar i agreuja
la pèrdua  de biodiversitat agrícola,
que ja es veu força reduïda degut
als monocultius i les llavors híbri-
des comercials. 

Som lo que Sembrem suma a
la proposta de llei per arribar a
una Catalunya lliure de transgè-
nics la prohibició immediata dels
cultius transgènics que s’obtenen
a partir del transgen MON810, de
la multinacional Monsanto, l’eti-
quetatge clar dels aliments que en
el seu procés de producció utilit-
zen transgènics i, en darrera ins-
tància, una moratòria al desenvo-
lupament i la investigació dels
transgènics a Catalunya. El passat
mes de maig Greenpeace va pre-
sentar un informe que alertava de
la producció de la toxina insecti-
cida Bt en quantitats perilloses al
blat de moro transgènic MON810
cultivat comercialment tant a
l’Estat espanyol com a Alemanya.

Per tal de garantir l’admissió
de la llei al Parlament, la Platafor-
ma necessita 50.000 signatures,
tot i que s’han fixat l’objectiu d’a-

Per contactar:

SOM LO QUE SEMBREM
c. Lleida 1 baixos. Balaguer Tlf.: 973 450 683
ilp@somloquesembrem.org

www.somloquesembrem.org

Arxiu

d

La Plataforma
dóna suport a
una Iniciativa
per declarar

Catalunya Lliure
de Transgènics

Grow-shopLa Maria de Valls

Tot per el cultiu del cannabis

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

Som lo que
Sembrem

defensa la petita
pagesia, el medi

ambient, la
terra i les

varietats pròpies
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Quan els mitjans de
comunicació parlen de
les problemàtiques del

sector musical sovint se centren
en allò que afecta les empreses
que treballen la música: temes
com l’auge d’Internet i l’anome-
nada pirateria, la sempiterna
crisi discogràfica o l’impacte de
les polítiques públiques en el
sector de l’edició i del manage-
ment. Les qüestions de base,
però, no ocupen mai grans titu-
lars. Com la precarietat de les
infraestructures musicals d’as-
saig. Igual que amb d’altres
espais de creació cultural, la
manca de bucs i locals en condi-
cions són una problemàtica que
afecta multitud de bandes que
malden per fer-se un lloc dins
del panorama musical del país.

La precarietat amb què han
de treballar molts d’aquests grups
ha sortit a la llum després que
l’Ajuntament de Barcelona decidís
precintar els bucs del carrer
Mèxic que, des de l’any 1997,
servien de local d’assaig a més de
50 bandes. El precintament es va
produir el 13 de desembre a
primera hora del matí. “Estàvem
tocant tranquil·lament i ha apare-
gut la policia sense avís previ”,
explica Òscar Blanco, del grup
Fufü-Ai, una de les formacions
que fins ara treballava en aquest
emblemàtic espai. La Guàrdia
Urbana va precintar l’espai en
presència d’una funcionària del

districte de Sants-Montjuïc.
L’argument municipal es va basar
en el fet que el local no tenia
llicència per desenvolupar l’acti-
vitat que s’hi feia i, a més, era
“insalubre i perillós”.

Els grups van tenir poc més
de deu minuts per recollir el seu
material i desallotjar l’espai.
Dins del local, en un primer
moment, hi van quedar tancats
gran quantitat d’instruments, a
més del material de dos estudis
de gravació que desenvolupaven
la seva activitat en aquell espai:
Kasba Music –on el grup Rauxa
estava enregistrant el seu nou
treball– i Soul Panda Records
–on els Costo Rico gravaven les
seves noves cançons. Els grups
–entre els quals hi ha forma-
cions com Nour, Discípulos de
Otília, Echapaká, Caracola o
Ciervo– van poder accedir al
recinte el dilluns 17 per recollir

el seu material. També han fet
diverses assemblees –la darrera
el mateix dilluns– en què han
pres, de moment, dues deci-
sions: constituir-se en associació
per defensar amb més unitat els
seus interessos i interposar una
demanda contra el propietari
dels locals on fins ara assajaven
perquè, segons diuen, tenia
constància de la situació precà-
ria dels bucs des de 2004.

Locals insalubres
Fonts del districte argumenten
que els locals del carrer Mèxic
“no tenen llicència d’activitat
d’assaig musical”. Malgrat tot,
segons l’Ajuntament, aquest no
és el motiu principal del precin-
tament: “Es tracta d’una qüestió
de seguretat. És un soterrani
sense sortida d’emergència ni
extracció forçada d’aire, no hi ha
sistemes contra incendis i la

il·luminació és deficient”. Segons
aquestes fonts, “hi ha un greu
perill per a les persones que hi
assagen”.

El local és propietat d’un
particular que el lloga als grups.
Segons les bandes, als contractes
de lloguer consta que l’objecte de
l’arrendament és el desenvolupa-
ment d’una activitat d’assaig
musical. Els usuaris dels locals
lamenten que no se’ls hagi avisat
amb temps. “Ens queixem bàsica-
ment de les formes”, explicava en
Joni, responsable de l’agència de
contractació Hace Color, que té
en el seu catàleg grups com Nour
o Rauxa. Hace Color també
gestiona els estudis Kasbah, que
tenen la seu als locals precintats.
“Ja sabem que l’espai és deficient;
el problema és que l’Ajuntament
no ofereix cap alternativa vàlida
per a la gent que fa música en
aquesta ciutat. La manca d’espais

és alarmant. Amb la música passa
el mateix que amb el circ . Ja
sabem com va acabar La
Makabra”.

“Ens deixen al carrer”
En la mateixa línia opina Xavi
Cànovas, cantant del grup
Discípulos de Otília: “En un matí
ens han destrossat la feina de tot
un any. Segurament haurem d’en-
darrerir la gira que teníem
prevista a Alemanya i l’edició del
disc en aquest país”. En aquests
locals, hi assagen grups que, quan
giren arreu del món, són abande-
rats de Barcelona. Ningú ens ha
regalat res, aquests locals els hem
habilitat amb penes i treballs.
L’Ajuntament aprofita l’avinentesa
i fa bandera del so Barcelona,
però a la pràctica ens deixa al
carrer”.

Segons fonts pròximes als
grups, l’Ajuntament ha ofert dos
locals per guardar provisionalment
els instruments i el material musi-
cal. A més, ha ofert bucs d’assaig
als grups a 9,60 euros l’hora. A
Barcelona hi ha dotze centres
cívics –com el Boca Nord– o
espais públics de gestió privada
–com La Bàscula– que disposen de
bucs d’assaig, previ pagament d’un
lloguer. En el cas del Boca Nord,
una hora d’assaig costa 4,35 euros,
en un local “a pèl”. Si hi afegim una
bateria costarà 5,60 euros més i si,
a més, hi afegim un equip de veus,
6,85 euros més. Tot això sense tenir
en compte que l’oferta de bucs
sovint queda curta davant de la
demanda existent.

Músics al carrer
ELS 50 GRUPS ‘DESALLOTJATS’ DELS BUCS D’ASSAIG DEL CARRER MÈXIC ES CONSTITUIRAN EN ASSOCIACIÓ I DEMANDARAN EL PROPIETARI DE L’ESPAI

Hi ha documentals que, amb
el temps, esdevenen profè-

tics. Aquest és el cas de
Barcelona, territori in-sonor,
realitzat per Marc Almodóvar i
Àlex Casasayas i ressenyat a la
DIRECTA 65. El reportatge,
elaborat fa un any, exposa amb
pèls i senyals el cas del carrer
Mèxic i, un cop vist i sentit què
s’hi diu, queda clar que la
propietat tenia constància des
de feia molt de temps de la
situació de precarietat en què

es trobaven aquests locals. A
través de l’experiència de
grups com Nour, Costo Rico,
Discípulos de Otilia, Fufu-Ai o
Ezoukee, els realitzadors
mostren les contradiccions
entre el discurs oficial i la
realitat desballestada de l’es-
pai i les condicions en què han
de desenvolupar la seva activi-
tat els músics de base. Molts
d’ells, no ho oblidem, no es
dediquen a la música com a
afició o com a hobby, sinó que

en viuen (o com a mínim ho
intenten). Queda clar, també,
que pels locals del carrer
Mèxic hi han passat nombrosos
grups i artistes –molts d’ells
parlen al documental, com
Joan Garriga de La Troba Kung-
Fú– i que, més enllà de la salu-
britat i les normatives, el
rerefons és l’amenaça per les
transformacions urbanístiques
constants d’un entorn que s’eli-
titza al mateix ritme que la
resta de la ciutat.

Un documental profètic

Cecilia Martirena
A l’esquerra, músics dels locals del carrer Mèxic treient els seus instruments al carrer. A la dreta, estat dels locals d’assaig després del desallotjament
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“Trastocar els models únics, uniformats, excloents”
Miquel Àngel Juan
ARTISTA PLÀSTIC

I MONOLOGUISTA

Exposició
Joguines Trencades
ESTRANY MUSEU LLONOVOY

15 DE GENER, ESPAI MALLORCA

BARCELONA

WWW.LLONOVOY.COM

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

L’Ateneu Popular de 9
Barris torna amb la seva
proposta de circ d’hi-

vern, una nova producció titu-
lada Click que es presentarà el
21 de desembre. A partir d’aquí
i fins el 7 de gener, les actua-
cions al teatre del carrer
Portlligat no s’aturaran.

Després de l’èxit de produc-
cions com El Circ de Sara, Rodó
i Circus Klezmer, l’espectacle
Click continua combinant les
arts de l’acrobàcia aèria i terres-
tre amb la dramatúrgia.

Un Click per canviar el rumb
Hansel Cereza és el creador d’un
format íntim, on apareix el
moviment en tots els seus

vessants. Dansa, circ i interpre-
tació es fonen en un entramat
de personatges i objectes. A
Susana Goulart li ha tocat donar
cos, presència i metàfora al
motor constant a través de
diverses coreografies. Tot plegat
interpretat pels membres de la
companyia Àticus-Tilt!, formada
per artistes residents a
Barcelona.

Les disciplines i arts del circ
que han estat escollides en
aquesta ocasió són l’acrobàcia, el
trapezi doble, les teles aèries i la
perxa xinesa. L’entramat: la tro-
bada casual de vuit persones en
un mateix espai, un antic teatre
abandonat. Situacions, relacions i
imatges curioses es combinen per
donar sentit al click que podem
fer per canviar els rumbs de les
nostres existències.

Expectatives de continuar rodant
El circ d’hivern és el projecte
central i més ambiciós de
l’Ateneu, al marge dels diversos
combinats de circ que es duen a
terme durant l’any. Espectacles
com Circus Klezmer s’han
convertit en la targeta de
presentació de la producció
artística de Nou Barris arreu. El
Circ de Sara, l’actuació de l’on-
zena edició, va ser la guanyadora
d’enguany del Premi San Miguel
al millor muntatge de sala a la
Fira de Tàrrega. L’espectacle
antecessor, Rodó, va obtenir el
Premi Nacional de Circ l’any
2006. Per tant, ara cal esperar les
reaccions del públic davant la
nova proposta de l’Ateneu. Si tot
segueix el desenvolupament
previst, sentirem molts clicks
durant la propera temporada.

‘Click’
ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS

(2007) C. PORTLLIGAT 11
DEL 21 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER

‘Alerta Torà’: reviure els fets per continuar lluitant
✑ Mariona Rius
/cultura@setmanaridirecta.info/

El que va començar essent un
treball per a la universitat ha
esdevingut un documental.

Així ho explicava Dan Ortinez,
realitzador d’Alerta Torà, en la
seva presentació pública a la sala
de plens de l’Ajuntament de la
localitat segarrenca.

Alerta Torà compta amb la
participació de Jordi Vilaseca i
Cantacorps, el jove de Torà, com
a narrador principal. També hi
col·laboren el seu pare i la seva
mare; les companyes del poble
(Imma, Laura i Montse); el capellà
d’Ivorra, Fermí Manteca; els advo-
cats Carles López i Cèsar Béjar,
que van assistir-lo d’ofici quan
estava detingut; el regidor de la
CUP Josep Antoni Vilalta, i mem-
bres del grup de suport. El docu-

mental explica la primera opera-
ció sota la legislació antiterrorista
efectuada pels Mossos d’Esqua-
dra a Catalunya, amb el suport de
la Brigada Provincial d’Informació
de la Policia espanyola.

Com va succeir la detenció,
quin va ser el tracte a la comis-
saria de Lleida, l’ingrés a l’UCI,
l’empresonament a Madrid, la
solidaritat, la denúncia per
tortures, el periple judicial, la
condemna i la campanya de
suport s’expliquen amb perfecta
claredat.

Hi destaca, sobretot, el
treball de recerca de material
audiovisual d’arxiu –des d’imat-
ges de televisió fins a fotogra-
fies de diferents actes de
solidaritat–, entrellaçat amb
elements de ficció que comple-
menten la narració i li donen un
molt bon acabat.

“No és un cas aïllat”
Des del Grup de Suport al Jove
de Torà, recorden que “no es
tracta d’un cas aïllat” i que “la
tortura a l’Estat espanyol i
també a Catalunya és una pràc-
tica sistemàtica”. En aquest
sentit, van voler fer coincidir la
presentació amb la proximitat
del judici contra alguns
membres de la Brigada
Provincial d’Informació de la
Policia espanyola, aquest cop
acusats de torturar un jove de
Cornellà de Llobregat.

El Grup de Suport també es
proposa donar a conèixer el
documental i ja està treballant
per fer-ne el màxim de presen-
tacions possibles. A més, fer
còpies del DVD no només està
permès, sinó que es potencia. Fa
temps que hi ha una web que
explica el cas: justiciatora.org.

Pim-Pam-Pum

El circ d’hivern torna a l’Ateneu de Nou Barris

UN DOCUMENTAL NARRA LA PRIMERA

OPERACIÓ ANTITERRORISTA DELS

MOSSOS D’ESQUADRA

‘Alerta Torà’
DURADA: 32 MINUTS

GUIÓ I REALITZACIÓ: DAN ORTINEZ

<WWW.JUSTICIATORA.ORG>

✑ Oriol Martí Sambola
/cultura@setmanaridirecta.info/

Com va néixer l’Estrany
Museu Llonovoy?
Sempre he estat col·leccio-

nista i he sentit una especial atrac-
ció pels objectes abandonats,
espenyats, sense valor aparent.
Heus ací l’alquímia: dónes valor a
allò que en un principi no en té.
Quina és la fórmula?
Capgirar l’escala de valors impo-
sada. Trencar, trastocar, desarmar.
La necessitat d’una altra realitat
que, per cert, és possible.
Les joguines trencades de
l’Estrany Museu són absurdes,
punyents i intel·ligents a la
vegada. A qui et dirigeixes?
El que fa alguna cosa, per a qui ho
fa? Potser les faig per a mi mateix.
En tot cas, m’agrada que petits i
grans puguin dir la seva. Voldria
obrir una porta a la curiositat de
qualsevol persona.
Revisant les joguines es veu que
ridiculitzes amb certa tendresa
conceptes com el militarisme, la
religió o la pròpia bellesa
humana.

Trastocar els models únics, unifor-
mats, excloents, competitius.
M’estim més juntar que separar.
M’agrada pensar que les teves
joguines no deixen de ser poemes
objecte a l’alçada dels de Brossa,
Ràfols Casamada, Perejaume o
Marcel Duchamp.
Brossa, Mar, Cel o du Champ tenen
molta poesia amagada. Quina és la
meva alçada? Fa temps que no ho
he amidat.
A més del vessant plàstic, també
ets actor. El teu últim monòleg és
INdiosincràcia i se centra en una
crítica al turisme de la teva
Mallorca.
A Mallorca els únics records que
ens queden són els souvenirs. Els
turistes, al principi, venien a pren-
dre el sol i ens han pres el sòl!
L’antic govern i el govern Antich.
Pots fer un nou joc de paraules
per definir-los a cadascun?
Mallorca sí que és una bona
joguina trencada.
Malgrat la teva crítica integral
de l’actual model de societat,
creus profundament en la
humanitat.
Hi crec críticament.

El mallorquí Miquel Àngel Juan va iniciar
la seva carrera en l’àmbit dramàtic als
anys 80 amb el grup Hermanos
Llonovoy. Convertit en artista plàstic i
monologuista, ha intervingut centenars
de joguines trencades per donar vida a
l’Estrany Museu Llonovoy, una curiosa
col·lecció de curiositats, de figures
“fuites dels fems”, trasto-poemes i jogui-
nes-collage. La seva obra desdibuixa la
frontera entre la utilitat i la inutilitat
dels objectes, ja que –amb una certa
màgia alquímica– transforma la brossa
en alguna cosa propera a l’art de Brossa.
La primera joguina trastocada del Museu
és el mateix Miquel Àngel Juan.

Jaume Caldentey

dissabte 22 desembre
a partir de les 18h, 

inauguració de 
l’exposició,

AA  ddaarrrreerraa  ddeell  mmuurr,
d’Erramun Landa, 

gravats a la memòria de
Salvador Puig Antich

Recital de poemes, amb
Koldo Izagirre i Albert

Hirujo,
actuació musical de Joseba

Tàpies i Carles Belda

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 

Dissabte 29  desembre        
a les 18h projecció del documental

NNééssttoorr  MMaajjnnoo
UUnn  ccaammppeessiinnoo  ddee  UUccrraanniiaa, 

amb la participació 
d’Ignasi de Llorenç

PUBLICITAT
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Hi ha discos que no es
poden valorar només en
termes musicals. Més

encara si qui escriu va viure en
la seva pròpia pell l’homenatge
a Ovidi Montllor organitzat per
l’Ateneu La Torna i Propaganda
pel Fet! el 15 de maig de 2006,
al Palau de la Música Catalana,
amb el nom L’Ovidi se’n va a
Palau. És un disc i un DVD que
recull les aportacions que van

fer aquell dia Toti Soler, Toni
Xuclà, VerdCel, Feliu Ventura,
Túrnez & Sesé, Miquel Gil i
Lídia Pujol, La Fera Ferotge, Al
Tall, Safanòria, Joan Garriga i
Obrint Pas. Però és molt més
que tot això: és l’intent d’enca-
bir en un plàstic de temps limi-
tat una sèrie de sentiments
sense fi. És, també, una manera
de fer justícia, perquè mai cap
Palau serà prou gran per acollir
tots els que aquell dia hi
haurien volgut ser. Els afortu-
nats vam viure un dels

moments més importants,
musicalment i políticament
parlant, dels darrers anys. Un
acte d’afirmació pública de
tota una generació de ciuta-
dans, hereus i símbol –alhora–
de la lluita de l’Ovidi. Si parlés-
sim només de música, seria un
gran disc. Tot el que repre-
senta, però, no es podrà enca-
bir en una crítica ni mesurar
mai amb petites estrelles,
encara que siguin roges. 

‘L’Ovidi se’n va a Palau’

Després de l’èxit de King
Kong, alguns dels seus

responsables van voler repe-
tir-lo amb una nova aventura
fantàstica en escenaris
exòtics. A She, la diosa del
fuego, dos homes cerquen
una flama llegendària que
atorga la vida eterna. Per
trobar-la, arriben a una ciutat
perduda, un estrany pastitx
de civilitzacions dominat per
una sacerdotessa immortal.
Malgrat el seu fracàs comer-
cial, el film resulta notable
com a espectacle cinemato-
gràfic, amb bon ritme i molts

moments atractius estètica-
ment i narrativament. Força
menys crua que King Kong, a
causa de l’aplicació del codi
Hayes d’autoregulació, també
mostra una moral puritana
que enllaça amb la inspiració
victoriana del seu original
literari: la protagonista, She,
és una projecció de la por
masculina (no exempta de
fascinació masoquista) davant
les figures femenines podero-
ses, tret que va suscitar l’inte-
rès tant de Freud com de Jung
per les novel·les de H. Rider
Haggard. I.F.

DIVERSOS AUTORS

(PROPAGANDA PEL FET!)
CANÇÓ

Agustí
Villaronga

AUTORA: PILAR PEDRAZA

EDITORIAL: AKAL EDICIONES, 2007
128 PÀGINES

Agustí Villaronga és un dels
autors maleïts del cinema

dels Països Catalans a causa,
especialment, de Tras el cristal i
El mar, duríssims drames amb
personatges abismalment
malvats, sense construccions
psicològiques que els justifiquin.
La bona acollida del seu darrer
llargmetratge comercial, Aro
Tolbukhin, podia presagiar una
revifada de la seva carrera que,
per ara, no s’ha produït.
Mentrestant, l’escriptora i profes-
sora Pilar Pedraza fa una defensa
apassionada del mallorquí en un
breu assaig on analitza tota la
seva filmografia, que s’emparenta
amb l’obra d’altres inclassificables
com David Cronenberg o David
Lynch. Pedraza vol fer emergir les
claus temàtiques i estilístiques
de Villaronga, la seva mirada
lliure  a les conductes i imatges
considerades tabú i la seva
profunditat sense centrar-se
només en el seu tarannà trans-
gressor. Però ho fa amb un estil
poc àgil i molt centrat en la
trama de les pel·lícules. IGNASI
FRANCH

‘Rrreforma’

REIAL COMPANYIA DE TEATRE DE

CATALUNYA

L’ANTIC TEATRE, 16 DE DESEMBRE

‘She, la diosa del fuego’
EDICIÓ REMASTERITZADA. (VELLAVISIÓN, 1935)
DIRECTORS: LANSING C. GOLDEN, IRVING PICHEL

GUIÓ: RUTH ROSE, BASAT EN LA NOVEL·LA DE H. RIDER HAGGARD

INTÈRPRETS: RANDOLPH SCOTT, HELEN GAHAGAN, HELEN MACK,
NIGEL BRUCE

DURADA: 91 MINUTS

IDIOMES: VOSE (ANGLÈS), VE
MATERIALS AFEGITS: VERSIÓ ACOLORIDA

cultura@setmanaridirecta.infoL’auge del documental i l’interès
que desperta el cas argentí

possibilita l’edició de llargmetrat-
ges com El tren blanco. La
premissa és atractiva: una mirada a
peu de carrer d’una iniciativa
cooperativista que aplega cente-
nars de cartroners a la recerca de
materials per reciclar i vendre. Els
directors se centren en una sèrie
de testimonis que expliquen histò-
ries particulars, però moltes d’elles
similars: la crisi els va dur a l’atur i

amb aquesta feina mal vista social-
ment han recuperat la dignitat i un
mínim control de la seva vida.
Algunes de les confessions són
emocionants, però el film té greus
mancances de base: centrat en el
retrat humà, deixa en mans de l’es-
pectador reconstruir –amb infor-
mació insuficient– el projecte del
tren blanc dels cartroners. A tot
això, s’hi suma la poca profunditat
dels afegits sobre l’esfondrament
econòmic del país. I.F.

‘El tren blanco’
(SHERLOCK FILMS, 2003) | DIRECTORS: NAHUEL GARCÍA, SHEILA PÉREZ

JIMÉNEZ, RAMIRO GARCÍA | GÈNERE: DOCUMENTAL | DURADA: 80 MINUTS

IDIOMES: VO (ESPANYOL), VOSA

Reforma o revolució: el vell
conflicte entre socialistes, la

pugna entre Rosa Luxemburg i
Eduard Bernstein, el debat entre
possibilistes i radicals. És l’home a
qui cal reformar? O, per contra,
és la societat la que està malalta i
s’ha de reconduir o, potser, fins i
tot destruir? Entre el pavelló
psiquiàtric i el teatre de l’absurd,
Rrreforma és el debut oficial de
la novíssima Reial Companyia de
Teatre de Catalunya. Comèdia,
dansa i noves formes d’interven-
ció teatral en un muntatge que
s’ha pogut veure les darreres
setmanes a l’Antic Teatre de
Barcelona. La Reial és una
companyia independent jove
amb un nom marcadament irònic
i formada per actors-creadors

acabats de sortir de l’Institut del
Teatre, que busquen vies dife-
rents per difondre maneres diver-
ses de fer i de viure les arts
escèniques. Així, proposen alter-
natives amb dignitat al circuit
comercial i als grans espais
públics que consideren “d’accés
restringit” a una determinada elit
del món teatral. R.P.
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agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIVENDRES 21 

Dotzè Circ d’Hivern
de l’Ateneu Popular Nou Barris
Ateneu Popular de Nou Barris. c. Portlligat, 11-15.
CLIK s’estrena el 21 de desembre a les 22h.
Funcions del 22 de desembre de 2007 al 7 de
gener de 2008. CLICK és la història d’un home
que va néixer entre bastidors, fill d’una ballari-
na i d’un mestre de tramoia. De molt petit va
aprendre l’ofici del seu pare i la seva vida va
agafar el rumb marcat pel seu destí. Els anys
van passar i el teatre que el va veure néixer va
envellir, el van tancar i va ser abandonat. Però
ell va seguir arrelat a aquell lloc que considera-
va el seu món. Una nit, per un atzar del destí,
quelcom va passar i això va provocar un click a
la seva vida. Creació i direcció: Hansel Cereza
www.ateneu9b.net

‘La Revolució Llibertària’
Del 17 al 21 de desembre a Tarragona
Antiga Audiència (Plaça Pallol, 3)
Exposició itinerant realitzada per la CGT amb
motiu del 70 aniversari del 19 de juliol de 1936.

‘Recursos que maten, recursos
que mouen’. Campanyes entorn
els recursos naturals.
19h. La Vaqueria, local de l’SCI-Catalunya.
c. del Carme, 95. Barcelona.
Ponent: Jesús Carrión, Observatori del Deute.
Parlarem sobre les actuals campanyes contra
Repsol, Unión Fenosa i els Biocombustibles
Organitza: SCI-Catalunya.

Xerrada informativa i solidària
sobre la presa antifeixista
Fina García Aranburu
20h. A el Kasalet. c. Societat, 4. Terrassa.
Xerrada-col·loqui solidària sobre el col·lectiu
de presos/es antifeixistes del PCE (r) i dels
GRAPO. Situació de segrest il·legal de la presa
comunista del PCE (r), Fina García Aranburu,
extraditada sense cap causa pendent contra
ella i en perill de mort.
Organitza: Socors Roig Internacional

Taller de cuina i sopar
‘Panxacontentes’.
19h. CSA La Maranya.
c. Del Parc, 13 baixos. Lleida. 
Acabem l’any amb un nou taller de cuina i
sopar autogestionat de les Panxacontentes de
la Cooperativa de consum Lo Fato. Vine vestit
o vestida amb les teves "millors" vestimentes!
Organitza: Cooperativa de consum Lo Fato.

DISSABTE 22 

Festival Anticaciques
22:30h. Rock & Trini.
Via Favència, 447. Barcelona.
Dj Chulakas d’Hostafrancs i Dj Perlitat de Trinitat. 
Organitza: Plataforma Vecinal de Trinitat Vella.

Fi d’any del Casal Ocell Negre
20h. Casal Ocell Negre.
c. Sant Carles, 8 baixos. Lleida.
Aquest any es farà un passi audiovisual amb
les activitats realitzades durant l’any. A més, el
col·lectiu Caga-tió tornarà a renéixer per a fer-
nos passar una bona estona en un ambient
festiu i desenfadat. Caldrà apuntar-se amb
antelació al sopar i el preu serà de 12 euros
per als socis i sòcies del casal i de 15 per als no
socis/es. El preu inclourà el menjar, cava, tor-
rons, festa i regal del Senyor Tió.
www.ocellnegre.cat

Sisè aniversari  de la casa de
la música popular La Mirona
23h. Sala La Mirona de Salt.
c. Amnistia Internacional, s/n. Salt.
Actuacions de La Loca Histeria I Sputnik Dj’s 
www.lamirona.cat

DISSABTE 29 

Sopar popular de Nadal
al Casal Sageta de Foc.
22 h. Casal Sageta de Foc.
c. Trinquet vell, 15. Tarragona.
Hi haurà menjar i vi del bo i el nostre convi-
dat estrella serà el Tió!! 10 euros, cal com-
prar el tiquet al Casal abans del dia 27.
www.sagetadefoc.cat

DIUMENGE 30 

Intercanvi gratuït de llibres.
11h. Plaça de la Font. Tarragona.
Aquesta iniciativa pretén potenciar la cul-
tura a través de l’intercanvi gratuït de tota
mena de llibres. A partir d’ara l’últim diu-
menge de mes porta els teus llibres i canvi-
a’ls pels que més t’agradin. 

DIUMENGE 6 de GENER 

Pastorets
19:30h. Taverna Catalana l’Esparractat.
c. Feliu Munne, 18. Esparreguera.
Organitza: Grup de Teatre l’Esparracat.
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Xerrada: “Sàhara lliure.
Pel dret a l’autodeterminació”.
19h. La Vaqueria, local de l’SCI-Catalunya
c. Del Carme, 95. Barcelona.
Hi participaran Raül Carretero, Toni Guirao i,
possiblement, Sultana Khaya. És una xerrada
que vol tractar els diversos aspectes que rela-
cionen la solidaritat catalana amb el Sàhara i
el moviment d’alliberament dels sahrauís. Des
del suport polític i social al procés d’autode-
terminació del Sàhara Occidental fins el
desenvolupament de programes de coop-
eració als Campaments de Refugiats de
Tindouf. Ens endinsarem en la greu situació
que pateixen els activistes que lluiten per l’al-
liberament del seu país i les vexacions que
sovint pateixen per ser sahrauís. 
Organitza: SCI (Servei Civil Internacional).

Presentació del llibre ‘El Banquete
de la Vida. Concordancia entre la
naturaleza, el hombre y la sociedad’
19:30h. FELLA c. Joaquim Costa, 34. Barcelona.
D’Anselmo Lorenzo. Editorial Sintra, Barcelona.
A càrrec de Carles Sanz i Manel Aisa
Organitza: Fundació d’Etudis Llibertaris i
Anarcosindicalistas i Ateneu Enciclopèdia Popular.
www.ateneuenciclopedicpopular.org
www.editorialsintra.com

Projecció del film ‘Haz lo que debas’,
d’Spike Lee
19:30h. Centre Garcilaso.
c. Juan de Garay, 116-118.  Barcelona  
Organitza: Col·lectiu Manderlay
www.freewebs.com/manderlay/elcinefrum.htm

DISSABTE 22
SOPAR SOLIDARI EN SUPORT

ALS ENCAUSATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL
21:30h. Sala de Vilatenim. Figueres.

I després… . sorteig d’una panera solidària i actuacions de:
Jaume Arnella, "Cor de la Carxofa", Titot  

“Dr Liendre y la Placida Pachanga”. Bo d’ajut: 10 euros

Organitza: Grup de Suport Encausats Audiència Nacional
de l’Alt Empordà i Alerta Solidària.
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DISSABTE 22
CONVOCATÒRIES DE LES MARXES DE TORXES
PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES

BARCELONA: 18 h.  Rambla Canaletes
VIC: 18 h. Plaça del Pes
VILANOVA: 19 h. Plaça de les Neus
TARRAGONA: 18:30 h. Plaça Verdaguer
CAPELLADES: 20 h. Plaça de la Bassa
MANRESA: 19:30 h. Plaça Sant Domènec
LLEIDA: 19 h. Plaça de la Catedral (IEI)
SABADELL: 19 h. Plaça Enric Granados
SANT CUGAT: 18h. Plaça Octavià
IGUALADA: 20 h. Plaça del Rei
RIBES: 18 h. Plaça de l’Ajuntament
VILAFRANCA: 18 h. Plaça de la Vila
GIRONA: 19 h. Plaça del Vi

CONVOCA: RESCAT COL·LECTIU DE SUPORT A PRESOS I PRESES POLÍTIQUES

DISSABTE 22
MANIFESTACIÓ. ALEX, RODRIGO
I JUAN, NO ESTEU SOLS!
12h. Arc del triomf. Barcelona.
Des del 4 de febrer de 2006 Alex, Rodrigo i
Juan estan empresonats sense haver estat jut-
jats. També van ser torturats i implicats en un
muntatge que ara els demana 11 anys de presó i
520.000 euros. Del 7 a l’11 d’gener de 2008 se
celebrarà el judici.

DIUMENGE 23
MANIFESTACIÓ
PEL DRET A L’HABITATGE. 
17h. Plaça Catalunya. Barcelona.
No podem tornar a casa per Nadal per què
encara no hem marxat d’ella!

DILLUNS 31
MARXES CONTRA LES PRESONS!

12h. Presó de dones Wad-Ras
c. Doctor Trueta. Barcelona.

17h. Presó de joves de la Trinitat
c. Pare Manjón. Barcelona.

20h. Presó d’homes La Model
c. Entença. Barcelona.

NO MÉS PRESONS!
JUSTÍCIA SOCIAL!
AMNISTIA TOTAL!
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L’ENTREVISTA // MICHEL ODENT, CREADOR DEL PART NATURAL

Michel Odent (1930) és cirurgià
i metge obstètric. Ell és qui va
redescobrir –als anys 70– que
quan les contraccions de la
dona en el part són més dolo-
roses i menys eficaces l’aigua
calenta proporciona alleugeri-
ment. Per aquest motiu se’l
coneix com el creador del part
aquàtic. Va comprar una piscina
de lona i la va instal·lar a la
maternitat de l’Hospital de
Pithiviers, la ciutat francesa on
exercia. Viu a Londres des de
l’any 1985 i, actualment, encara
que està retirat, dirigeix el
Primal Health Research Centre.
Fa 40 anys que investiga sobre
la qüestió de la maternitat. És
autor d’onze llibres, entre els
quals destaquen El bebé es un
mamífero (Ob Stare) i La cienti-
ficación del amor (Fundación
Creavida).

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Creus que la maternitat i el
feminisme han tingut un
relació d’amor i odi?

No hi ha un sol feminisme! Hi ha,
com a mínim, dues classes de
feminisme. Als anys 70  ser una
feminista radical consistia a imi-
tar els homes i devaluar tot el
que era específicament femení:
per exemple, tenir fills o donar a
llum era rebutjat. Les feministes
d’aquella època deien: “Nosaltres
podem fer tot el que fan els
homes”. Volien ser policies, volien
ser soldats... i negaven les dife-
rències entre homes i dones. Per

contra jo crec que hi ha activitats
en les quals les dones són millors
que els homes i al revés. El nou
feminisme dóna avui un gran
valor a allò específicament feme-
ní. Feminisme no és oposició,
sinó complementarietat. Els ho-
mes, per exemple, no serveixen
per a l’ofici de llevadora. Quan
una dona dóna a llum necessita
sentir-se segura i, per a això, ne-
cessita estar acompanyada d’una
altra dona. Els homes, general-
ment, no poden fer un bon acom-
panyament...
Per què creus que un home no
pot ajudar en el part?
La por es basa en la falta d’infor-
mació o la manca d’experiència.
Si la dona està acompanyada
d’una altra dona que ja ha estat
mare, sempre se sent més segura.

La persona que dóna més segure-
tat a qualsevol persona és la seva
pròpia mare: quan ets un nen o
quan estàs malalt només necessi-
tes una mare.
I què han de fer els pares?
Quedar-se a la cuina o a la sala
d’espera. El naixement és cosa de
dones. Sovint la presència d’un
home fa més difícil el part. Això
no és un dogma, però és un factor
que s’ha de tenir en compte. L’ho-
me, en aquests moments, es
comporta de forma massa racio-
nal o de forma massa emocional.
Tenen reaccions emocionals ex-
tremes. Alguns es desmaien, uns
altres es troben malament. Tam-
bé s’espanten i es posen nervio-
sos i, tot això, dificulta el part.
Els seus estudis asseguren que
una intervenció artificial baixa
durant el part o la pràctica del
part aquàtic construiria una
societat millor.
No m’agrada dir el que està bé i el
que està malament. Simplement
intento observar la realitat natu-
ral. Les dones, com tots els mamí-
fers, han d’alliberar un còctel
d’hormones durant el part. Avui
podem dir, després de moltes in-
vestigacions científiques, que es
tracta d’un flux d’hormones d’a-
mor. Això ha estat així des de fa
milions d’anys: els mamífers alli-
beraven les seves hormones d’a-
mor per tenir fills. No obstant
això, els avenços científics actuals
les han fet innecessàries. Les
dones poden optar per una cesà-
ria o per reemplaçar aquestes
hormones per fàrmacs com, per
exemple, l’oxitocina sintètica o
l’anestèsia epidural. Les dones ja
no necessiten hormones d’amor
per tenir fills. Això provoca noves
preguntes: si les hormones d’amor
són innecessàries, què passarà
d’aquí a quatre o cinc genera-
cions? Ningú necessitarà amor
per donar a llum. Quin és el futur
de la nostra civilització sense
amor? La incapacitat per estimar
ens portarà un món més agressiu. 

Però la societat actual ja és
prou agressiva.
Jo viatjo per tot el món i, quan
estic en un lloc que no conec, el
primer que vull saber és si és
segur caminar pel carrer sol a
mitjanit. Per saber-ho miro la
ràtio de cesàries per mare a cada
ciutat. Hi ha una correlació entre
la ràtio de cesàries i una societat
agressiva. Si una ovella donés a
llum per cesària no cuidaria els
seus fills com ho faria una mare. I
això acaba provocant, en general,
actituds més agressives. Per
exemple, els carrers de Sao Paulo
o Rio de Janeiro són molt perillo-
sos a la nit; i la ràtio de cesàries
per part és del 80%, una propor-

ció molt alta. Davant d’això tro-
bem els carrers d’Estocolm, Tò-
quio o Amsterdam, els quals són
segurs; la seva ràtio de cesàries és
baixa. Tot i això, tampoc vull fer
un postulat dient que només per
haver nascut durant un part per-
torbat seràs violent: no podem
parlar de casos individuals, sinó a
nivell de civilització.
Coneixes la ràtio actual de cesà-
ries a Barcelona?
Doncs sí, és intermèdia. No és ni
baixa ni alta.
Per què el naixement condicio-
na tant les nostres vides?
El que passa durant el part i el
nostre primer any de vida té con-
seqüències per a la resta de la
vida. La nostra salut està deter-
minada per l’ambient prenatal

dins de l’úter de la mare. El nostre
organisme es forma i es desenvo-
lupa durant aquests mesos i, evi-
dentment, són decisius.
Les dones, en general, preferei-
xen l’anestèsia al part natural
perquè no volen patir dolor
durant el part.
I tenen raó! El que és important
entendre és que les hormones
alliberades durant el part, com
l’oxitocina o l’endorfina, depe-
nen de l’entorn. Així, actual-
ment, la majoria de les dones
donen a llum en un ambient no
apropiat: els manca intimitat, se
senten observades i insegures...
Així no poden alliberar de for-
ma natural les hormones ade-
quades per al part. Per això te-
nen raó, necessiten drogues...
Necessitem redescobrir el més
bàsic. Quan una dona se sent
segura, està en un ambient agra-
dable i l’acompanya una bona
llevadora el part és fàcil i ràpid i
no es necessita cap fàrmac. El
problema és que, actualment,
fem difícil el part. La millor si-
tuació que conec per a un part
ràpid i fàcil és que no hi hagi
ningú al voltant de la dona i,
amb un perfil molt baix, una lle-
vadora asseguda en una cadira
cosint alguna peça de roba.
Hi ha molta por de donar a llum.
Clar! Una dona no pot parir si té
por. Si segregues adrenalina no
pots alliberar l’oxitocina. Cal
aconseguir un bon equilibri entre
les hormones que contreuen l’ú-
ter i les que eviten el dolor. L’hor-
mona del naixement és molt
tímida i depèn molt de l’entorn.
Un animal no pot parir a la selva
quan hi ha un depredador a prop
i no se sent segur. Si té por, segre-
ga adrenalina i fuig del lloc.
El part natural no és més perillós?
Jo mai uso la paraula natural per-
què no significa res. La prioritat
és fer el part el més fàcil possible.
Un part fàcil, com a mi m’agrada
anomenar-lo, és més segur que
un part complicat.

“El naixement és cosa de dones”
Negroogle
✑ Matthew Tree
/opinio@setmanaridirecta.info/

No fa massa una amiga meva
mallorquina va enviar-me
l’URL d’un cercador nou

anomenat Negroogle, el qual, se-
gons em va explicar, és “més ecolò-
gic” que el Google habitual. Intrigat
vaig obrir la versió en català (un
dels cinc idiomes disponibles) i em
va sortir la pàgina d’inici habitual
de Google —ara rebatejada, és clar,
com a Negroogle— però en negre.
Era força elegant. Em va agradar.
Després vaig fer clic sobre “Tot
sobre Negroogle” i va aparèixer el
text següent: “Diferents estudis han
demostrat que un monitor consu-
meix més energia si la pantalla és
predominament blanca, enlloc de
negre, arribant a fites de fins a un
20% de diferència de llur consum”.
Per això els creadors de l’invent em
proposaven de “fer servir Negroo-
gle com a pàgina d’inici”.

No vaig seguir aquesta recoma-
nació perquè no me’n refio gaire de
la gent que encara fa servir la
paraula “llur”, però sobretot perquè
fa temps que estic tip, fart i fins els
pebrots de suggeriments suposa-
dament ecològics d’aquesta mena:
com aquells correus electrònics
que ens conviden a no imprimir-los
o els que surten ara a les pantalles
dels caixers automàtics de La Caixa
—sempre tan desinteressada, a-
questa empresa— suggerint que
pensem en el medi ambient abans
de demanar el comprovant de l’o-
peració acabada de fer. Per mi, fran-
cament, el Negroogle no és res més
que una tocada de collons sem-
blant. No hi ha volta de full.

Però de tot això en sabia ben
poc: al cap d’una setmana la meva
amiga em va tornar a escriure per
disculpar-se. Havia descobert que
el Negroogle era una broma pesa-
da (dissenyada expressament per
enganyar els ecologistes de saló
dels quals el país n’és tan ple, hau-
ria afegit jo) perquè resultava que
aquest cercador “sostenible” con-
sumia el doble d’energia que el
Google oficial. En llegir això vaig
convertir Negroogle en la meva
pàgina d’inici instantàniament. Al
cap i a la fi crec que la meva con-
tribució personal a l’ecologia
catalana —no haver tingut ni
cotxe ni carnet durant 23 anys—
pesa força més que la presència
d’una mica de foscor atractiva a la
pantalla de l’ordinador. 
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Bon Nadal!?

... per a qui?

“Hi ha una
correlació entre

la ràtio de
cesàries per
part i una
societat

agressiva”

“El que passa
durant el part i
el nostre primer
any de vida té
conseqüències
per a la resta

de la vida”
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