
Reconegut un assetjament
laboral a l’FNAC-El Triangle

La  ministra de Medi Ambient
acaba d’atorgar sense concurs pú-
blic a l’empresa Agbar l’execució

de l’obra del transvasament de l’Ebre
per 180 milions d’euros.  Elena Espino-
sa i l’actual president executiu de la

companyia d’aigues, Jordi Mercader
Miró,  havien mantingut una estreta re-
lació laboral durant la dècada dels vui-
tanta. Aleshores, Espinosa executava
la reindustrialització de Vigo, mentre
Mercader la dirigia des de l’INI.

El president d’Agbar va ser
cap de la ministra Espinosa

>> Així està el pati // Pàgina 9

DUES DÈCADES ENRERE VAN COINCIDIR A L’INSTITUT NACIONAL D’INDÚSTRIA

Dos activistes s’encadenen al capdamunt d’una grua de la Sagrada Família Arnau Bach
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‘Cuidadania’ és el mot al voltant del
qual gira la 14a mostra d’art de dones
Fem Art 2008 que organitza Ca la Dona
entre el 8 i el 31 de maig, un espai de
trobada i relació entre dones artistes.

Conèixer els recursos que tenim a l’a-
bast pot alleugerir-nos un mal de cap o
guarir-nos una ferida. Les Jornades de
Remeis Casolans de Girona neixen per
recuperar la medicina popular.

A Plan 3000, un barri de majoria índia a
Santa Cruz, es va viure amb molta tensió
el Referèndum d’Autonomia impulsat
pel govern del departament. El triomf
del ‘Sí ’ no serà reconegut pel govern.

>> Així està el pati //   Pàgina 13

L’ajuntament
de Mataró
clausura un
casal de joves

4.000 veus
contra el
capitalisme
l’1 de maig

Un polígon
industrial
amenaça
Castellar
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Educació
menysté el
batxillerat
nocturn
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S’estenen les
accions per
la llibertat
d’en Franki
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Amistats perilloses

L
es obres d’interconnexió de xarxes entre l’Ebre i el sistema Ter-
Llobregat ja estan en marxa tot i l’oposició de la societat civil de
les Terres de l’Ebre. El ple de l’Ajuntament de Tortosa s’ha posi-
cionat en contra i l’alcalde d’ERC d’Ulldecona ha abandonat el

partit per no compartir la seva postura de suport al transvasament. El 5
de maig la ministra de Medi Ambient, Elena Espinosa, va signar conjun-
tament amb el conseller Francesc Baltasar el decret que autoritza les
obres per portar desenes d’hectòmetres cúbics des de l’Ebre fins a Olèr-
dola. Les canalitzacions i estacions de bombeig costaran 180 milions
d’euros i Agbar serà l’empresa encarregada d’executar-les. La ministra
Espinosa ha volgut conservar fins al final la potestat de l’adjudicació de
les obres, és a dir, la capacitat de decidir quina empresa les farà i s’em-
butxacarà els beneficis. Resulta altament sospitós que l’afortunat hagi
estat Jordi Mercader Miró, l’actual president executiu d’Agbar. Es dóna la
casualitat que Mercader va ser el superior jeràrquic d’Elena Espinosa
quan la militant del partit socialista gallec va accedir a la direcció de la
Zona de Reurbanització Urgent de Vigo. L’actual president d’Agbar era
aleshores el màxim responsable de l’Instituto Nacional de Indústria i va
rebre l’encàrrec de dirigir la reconversió industrial de la mineria i els esti-
badors de l’Estat espanyol durant el govern de Felipe González. Elena
Espinosa executava els plans de Mercader a la convulsa zona industrial
de Vigo. Ara, 23 anys després, la ministra dóna les gràcies a Mercader,
sense concurs públic i amb designació a dit. Espinosa sempre ha sabut
donar les gràcies, ja ho havia fet penjant una medalla d’or al mèrit
empresarial al propietari dels vaixells de luxe Rodman, la multinacional
on va treballar durant els anys 90.

El racó il·lustrat

Fotografiem, doncs existim

Com s’ha fet?

Bé. Som aquí una setmana més, tot i que continuem sense l’ordinador
central. La part dolenta d’això és evident. Però també hi ha una part

divertida, que és el ball de cadires que es produeix a la redacció. El
maquetador a l’ordenador de redacció, el redactor al d’edició, l’editor al
que queda lliure, etc. Aquesta setmana el pedazo d’editor que tenim ha
creuat l’atlàntic així que tenim el Jesus editant (i ha pogut deixar l’admi-
nistració en mans del Jordi –al qual aprofitem per donar la benvinguda
al projecte). I saludem el coordinador d’Així està el pati, coix per atro-
pellament. D’altra banda, demanem disculpes per la mala qualitat d’al-
gunes fotografies publicades la setmana passada. Les errades tècniques
derivades a la fallada de l’ordinador de la redacció van ser les causants
d’aquest despropòsit. Se’ns han vist els píxels tu! A darrera hora, també
hem sabut que un noi de Sants ha estat detingut pels Mossos per haver
participat a una manifestació. La propera setmana n’informarem.

Editorial

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

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 
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CAP DE SETMANA 
AMB PLUGES

Un episodi de pluges llarg, extens
en el territori i intens afectarà
tota la mediterrània occidental
entre divendres i dilluns. Segons
els mapes del 6 de maig, les
pluges més persistents cauran
divendres i dissabte a les comar-
ques de Girona i Barcelona. Les
acumulacions d’aigua poden su-
perar amb facilitat els 100 litres
per metre quadrat. 

El divendres 9 de maig les pluges es generalitzaran de sud a nord. El diumenge les pluges encara cauran a les comarques de Girona i Barcelona.

Eloy de Mateo

Imatge captada 
al costat del

trajecte de la
cercavila de

capgrossos a les
Festes de la Mercè

de 2005
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✑ Laura Sancho
/Dublin (Irlanda)/

Aquest mes d’abril s’ha cele-
brat el desè aniversari dels
Acords de Pau del Diven-

dres Sant entre els governs irlan-
dès i britànic i diferents partits
polítics nord-irlandesos. Una dè-
cada després, els mitjans publi-
quen molta informació generada
per les elits polítiques de les dife-
rents parts implicades, però sen-
tim a parlar poc de com hi viu la
seva gent i de com construeixen
ponts de diàleg.

L’Escola de Cultura de Pau de
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), en un estudi sobre
Irlanda del Nord publicat l’any
2004, conclou que les negocia-
cions de l’any 1998 es van centrar
més a buscar el benestar de les
persones que en les qüestions
pròpiament polítiques. És a dir, en
els processos d’alliberament dels
presos i en el desig de les comuni-
tats d’aconseguir la pau.

Per aconseguir que les parts
es decidissin a negociar, va ser
bàsica l’organització dels presos
polítics dins les presons, que es
van convertir en “líders morals”
dels grups armats i van fomentar
la creació d’una via alternativa
que mirava cap a una resolució
pacífica. Un altre element deto-
nant va ser la creació de movi-
ments socials de suport als presos
i de reivindicació del respecte als
drets humans. Aquests movi-
ments ja s’havien iniciat als anys
seixanta amb l’Associació pels
Drets Civils del Nord d’Irlanda
(NICRA en les sigles angleses).

No obstant això, l’informe
destaca que la qüestió de les víc-
times no va quedar prou inclosa
als Acords de Belfast. Avui, la
feina de la societat organitzada es
basa principalment a buscar la
reconciliació de la societat, d’una
banda, i a fer justícia per aconse-
guir la reparació, de l’altra. S’han
creat múltiples iniciatives per
reconstruir la veritat: Bloody Sun-
day Inquiry –amb seu a Londres i
Derry–, Justice for Forgotten –a

Construint la pau a ‘Eire’ deu anys
després dels acords de Belfast

Dublín–, la Comissió per la Revi-
sió de Sentències, establerta des-
prés de l’acord de Stormont, etc.

També han sorgit diverses
propostes per afavorir la reconci-
liació de les comunitats: Women’s
Support Network, Glebe House o
el Gleencree Peace and Reconci-
liation Centre, entre altres. Preci-
sament l’estudi universitari ressal-
ta que la implementació dels
Acords de Pau avança sobre la
base social.

Centres organitzats
Glebe House - Harmony Commu-
nity Trust va néixer l’any 1971 a
partir de la iniciativa d’un grup
irlandès de membres del Servei

Civil InternacionaI (SCI). Els volun-
taris van iniciar un programa de
cooperació entre fronteres ano-
menat Comunitat de vacances al
comtat de Down, nord d’Irlanda,
pels infants de Belfast i Derry.

La seva missió encara es
manté en peu: “Donar l’oportuni-

Un element
detonant va ser

la creació de
moviments

socials de suport
als presos

tat a totes les persones de con-
fiar en els altres i aconseguir res-
pecte mutu a través d’experièn-
cies positives compartides”. A
l’estiu organitzen camps de tre-
ball on participen joves de totes
dues comunitats, juntament amb
voluntaris internacionals. A més,
al llarg de l’any duen a terme dife-
rents activitats per a joves, tallers
de sensibilització i programes
culturals. 

Diarmaid Mc Garrigle, coor-
dinador del centre, reflexiona so-
bre les conseqüències dels acords
de pau: “La violència directa ha
desaparegut, però encara existeix
un corrent de sectarisme i de
segregació que podria desembo-

car en intimidacions. En ambdues
parts hi ha paramilitars que no
han entregat les armes i, tot i que
no tenen suport social, encara
poden causar problemes”. Per a
Mc Garrigle, als periòdics es difí-
cil trobar-hi titulars de denúncia.
“A més, els polítics es reuneixen a
l’Assemblea per abordar l’agenda
del dia a dia, però no volen mirar
enrere”, afegeix.

Al sud, el Glencree Peace and
Reconciliation Centre desenvo-
lupa una feina semblant a la
Glebe House. Aquesta organitza-
ció va ser fundada l’any 1974 al
comtat de Wicklow com a res-
posta als conflictes violents que
s’havien desencadenat a l’illa. Els
seus fundadors estaven con-
vençuts que es podien impulsar
vies no violentes per resoldre la
situació. La seva aposta avui
encara continua. En paraules del
seu director, David Bloomfield:
“La nostra missió és promoure la
pau i fomentar la reconciliació
entre persones i comunitats, tot
facilitant espais de diàleg, cre-
ant recursos educatius de pau i
organitzant programes per a
joves”.

IRLANDA // EL PAPER DE LA SOCIETAT CIVIL EN LA SUPERACIÓ DEL CONFLICTE

Mural de la UDA, la Associació de Defensa del Ulster.
Laura Baccolini

7 de maig de 2008 / directa núm. 92

Les dones han tingut un paper
clau en l’apropament entre

comunitats. Com destaca Sílvia
Calamati, autora de Les filles
d’Erin: “A Irlanda del Nord les
dones van impulsar la signatura
dels Acords del Divendres Sant.
A partir dels anys noranta, u-
nionistes i nacionalistes van
treballar plegades a través d’u-
na xarxa –la Women’s Support
Network– que inclou diferents
organitzacions de dones, entre
elles la Shankill Women’s Cen-
tre (unionista) i el Falls Wo-
men’s Centre (nacionalista). Al
principi va ser molt difícil que
els dos grups decidissin coope-
rar, però quan ho van fer van

poder pressionar els governs i
donar exemple de convivència i
respecte mutu”. 

Les primeres organitzacions
de dones preocupades pel con-
flicte es remunten als anys seixan-
ta. El seu objectiu era defensar els
drets civils dels empresonats
(marits, pares o germans) i poste-
riorment denunciar la violació
de les seves llars per part de
l’exèrcit i els grups paramilitars.
Durant dècades es van organit-
zar successivament i van afinar
millor en les seves estratègies de
lluita no violenta. Durant la
dècada dels noranta hi havia 300
organitzacions de dones regis-
trades com a tals. 

Deu anys més tard, aquestes
organitzacions continuen treba-
llant per una pau duradora. Se-
gons Calamati: “Ara la seva feina
es basa a aconseguir justícia, llui-
tar perquè s’aclareixin molts as-
sassinats silenciats i mostrar el
paper que va tenir el govern bri-
tànic durant el conflicte”.

L’any 1996 es va fundar la
Coalició de Dones d’Irlanda del
Nord, un partit de base format
per membres de diferents sensi-
bilitats. Aquesta coalició, l’úni-
ca a Europa formada per dones,
va traslladar la veu femenina a
les negociacions de pau. Es
basava en els principis d’igual-
tat i tolerància i volia superar el

debat etern entre nacionalisme
i unionisme. 

De fet, les dones de la regió
estan accedint a la política, un
espai exclusivament masculí fins
no fa gaire. Als inicis del conflic-
te, el rol de la dona se centrava
només en la família. Més tard
van començar a liderar les rei-
vindicacions socials. Catriona
Ruane, actual ministra d’Educa-
ció d’Irlanda del Nord, abans de
fer carrera política va exercir
durant vint anys com a treballa-
dora social. Ara està duent a
terme una reforma en el sistema
educatiu i fomenta polítiques
inclusives per eliminar la divisió
social.

Dones per desencallar el conflicte

d

1921
Tractat entre el Sinn Féin i
Gran Bretanya que reconeix la
independència d’Irlanda però
parteix l’illa. Sis comptats del
nord queden sota sobirania
britànica.

1969
Escissió de l’IRA (Irish
Republican Army). L’IRA oficial
decreta una treva mentre el
‘provisional’ manté la lluita
armada.

Anys 60
Neix l’Associació pels Drets
Civils del Nord d’Irlanda, que
demana la fi del sectarisme polí-
tic, i denuncia la discriminació
laboral i l’empresonament sense
judici. 1968: la Marxa de Derry
és durament reprimida.

1972
20.000 persones es manifesten
de nou a Derry pels drets civils.
L’exèrcit britànic dispara i mata
14 persones. Aquest dia serà
recordat com el “Bloody
Sunday”.

1981
Vaga de fam dels presos republi-
cans al Bloc H de la presó
d’Armagh. Bobby Sands (escollit
diputat durant el conflicte) i
deu presos més moren durant la
protesta.

Mc Garrigle : "Els
polítics aborden
l’agenda del dia,

però no volen
mirar enrere"

Estaven
convençuts 

que es podien
impulsar vies 
no violentes 
per resoldre 
la situació
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Van participar en el conflicte
irlandès des de bàndols oposats
i ambdós van passar per la
presó. Recentment han visitat
Barcelona per presentar
Diumenge a les 5, el documental
de la factoria Batabat, i donar
suport al procés de pau, que
encara evoluciona amb dificul-
tats a Irlanda del Nord.

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Com era el nord d’Irlanda
fa deu anys i com és ara?
Kelly: Hi ha hagut millores

importants: els presos dels dos
costats del conflicte estan essent
alliberats, comencem a conèixer
la gent que abans sols vèiem
darrere un passamuntanyes, la
desesperació de la gent ha desa-
paregut, no hi ha bombardeigs ni
tiroteigs, quan te’n vas a dormir
no estàs esperant que et tombin
la porta, no hi ha l’exèrcit anglès
als carrers. Aquesta garantia que
no hi haurà tropes és el normal
per mantenir el procés de pau.
També hi ha una policia diferent
que, per primer cop a la història,
rep el suport del moviment repu-
blicà.
McQuiston: La gent continua
intentant resoldre els seus pro-
blemes i a vegades es pensa que el
procés de pau està essent molt
lent, però si mirem enrere i pen-
sem en les coses que han progres-
sat, el fet és que les dues comuni-
tats treballen juntes amb
objectius de pau. I això és un gran
pas.

I ara quins són els objectius?
Kelly: Des del punt de vista repu-
blicà estem buscant la implemen-
tació total del tractat i un nivell
d’autonomia semblant al d’Escò-
cia. Un dels objectius més impor-
tants és la transferència de la
policia, ara mateix en mans de
Londres i que volem que estigui
sota el control del govern

“Hem acceptat que els qui mataven la
nostra gent tenien aspiracions legítimes”

irlandès. També cal més protecció
de la llengua irlandesa perquè mai
torni a ser discriminada. Sabem
que hi ha dificultats, però és la
naturalesa del procés de pau.
Creiem que estem fent passos per
aconseguir-ho.
McQuiston: Des del meu punt de
vista, en el futur totes dues cultu-
res –en la seva totalitat– han d’es-
tar una al costat de l’altra. Hi ha
d’haver un reconeixement de la
identitat dels unionistes del nord
d’Irlanda. També hi hauria d’haver
més sensibilitat dels polítics cap a
les comunitats, ja que fins ara
només s’han interessat per la clas-
se mitjana. 
Després de lluitar amb les armes
a la mà per un objectiu polític,
aquest ha quedat resolt a mit-
ges. Com es viu aquesta situació?
McQuiston: Segur que aquestes
coses són completament diferents
per cada bàndol. Des del punt de
vista unionista hem hagut d’accep-
tar que els qui mataven la nostra
gent tenien aspiracions legítimes i,
per tant, que després de les elec-
cions entrarien al govern. 
Kelly: El moviment republicà ha
fet un gran nombre de conces-
sions al llarg de les negociacions.
Per exemple, la República d’Irlan-
da va treure de la seva Constitució

que els sis comptats del nord són
part d’Irlanda. Però, per altra
banda, s’ha acceptat el principi del
consentiment: els britànics estan
d’acord que quan la gent vulgui la
unificació d’Irlanda, aquesta serà
possible. Una altra concessió va
ser el decomís de les nostres
armes. La nostra gent no estava
molt contenta amb això, però
havia de passar i, el 2005, l’IRA es
va desarmar. Les concessions són
essencials per mantenir el procés
de pau. De vegades seran conces-
sions unionistes i d’altres seran
republicanes, però el més impor-
tant és que aquestes mantenen el
procés viu.
I en tot el procés de pau, quin
paper hi juguen els presos?
McQuiston: Des d’un punt de
vista lleialista, el procés de pau
comença dins de la presó. Llavors
tots els líders lleialistes estaven
presos i no s’hagués produït cap
procés de pau sense el consenti-
ment d’aquests presos. 
Kelly: Els presos republicans han
jugat un paper molt i molt impor-
tant en el procés i avui dia conti-
nuen tenint aquesta influència.
Actualment hi ha un gran nombre
d’expresos al govern que han
estat elegits per representar-nos.
El suport d’aquesta gent va ser

Kelly: “Quan
te’n vas a

dormir no estàs
esperant que et
tombin la porta,
no hi ha l’exèrcit

anglès als
carrers”

molt important per iniciar els
diàlegs. Sempre van ser consul-
tats i se’ls va preguntar com se
sentien en cada moment. Això va
ser molt important a l’hora d’a-
vançar. Els presos estan involu-
crats en tots els nivells de la vida
social de la nostra comunitat
–tant en la quotidianitat com en
la política– i són molt respectats.
Per tant, si estan descontents
amb el procés, la gent els mirarà i
es preguntarà què passa. No estic
dient que siguin burros i no
puguin pensar per si mateixos,
però els expresos republicans
tenen molta influència i tenen
molt a dir en el futur.
Com s’ha resolt el tema de la
reconciliació, que sovint és el
principal escull de molts proces-
sos de pau?
McQuiston: Crec que és un
assumpte que correspon a cada
persona. Algunes poden superar-
ho, d’altres no. Hem de reconèixer
que la gent ha patit, però també
que “tota” la gent ha patit. Jo he
vist gent que ha anat a la presó a
qui han tractat com una assassi-
na... però jo els respecto perquè
segur que no haguessin fet el que
van fer si no hi hagués hagut el
conflicte. En un conflicte que
implicava tota la societat tothom

ha estat afectat.
Kelly: A Irlanda hi ha gent que
considera que les persones mor-
tes per l’IRA són més víctimes que
un membre de l’IRA o algú con-
nectat amb l’IRA. Però no hi ha
d’haver jerarquia entre les vícti-
mes, tots els afectats ho són igual.  
I què passa amb la gent que s’o-
posa al procés de pau?
Kelly: Ja he dit que la majoria de
gent està molt contenta amb el
que està passant, però també n’hi
ha que no ho està, tot i que és una
minoria. La majoria dels volunta-
ris actius republicans i seguidors
estan amb el procés de pau. El que
és veritablement important des
del punt de vista republicà és que,
des que el nord d’Irlanda va escla-
tar –entre els anys 1920 i 1923– no
hi havia hagut nacionalistes i
republicans al govern. Aquest sols
representava una part de la
població. Ara, en canvi, el com-
partim republicans i unionistes i
aquest va ser el pas més gran,
definitivament el més gran en 40
o 50 anys.
McQuiston: El fet de compartir el
govern amb els nostres enemics
era difícil d’empassar per alguna
gent, però el final del camí és la
pau i això significa que no ens
matarem més els uns als altres.

ENTREVISTA // SEAMUS KELLY I WILLIAM MCQUISTON, EXMEMBRES DE L’IRA I L’UDA
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Seamus Kelly i William McQuiston
Natalia Ramos
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1988
Tres activistes de l’IRA desarmats
són assassinats per la policia a
Gibraltar. Durant l’enterrament
d’un d’ells la comitiva és atacada
amb trets i granades. El pitjor
moment del conflicte.

1994
Primera treva de l’Exèrcit
Republicà Irlandès (IRA). Un
mes després s’hi afegeixen les
organitzacions armades lleia-
listes.

1996
L’IRA reemprèn l’activitat
armada amb dos atemptats
potents a les zones de negoci de
Londres i Manchester. Tot i que
quasi no hi ha víctimes el cost
econòmic és altíssim.

1997
Nou alto el foc de l’IRA. El
president anglès, Tony Blair,
rebrà els representants del Sinn
Féin i començarà les negocia-
cions formals per superar el
conflicte.

1998
Una forta explosió a Ormagh,
reivindicada per l’IRA Autèntic
(oposat al procés de pau), causa
29 morts i commociona la socie-
tat. Es generalitza la demanda
d’acabar amb el conflicte.
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✑ Laia Gordi
/Barcelona/

Han passat deu anys dels
Acords de Belfast, però a
Irlanda no tothom està

content amb els resultats. El Par-
tit Socialista Republicà Irlandès
(IRSP, en les sigles en anglès), que
es defineix com a marxista i
defensa la unificació d’Irlanda,
denuncia que l’anomenat procés
de pau ha representat un retrocés
pel que fa als objectius republi-
cans: “El Sinn Féin va abandonar la
idea que caracteritzava la seva
tradició” en signar-los, afirmen
Paul i Willir Gallagher, dos ger-
mans militants de l’IRSP que estan
fent una gira pels Països Catalans.
El braç armat de l’IRSP, l’Exèrcit

Irlandès d’Alliberament Nacional
(INLA, en les sigles angleses), mai
va lliurar les armes com va fer
l’IRA, ja que consideren que des-
prés dels “penosos resultats”, fruit
dels acords, algun dia “caldrà aga-

“Hem d’estar preparats per
tornar a agafar les armes”

far-les de nou”. “Cal preparar les
noves generacions perquè no
cometin els mateixos errors que
es van cometre en el passat”, ex-
plica Willir, que ha complert di-
vuit anys de presó.

Segons aquests germans, “els
acords no van ser un acte d’auto-
determinació ni van ser negociats

lliurement ni aprovats democràti-
cament”. L’Estat britànic va deter-
minar els paràmetres de les nego-
ciacions i va supeditar qualsevol
diàleg a l’acceptació del “principi
de consentiment”, és a dir, que
només renunciarien al control
d’Irlanda del Nord si la majoria de
la seva població hi votava a favor,

“El Sinn Féin va
abandonar la

seva tradició” en
signar els acords sense tenir en compte la resta del

país. Per tant, segons van explicar,
“els participants en el procés
estaven compromesos en la parti-
ció del país abans que comences-
sin les discussions”. A més, “l’acord
havia de ser acceptat i ratificat pel
Parlament britànic abans de ser
presentat a la gent irlandesa per-

què decidissin si l’acceptaven o
no”. Tot enmig d’una campanya
publicitària on, com va dir Noam
Chomsky: “Es feia creure que el
‘no’ significava la violència i el ‘sí’
la pau”.

Asseguren que actualment “no
s’ha recuperat el Parlament nord-
irlandès, hi ha una forta presència
de l’exèrcit britànic en àrees nacio-
nalistes, la policia no s’ha reformat
i els serveis d’intel·ligència estan
atrinxerats al Nord”. Van concloure
amb l’esment del fet que les veus
dissidents –cada vegada més nom-
broses– estan silenciades i perse-
guides. De fet, havia d’acompan-
yar-los un tercer company del
partit que finalment no ha pogut
sortir del país.

IRLANDA DEL NORD // XERRADA A GRÀCIA DE MEMBRES DEL L’IRSP

Miting de Gerry Adams durant el festival de Falls a l’agost de 2004
Mireia Bordonada
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1998
Se signen els Acords de Divendres Sant on es reconeix
una autonomia per Irlanda del Nord amb relacions amb
la República d’Irlanda, si bé es manté dins el Regne Unit.
També es comencen a alliberar els presos, es reconeix el
dret del poble d’Irlanda del Nord d’escollir el seu futur i
el gaèlic com a idioma oficial.

2005
L’IRA es desarma davant la Comissió Internacional
Independent de Decomís i renuncia a la lluita armada. Es
considera acabat el conflicte del Nord d’Irlanda, tot i que
altres grups –com l’IRA Autèntic, l’IRA Continuïtat o l’INLA
(Exèrcit d’Alliberament Nacional Irlandès, en les sigles
angleses)– continuen la seva activitat armada.

2007
Després d’anys de bloquejos per part de la banda
unionista, es conforma el primer govern d’unitat tal
com es preveia als acords presos al 1998. Ian Paisley
(lleialista) serà el president d’aquest primer govern
d’unitat i Alex Mc Guiness (republicà) el vicepresident.

d
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La reflexióLa reflexió

✑ Gabriel Villanueva

urant aquesta setmana un
grup de membres de l’Irish
Republican Socialist Party (IRSP)
ha visitat els Països Catalans i ha
fet diverses xerrades i col·loquis.
Els membres de la formació
socialista han exposat el seu punt
de vista crític amb l’evolució de
l’anomenat procés de pau a
Irlanda. Aquesta és una visió del
conflicte que ha quedat amagada,
principalment de cara a l’exterior.
Tot i això, és una visió compartida
per una part de la comunitat
republicana, sovint la més activa
políticament.

Fem-ne cinc cèntims. Passats
trenta anys de conflicte armat
entre organitzacions armades
republicanes (IRA i INLA), parami-
litars lleialistes (UFF i UVF) i les
forces d’ocupació britàniques
(policia i exèrcit), finalment el
1998 es va signar l’Acord de

Divendres Sant. Quedaven enrere
més de 3.000 morts a una i altra
banda. Aquest acord, però, estava
farcit d’ambigüitats, un fet que va
permetre que totes les forces
sortissin amb el cap alt. Entre
altres coses, es va pactar que per
arribar a la recuperació de l’auto-
nomia a l’Ulster el govern nord-
irlandès hauria d’incloure
membres de tots els partits polí-
tics amb representació parla-
mentària, en teoria per evitar
governs d’un sol color. El DUP,
principal partit unionista
encapçalat per Ian Paisley, es va
negar durant deu anys a compar-
tir govern amb el Sinn Féin (SF), al
qual no dubtava de qualificar com
a “terrorista”. Aquest fet va
impossibilitar la recuperació del
govern autonòmic.

Poc a poc, el SF va anar
complint una sèrie de requisits
per acabar amb l’immobilisme del
DUP. Alguns sectors van conside-
rar aquestes cessions com una

derrota i es van escindir del
partit. L’any passat, per exemple,
la cúpula del SF va aconseguir que
el conjunt de l’organització reco-
negués oficialment el cos policíac
nord-irlandès com a autoritat
legítima a Irlanda i va animar el
jovent catòlic a començar a
entrar a formar-ne part per, així,
aconseguir una policia “represen-
tativa”. Organitzacions com l’IRSP
i el Moviment per a la Sobirania
dels 32 Comptats (32CSM) no van
dubtar a criticar públicament i
obertament aquest fet, tot recor-
dant que ningú ha pagat per les
morts i les tortures que, encara
avui, aquest cos policíac infrin-
geix contra la comunitat republi-
cana i que han quedat
demostrades en diversos infor-
mes. Per altra banda, poc a poc es
van començar a alliberar els
presoners polítics afins a l’es-
tratègia del SF, mentre que altres
presoners vinculats a l’IRSP o als
32CSM van perdre l’estatus de

“presoners polítics” i van passar a
ser considerats com a “criminals”
pel SF.

Finalment, l’any 2007 el DUP i
el SF van arribar a un acord per
formar govern. Les cúpules
d’ambdós partits van passar a
ocupar els càrrecs governamen-
tals més importants i des de
Londres es van fixar uns salaris
anuals de prop de 120.000 euros
per cap. Si passegem pels barris
republicans de l’Ulster, veiem una
pintada que es repeteix constant-
ment: “SF sellouts”, és a dir, “Sinn
Féin Venuts”.

Les imatges que hem pogut
veure a Stormont (Parlament nord-
irlandès) i en les encaixades de
mans entre unionistes i republi-
cans no són pas un mirall de la
situació que es viu als carrers d’al-
guns barris i ciutats. Les comuni-
tats continuen vivint separades
físicament per murs i la violència
anomenada “sectària” continua
fent acte de presència prou sovint.

La fórmula recorda la “transi-
ció espanyola”. El partit majori-
tari que abans representava tota
una comunitat en lluita ara pacta
amb els antics enemics, es paci-
fica, es domestica, para la mà a
final de mes i, amb aquests movi-
ments, es desactiva políticament
la majoria dels que abans es
movien. Ara l’Ulster comença a
rebre turisme. D’ençà de l’inici
del procés de pau, han obert les
seves portes nous hotels i restau-
rants i s’han construït nous habi-
tatges de segones residències
mentre algunes butxaques
–també irlandeses– s’omplen
com mai ho havien estat abans.
La ciutadania continua essent
súbdita de la Monarquia
Britànica, els seus impostos es
continuen enviant cap a Londres
i la presència pública de la llen-
gua gaèlica continua essent pràc-
ticament nul·la, però això, per a
alguns, no sembla importar tant
com abans.

La pau a Irlanda?

“Els participants
en el procés

estaven
compromesos en

la partició del
país abans que
comencessin les

discussions”
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En aquest text no vull parlar
del típic especulador immobi-
liari que totes coneixem: aquell
que fuma cigars, condueix un
Mercedes, visita despatxos de
regidors i consellers i dirigeix
immobiliàries i constructores. Ja
en parla prou aquest setmanari
a la majoria de seccions i els
identifiquem clarament com a
enemics i capitalistes. Aquí vull
parlar, entre altres, de l’obrer
vingut a més que ara es creu de
classe mitjana i compra un
segon pis com a inversió. Els
seus objectius no els tinc molt
clars, però intueixo que són els
mateixos que els de qualsevol
especulador de corbata verda i
sabates de cocodril: llogar-lo o
vendre’l més car per treure’n
uns diners de més. Així van
començar molts dels altres
especuladors, però sense tants
escrúpols, ja que els primers

Jesús Zamora. Obrer metal·lúrgic d’Esplugues de Llobregat

Quan farem
bosses veïnals
de lloguers o

venda de pisos
fora de l’espiral

del negoci?
Qui dóna el pas

de crear una
agència de

lloguer 
social?

/opinio@setmanaridirecta.info/

En Franki ja fa uns dies que és
a la presó. Exactament des del
matí del 28 d’abril. I hi serà per
bastant de temps si no ho podem
esmenar. Fins d’aquí a dos anys,
set mesos i uns quants dies. Un
nou cas repressiu genera noves
respostes solidàries, com les
vistes a Terrassa, Barcelona i
altres ciutats i viles del país. I,
com d’altres vegades, la solidari-
tat torna a ser reprimida.

De l’agitació i la successió
ràpida de situacions de les
primeres hores i dies després del
28 d’abril poc a poc ens anirem
submergint en una espècie de
quotidianitat més estable. Els
dies cada cop seran més iguals
que abans, amb l’excepció que al
nostre país hi haurà un pres polí-
tic més. Potser aleshores, quan
l’autèntica cursa de fons que
suposarà la solidaritat amb en

Franki ja serà ben palesa, caldrà
que dediquem un temps a refle-
xionar sobre tot el què ha passat
des de l’estiu del 2002 fins ara,
en el que s’ha conegut com el
“Cas de la bandera”.

La primera lliçó que es pot
despendre de tot plegat és que la
legislació de l’Estat espanyol
continua prioritzant la defensa
dels símbols del Poder per
damunt del dret de les persones
a manifestar lliurement la seva
opinió respecte aquests símbols.
D’això es tracta la tipificació del
delicte d’”ultratge a Espanya”. I
encara que ens diguin altres
coses, no es enganyem: quantes
sentències coneixem per a
“ultratjar” símbols que no reflec-
teixen la unitat d’Espanya com,
per exemple, la senyera o la
bandera d’un municipi?
Modestament us puc dir que jo

ries als símbols del Poder és en
primer lloc una decisió política,
que preval els aparells de l’Estat
per sobre les persones; i, concre-
tament, aquest estat és Espanya,
no qualsevol altra administració
pública.

La segona lliçó ens parla del
sistema judicial, en la seva
globalitat i no només del jutge
Rovira del Canto, exjutge militar
que va dictar la sentència
condemnatòria d’en Franki. És
aberrant que es condemni una
persona quan en la mateixa
sentència es reconeix que no es
pot acreditar la seva participa-
ció en els fets suposadament
constitutius del delicte. És igual-
ment aberrant que es condemni
amb alguns testimonis del fiscal
dient que van identificar en
Franki perquè “algú va escriure
el seu nom en un paper” i no

perquè el veiessin. Però potser
el pitjor de tot ha estat que una
rere l’altra, les instàncies del
poder judicial (Poder, novament)
han anat refermant per activa o
per passiva la sentència, des de
l’Audiència Provincial fins el
Constitucional.

La tercera lliçó novament és
política. Té a veure amb qui
denúncia en Franki (l’Ajunta-
ment), amb qui li denega l’indult
(el govern d’en ZP), amb qui
reprimeix amb porres la solidari-
tat (la conselleria d’en Saura), i
podríem anar citant responsabi-
litats. En definitiva, darrera un
nou cas de pres polític podem
veure la fal·làcia de la separació
de poders de l’estat de dret quan
es tracta d’aturar les lluites
contra el Poder, sigui aquest
capitalista o Espanya (si és que
es poden separar).

Ermengol Gassiot. Suport Antirepressiu Terrassa /opinio@setmanaridirecta.info/

Darrera un 
nou cas de pres
polític podem

veure la fal·làcia
de la separació

de poders 
quan es tracta

d’aturar les
lluites contra 

el Poder

continuen a la fàbrica i els
altres han fet d’aquesta usura el
seu modus vivendi.

Un altre tipus d’especulador
quotidià que ens podem trobar
fent cua a la caixa del súper és
aquell que s’alegra quan posen
un ascensor al seu bloc, però no
per pujar més còmodament
quan les forces escassegin, sinó
perquè el seu pis augmentarà de
valor automàticament: “Ara el
puc vendre cinc milions més
car!”. Hi ha gent que no vol
parcs, equipaments o transports
públics a prop per gaudir-los
sinó perquè pensa: “Ara el meu
pis val cinc o deu milions més!”.
Recentment, en una xerrada
sobre la lluita contra l’especula-
ció urbanística en un barri de
Saragossa vaig escoltar una
dona que pretén vendre el pis
de la seva família més car
perquè es troba en un barri
dinàmic, lluitador i amb una
associacionisme ric. Raonament
lògic: si el teu barri compta amb
unes associacions veïnals lluita-
dores que defensen espais
verds, exigeixen equipaments i
frenen urbanitzacions de luxe la
teva qualitat de vida serà millor.
Així, més qualitat de vida per
tot tipus d’especuladors signi-
fica poder vendre més car.

Ens queixem del preu dels
pisos però, en comptes d’exercir
una pressió a la baixa dels
preus, la gent que decideix
vendre el seu habitatge per la
raó que sigui busca el màxim
preu. Si tothom comencés a
demanar un preu raonable (per
dir-li d’alguna manera a un dret
bàsic) pel seu habitatge la cosa

canviaria. Hi ha gent que es
queixa que el pis de l’àvia no es
pot vendre per la “crisi actual”,
però no prova d’oferir-lo a la
meitat del que demana en un
principi. I parlo d’aquests espe-
culadors perquè som nosaltres
mateixos els afectats. Els que no
podem pagar la nostra hipoteca
o lloguer som els que obliguem
els altres com nosaltres a
matar-se a treballar exactament
com ho fem nosaltres. I quan
ens organitzarem per fer baixar
el preu dels pisos? Quan farem
bosses veïnals de lloguers o
venda de pisos fora de l’espiral
del negoci? Qui dóna el pas de

crear una agència de lloguer
social? Quan comencem, no
pararem i tothom s’hi voldrà
apuntar. Un exemple per indivi-
dualitats emprenedores podria
ser el següent: jo et venc el meu
pis –que qualsevol vendria a 50
milions de pessetes– a la meitat
si tu vens el teu a la meitat.

L’equació resultant s’assem-
bla a aquesta. Quan més estal-
viem pagant el nostre pis,
menys necessitat de diners
tindrem. Així, la feina assala-
riada no significarà una esclavi-
tud i podrem reivindicar els
nostres drets sense por de
perdre la feina i voldrem reduir

la jornada laboral. L’atur es
reduiria, viuríem millor i dedica-
ríem el nostre temps a cuidar-
nos, cuidar dels nostres i
construir una societat millor. I
més difícil encara –però potser
més efectiu–, no puc deixar de
dir que el dia que guanyarem
–el dia que farem caure aquest
sistema– serà quan triomfi una
mena de revolució silenciosa. El
mateix dia decidirem no anar a
treballar, no pagar la hipoteca o
el lloguer i treure tots els diners
del banc. Hi ha gent que ja ho
fa. Quan siguem milers, cap
especulador, tribunal o policia
ens podrà aturar.

Pere Ginard

L’especulador quotidià

Lliçons de la in(Justícia)

no en conec cap. En conseqüèn-
cia, la persecució d’en Franki i
d’altres persones al nostre país
amb l’excusa de l’ultratge o injú-
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Algú s’imagina la wagneriana
Montserrat Caballé fent de
piquet? La diva versus els esqui-
rols! Doncs així va ser, i és preci-
sament un militant de la CNT,
Nacho Lamata, qui ens recorda
l’anècdota, avui oblidada: fou,
pel que sembla, durant la mítica
vaga de tramvies del 51 i la va
menar el seu pare, també cene-
tista. Seguint amb les sorpreses
i, ves per on, sense deixar l’àm-
bit de les vagues als transports
metropolitans, la sorpresa d’en-
guany ha estat igual de grossa i
d’edificant; parlem, és clar, de
l’èxit aconseguit pels buseros de
TMB en la seva lluita pels dos
dies de descans setmanals.

Quan semblava que tothom
donava per mort el sindicalisme

de classe (a la dreta, els profetes
de la posmodernitat; a l’esque-
rra, els partidaris de la cultura
de "Abajo el trabajo"), la victòria
dels conductors (provisional:
queda pendent la negociació del
conveni, i l’empresa compta amb
el boli servicial de CCOO i UGT)
ha esdevingut un referent
col·lectiu, més enllà del mer
conflicte laboral.

El caràcter netament assem-
bleari d’aquesta lluita, animada
per la CGT i l’ACTUB, i l’amplís-
sim i variat suport social que ha
rebut donen les claus de l’autèn-
tica dimensió del fenomen; a la
inversa, només cal veure l’esforç
que ha fet TMB per tergiversar
els motius de la vaga i posar-ne
en contra els usuaris: 50.000

euros en tríptics és una despesa
ben eloqüent. Per cert, no obli-
dem el cost humà del conflicte:
no han faltat expedientats, ferits
i detinguts; en efecte, la violèn-
cia policial i el ferotge acarnis-
sament mediàtic i polític (tots
els partits de l’espectre, mai
millor dit, s’hi han posicionat
contra la vaga) han provat ende-
bades d’ofegar l’ànim dels
homes i dones implicats en
aquesta lluita emblemàtica. 

I no és estrany que el desen-
llaç de la vaga faci tanta por a
l’empresa i a l’alcalde Hereu: els
vaguistes ens han recordat i
demostrat que, no només és
legítim i convenient enfrontar-
se al capitalisme rampant i als
seus esbirros, sinó que, a més, es

pot sortir victoriós d’aquesta
guerra. Alhora, el desenvolupa-
ment del conflicte és un
missatge pel sector de la pròpia
CGT que pugna per situar la
Confederació a l’espai oficialista
que han deixat UGT i CCOO en
la seva deriva cap a la dreta, un
espai, tot s’ha de dir, les exigèn-
cies del qual no permeten
defensar posicions de classe i
assembleàries. En canvi, són els
anarcosindicalistes els què
surten reforçats de la lluita dels
buseros, precisament en una
tessitura que està propiciant a la
resta de l’Estat les accions
conjuntes entre CNT, CGT i la
Central Solidaridad Obrera.

Que no s’espatlli!

/opinio@setmanaridirecta.info/

El desen-
volupament 
del conflicte 

és un missatge
pel sector de la
CGT que pugna

per situar la
Confederació 

a l’espai
oficialista que

han deixat UGT
i CCOO

/opinio@setmanaridirecta.info/Jorja Garralda. Ensenyant

Ara resulta que futur es
barreja amb el passat. I el
present desapareix?

En dèiem feixisme. Es deia
Melitón Manzanas. Algunes i
alguns ho sabíem. Era un tortu-
rador. Ara en diuen democràcia
i li volen donar una medalla. Sí,
a Melitón Manzanas. I fins i tot
el Tribunal Suprem ho avala.

La mateixa gent al carrer. La
mateixa gent? Potser no. En
falten alguns i algunes. Aquells
a qui ell castigà i amb el pitjor
mal. La Tortura. Els vells lluita-
dors que ho podrien avalar però
que ja no hi són. Aquells que
anomenem antifranquistes.
Vells anarquistes, socialistes,
nacionalistes.... que ell, en
Melitón Manzanas s’encarregà
de torturar. Gent a la qual no se
n’atorgarà cap medalla. Gent
que no coneix gairebé ningú.

A què juguem? Què està
passant? Democràcia? A la turca
serà! No, no, no es tracta de
cap joc de paraules. No passa
dia que no detinguin algú.
Diuen que pertanyen a partits
il·legalitzats. Però si cada dia
n’il·legalitzen un! Il·legalitzats
per defensar idees que no són
simpàtiques al poder. Com els
kurds? Fins on arribarem? 

Ara fa cinc anys tancaren un
diari redactat tot en euskera i
torturaren el seu director. Ara,
al Martxelo Otamendi, el direc-
tor, li demanen 20 anys de
presó. L’acusen de ser dirigent
d’ETA. Ell mateix ho explicava
no fa gaires dies a Barcelona:
“Et carreguen la pertinença (i la
direcció!) a una organització
sense tu saber-ne res”.

La cosa no va de broma. No
fa riure, no. Però és clar, és
massa dur, oi? Potser que mirem
cap a un altra banda? Perquè ser
solidaris ens podria costar massa
car! Un podria sortir-ne escaldat.
Això deixem-ho pels quatre
arrauxats. Quatre que potser ja
no són només quatre, oi?

Ho torno a repetir. Es deia
Melitón Manzanas, era un cone-
gut torturador i ara, en nom de
l’Estat, el volen condecorar, si no
ho han fet ja. La medalla la paga-
rem tots plegats. La pagarem
amb escreix, en el pitjor sentit de
la paraula. Admeten que premiïn
una persona que ha fet servir el
mal com a forma de treball.

Em pregunto: per què polí-
tics i polítiques catalanes no
obren la boca i diuen “fins aquí
hem arribat!”. No se n’adonen
que el passat se’ns està
començant a menjar? Que el
feixisme, poc a poc s’està
començant a instal·lar? (per dir-
ho de manera suau). Encara més
clar: que el feixisme mai no ha
acabat de marxar i que, potser,
tot això de la democràcia ha
estat un vell miratge amb el que
ens han enganyat?

Sé que moltes i molts riuran
i diran: “Oh, allà a Euskal Herria,

vés..., allà què vols..., és clar...”.
Caldrà recordar el conte de
Niemöller que feia així: “Quan
van venir pels anarquistes jo
vaig callar perquè no era anar-
quista. Quan vingueren pels
comunistes vaig callar perquè
no era comunista. Quan vingue-
ren pels socialistes vaig callar
perquè no era socialista... Quan
vingueren per mi ja no quedava
ningú per a defensar-me”.

Són altres temps, diran. I
tant! Temps en els que, com
abans, el que compta són els
diners. I on el que rima és
“butaca” i “butxaca” i, desgra-
ciadament, “Turquia” i” Euskal
Herria”.

Euskal Herria, quelcom que
la Inquisició ha fet seu, un cop
més. Juntament amb altres
noms: Garzón, Grande
Marlaska… Obres la boca i
t’obren un expedient. No l’obres
i t’acusen de no ser “prou com
cal”. Els del 18/98, per exemple.
Només cal veure el vídeo i la
senyora Ángeles Murillo que,
més que una jutgessa, sembla
una mestra d’aquelles èpoques
tan negres de la dictadura fran-
quista. Només li falta cridar:
”¡Que se sienten, coño!”. I és que
tots plegats estan fets de la
mateixa pasta. És la Inquisició.
L’Espanya negra. O, si voleu, “los
jóvenes nacionalistas españoles”
d’en Felipe González. Tant és.
Podran dir que exagero, però
crec que no. Que en molts
aspectes la història es repeteix.

I torno a repetir. Es deia
Melitón Manzanas. Era un
torturador. I ara serà condeco-
rat. L’or serà a càrrec de l’Estat.

Podríem dir que el passat en
nom d’en Melitón Manzans ens
barra el present anunciant-nos
un futur gens esperançador.

S’aixecarà també, algún dia,
el vell dictador per demanar la
seva medalla? Ai no, perquè a
ell se’l va deixar morir al llit.

Es deia 
Melitón

Manzanas.
Algunes i alguns
ho sabíem. Era
un torturador.
Ara en diuen
democràcia i 
li volen donar 
una medalla. 
Sí, a Melitón

Manzanas. I fins
i tot el Tribunal

Suprem ho
avala.

Mateo Rello. CNT Joaquim Costa

Xavier Blasco Piñol

Or per al torturador

Hòstia, anarcosindicalisme!
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CSO La Maranya. Lleida

El dijous 24 d’abril hi havia una gran
presència policial al Casc Antic de Lleida.
La presència de la policia al barri és habi-

tual, el que ja no ho és tan és que hi havia
mossos, Policia Nacional, Policia Local i un
munt d’agents de paisà (policia secreta) en una
quantitat desmesurada.

El barri estava pres! Vam sospitar que
alguna cosa molt greu estava succeint donat el
gran nombre d’efectius desplegats. I, efectiva-
ment, el que estava passant era molt greu: el
delicte que estaven perseguint tants policies
era el de la desesperació i la misèria que
empeny a tanta i tanta gent a abandonar els
seus llocs d’origen i famílies i aventurar-se, tot
jugant-se la vida, a venir als nostres pobles i
ciutats per trobar unes condicions de vida més
dignes. Hem llegit (Segre 28/4/08) en la carta
signada per l’Associació de Veïns Jaume I el
Conqueridor i adjacents com agraeixen als
cossos policials aquesta batuda i com encorat-
gen l’administració de Lleida per a que doni
continuïtat a aquestes accions. I tant que es pot

anar més enllà! Sense anar més lluny: aquest
estiu passat la policia ruixava amb mànegues
d’aigua les persones immigrades que es refugia-
ven als carrerons i places del Casc Antic, per
impedir-los de dormir i obligar-los a marxar.
Vergonyós!

Nosaltres també volem que es respectin
els drets de qualsevol persona i els primers de
la llista són els drets humans: no es pot consi-
derar les persones il·legals ni sota cap
concepte i menys en funció d’on hagin nascut
o el color de la seva pell. S’ha d’acollir a aque-
lles que fugen de la gana, de les guerres, de la
misèria, desigualtats que nosaltres, des de
l’anomenat primer món, contribuïm a perpe-
trar i, sobretot, s’han de denunciar aquelles
actuacions que atempten contra la dignitat
dels éssers humans, com la que va tenir la
policia aquest passat dijous, com el que van
fer (i faran?) durant l’estiu. Nosaltres no ente-
nem que es pugui criminalitzar per “il·legal”
cap persona i treballarem encara amb més
força, vistos els darrers esdeveniments,
perquè aquesta estigmatització denigrant de
les persones desaparegui de la nostra societat.

Un ‘bicing’ 
a mitjes
Jordi Soler
Barcelona

Sóc usuari diari del bicing.
L’agafo pel matí a la Plaça

Cerdà, i vaig fins a Maria
Cristina. Tot molt bé: trobo
bicis (alguna trencada), faig
esport i trobo places lliures a
destí.

El problema és a la tarda,
quan surto de la feina. No hi
ha manera de trobar cap bici.
Ni esperant-me. En totes les
estacions del sector de Les
Corts no hi ha ni una bici fins
l’endemà.

Ja sabem que el problema
són les universitats i el
pendent de la ciutat, però no
és de rebut un mitjà de trans-
port públic amb el que pots
anar, però no pots tornar. A
més, no hi ha problema que no
resolgui un programa informà-
tic de logística, un bon dimen-
sionament de les estacions i
un servei més acurat de reubi-
cació de bicicletes.

Oci de fusta 
o de ferro?

Estudiants de Pedagogia de
l’Oci de la UB
Barcelona

Si parem atenció als discur-
sos dels partits polítics que

governen l’Ajuntament de
Barcelona podem observar
tres idees que es repeteixen i
amb les que una gran majoria
de ciutadans estem d’acord:
prioritzar el valor social d’un
equipament per damunt dels
beneficis econòmics que pugui
produir; preservar els espais
naturals tant per raons de
salut i sostenibilitat com per la
seva càrrega simbòlica i paisat-
gística; potenciar un model
d’oci original i educatiu pels
ciutadans i que identifiqui la
ciutat. 

Llavors, com pot tirar
endavant la tala parcial d’un
bosc per construir una
muntanya russa per pal·liar el
dèficit d’un parc d’atraccions
de titularitat pública?
¿Destruir el medi ambient per
cobrir la necessitat d’oci de les
famílies amb l’atracció de fira
més típica i pròpia del segle
passat? ¿Per habilitar un espai
pel temps lliure de les perso-
nes cal canviar la fusta per
ferro?

No creiem que aquesta
sigui la pedagogia de l’oci que
hagi de promoure cap admi-
nistració pública. Menys
encara la d’un consistori que
diu voler educar en la sensibi-
litat social i mediambiental.

Desvirtuació
de les vagues 
Jordi Oriola
Barcelona

Veig tertulians i ciutadans
que critiquen les vagues

d’avui dia, a diferència de les
del passat, perquè només
responen a interessos indivi-
dualistes i que les fan els qui
tenen més privilegis en comp-
tes dels més desfavorits.
Primer: mai s’han fet vagues
per un món millor en general,
sinó per casos concrets, tot i
que, amb la perspectiva histò-
rica, ens adonem del seu
impacte a nivell general.
Segon: la societat és cada cop
més individualista, però els
que porten a terme les vagues
diria que, proporcionalment,
són gent que es preocupa més
pels interessos i drets comuns
que els seus conciutadans.
Tercer: que els més desafavo-
rits no s’atreveixin a fer vagues
no és degut a que altres sí que
en facin, en tot cas això parla

de la societat que hem cons-
truït que, en l’àmbit laboral, és
molt poc democràtica i aposta
fort per la precarietat i la por. 

No és estrany, doncs, que
els treballadors públics siguin
els que menys han de témer
aquestes coaccions, però crec
que el fet que facin vaga ens
ajuda a tots: perquè a la llarga
s’universalitzen millors condi-
cions laborals com una
modernització inevitable de la
societat, i perquè desmitifi-
quen la “maldat” i el “dany”
col·lateral que s’atribueix a les
vagues. Tot i que els mitjans
de comunicació ho aprofiten
per inculcar-nos que les
vagues són insolidàries i
rebutjables. En el moment de
fer-se, les vagues sempre són
desprestigiades pels poders
fàctics (mitjans de comunica-
ció inclosos) tot i que amb el
temps tothom accepti els
beneficis que van tenir. Sense
voler fer paral·lelismes, l’altre
dia veia un recordatori de TVE
elogiant el maig del 68. 

D’estar-se donant avui dia,
TVE no perdria l’oportunitat
de criticar els protestants
etiquetant-los de vàndals,
joves egoistes i capritxosos,

obrers desencaminats... De les
recents vagues en l’educació,
va apuntar la premsa que eren
funcionaris egoistes, a qui no
importava provocar incomodi-
tats als ciutadans, que volien
tenir més privilegis enlloc de
lluitar per una educació i una
societat millors. Però als
mestres en vaga sí que els
preocupava la qualitat de
l’educació per a una millor
societat, per això no volien
una educació segregada per
classes socials, ni una educa-
ció que camini cap a la semi-
privatització, ni perdre la
democràcia interna que
actualment tenen els equips
directius, i per això no accep-
taven que el problema fos la
gestió dels centres o que no hi
ha prou autonomia de centre,
sinó que volien remarcar que
el principal problema és la
manca de recursos per poder
oferir una educació més justa
socialment. 

Si deixem que els mitjans
de comunicació conformin la
nostra opinió, sempre tindrem
el punt de vista del poder
econòmic que és qui pot
permetre’s tenir mitjans de
comunicació.

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

Ja n’hi ha prou!
✑ Ariadna Aubà

L’1 de maig ha estat, durant molt de
temps, la diada reivindicativa per
excel·lència de les treballadores i

dels treballadors, un dia per a la defensa
dels drets adquirits en mil i una lluites i un
dia per exigir allò que volem: una societat
justa i lliure, sense cap mena de margina-
ció, en què les dones i els homes no es
mesurin per allò que tenen sinó per allò
que són: éssers humans, en què les diferèn-
cies de classe no existeixin. Un dia per a la
dignitat, per reconèixer-nos en la nostra
lluita cap a la llibertat. Passats més de 100
anys des de l’efemèride que celebrem avui,
el balanç ens podria fer desesperar. La
riquesa cada dia és en mans de menys
persones, la llibertat cada dia es redueix
més a deixar-nos triar entre res i una mica
menys que res, la igualtat viu condemnada
a la sola experiència dels anuncis de televi-
sió, el feixisme avança arreu o bé viu camu-
flat en forma de democràcia controlada
pels mitjans de comunicació, el neolibera-
lisme –màxima expressió refinada del
capitalisme salvatge– viu dies de glòria i la
dissidència s’ha convertit en una relíquia
de temps passats. Podríem dir que la
nostra lluita i la de totes i tots els qui ens
van precedir no ha servit de res. Però no
està tot perdut. A qualsevol lloc del
planeta, en qualsevol moment, un home o
una dona qualsevol es miren, s’atreveixen a
pensar, s’atreveixen a comunicar-se, s’orga-
nitzen, es rebel·len i acaben trencant el
vestit que el conformisme ens han teixit i
l’estupidesa i el no fer res ens han pintat
de color gris. Un home o una dona qualse-
vol, de qualsevol color i en una llengua
qualsevol s’atreveix a dir “Ja n’hi ha prou!”. I
amb això comença la revolta, i amb això
comença el camí. Així es trenca el cercle,
així es poden trencar els murs.

Cada vegada que una dona diu prou al
masclisme.

Cada vegada que una treballadora
acomiadada diu prou a no ser considerada
únicament com a “recursos humans”.

Cada vegada que un indígena diu prou
a la modernitat imposada.

Cada vegada que un homosexual diu
prou a l’homofòbia.

Cada vegada que una obrera diu prou a
l’explotació.

Cada vegada que un revolucionari diu
prou al feixisme.

Cada vegada que un estudiant diu
prou a la ignorància.

Cada vegada que una periodista diu
prou a la mentida. 

Cada vegada que una pagesa demana
poder viure del seu treball sense hipotecar
el futur del planeta.

Cada vegada que un sindicalista
exigeix la reducció de la jornada laboral.

Cada vegada que un immigrant diu
prou a ser tractat com a ciutadà de segona.

Cada vegada que una okupa diu prou a
la propietat privada.

Cada vegada que una disminuïda física
diu prou a totes las barreres.

Cada vegada que un jove diu prou a les
ETT i a la precarització de la vida.

Cada vegada que un pacifista diu prou
al militarisme.

Cada vegada que un ésser humà crida
prou a la guerra... 

...Ens demostrem que no estem soles
ni sols, que cal lluitar per avançar, que l’1
de maig és cada dia, cada hora, cada
moment que una o un de nosaltres s’atre-
veix a pensar, a obrar en conseqüència i a
dir “Ja n’hi ha prou!”...que tot és possible i
tot està per fer.
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Espinosa va treballar per l’actual
president d’Agbar a finals dels 80
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El govern del PSOE va signar
el passat 5 de maig el decret
per executar les obres de

prolongació del transvasament de
l’Ebre fins a Olèrdola, el que es
coneix com a interconnexió de
xarxes. Es tracta d’un projecte que
estava inclòs al Pla Hidrològic
Nacional d’Aznar i que els actuals

màxims dirigents del tripartit
–Montilla, Carod i Saura– van
rebutjar explícitament l’any 2004
amb la seva signatura. El decret
també va ser ratificat pel conse-
ller de Medi Ambient de la Gene-
ralitat, Francesc Baltasar que, tot i
que inicialment s’hi havia oposat,
finalment el va acatar. 

Així
està
el pati

Així
està
el pati 

així està el pati pàgina 9

Taller de bicis
> Pàgina 13
L’Ajuntament de Barcelona
concedeix el permís d’edifica-
ció sobre el solar on funciona
el ‘taller de Bicis i altres inge-
nis’ dels veïns de Roquetes

Contra la vivisecció
> Pàgina 12
Col·lectius estudiantils de la
Universitat Autònoma de
Barcelona organitzen unes
jornades per exigir l’abolició
de la disecció d’animals vius

Sentència contra la Fibra
> Pàgina 17
Les previsions optimistes de la
defensa del CSO La Fibra, a
Mataró, s’han vist truncades
per una sentència que obliga a
abandonar l’espai el 25 de maig

ESTAT ESPANYOL // LES RELACIONS ENTRE JORDI MERCADER I LA MINISTRA DE MEDI AMBIENT

La ministra de Medi Ambi-
ent, Elena Espinosa, va ser la gran
protagonista de la jornada, però
hi va haver un altre personatge
que no va sortir a les fotos. Es
tracta de Jordi Mercader Miró,
l’actual president executiu del
grup Agbar. L’empresa conces-
sionària de les obres del trans-
vasament que s’embutxacarà els
180 milions d’euros dels fons de
la disposició addicional tercera
de l’Estatut assignats per aques-
ta obra. A més, aquest grup
empresarial també és propietari
de la concessionària d’autopis-
tes Abertis, que té els drets d’ex-
plotació de l’autopista AP-7,
terrenys per on es faran passar
les canonades al llarg d’uns sei-
xanta quilòmetres de traçat. 

Saber agraïr els favors
Per tenir més dades que expliquin
l’acord aconseguit per Agbar ens
hem de remuntar al primer càrrec
polític assumit per Elena Espinosa
amb el govern de Felipe González.
L’any 1985, quan només tenia 25
anys i després de rebre l’aval perso-
nal de l’aleshores ministre de Fo-
ment, Abel Caballero (que havia
estat professor d’Espinosa a la Uni-
versitat de Santiago de Composte-
la), la jove promesa del Partit
Socialista de Galícia va assumir la

direcció d’un projecte de molta
transcendència social. Espinosa va
ser designada responsable de la
Zona d’Urgent Reindustrialització
de Vigo. Fins a finals de 1988 va
haver de batallar les conseqüèn-

cies de les polítiques de reconver-
sió del sector de les grans drassa-
nes navilieres. A pocs quilòmetres
d’allà (a El Ferrol), Jordi Mercader
–també l’any 1985– va assumir la
presidència de Bazan (una empresa
estatal de vaixells militars que, en-
tre d’altres, ha fabricat el portaa-
vions Príncep d’Astúries i les fraga-

El grup Agbar
s’embutxacarà
els 180 milions

d’euros dels
fons de l’Estatut

assignats per
aquesta obra

Josep

LA GENERALITAT TAPIADA
Els Jóvens en Defensa de l’Ebre van tapiar la seu de la Delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre a Tortosa el  dissabte 3 de maig. La tapiada simbòlica pretenia deixar clar que la Dele-
gació del Govern a l’Ebre ha abandonat les seves funcions en permetre la interconnexió de
xarxes. El dia anterior també havien fet una acció a l’estand de la Generalitat en una fira
d’entitats de la ciutat. Des d’aquest estand es repartien fulletons institucionals de
propaganda a favor del transvasament. La Plataforma en Defensa de l’Ebre escalfa 
motors per la manifestació del 18 de maig.

Mercader va ser processat per
irregularitats quan controlava Smoking

Les canonades i les estacions
de bombeig necessàries per

interconnectar la xarxa Ter-
Llobregat amb la canalització
actual que uneix l’Ebre amb el
barri de Sant Pere i Sant Pau de
Tarragona no es poden fabricar
en cinc o sis mesos. Per això el
govern ha decidit reciclar el
material encarregat per la ma-
crocanalització Segarra-Garri-
gues. 

L’adjudicació de les obres
d’aquest canal –per 1.000 mi-
lions d’euros– es va fer l’any
2002 a un grup d’empreses
entre les quals també hi havia

Agbar. Actualment hi ha cinc
estacions de bombeig i 40
quilòmetres de canonades ins-
tal·lades. La resta s’estan fabri-
cant a Eslovàquia, Euskadi i
Turquia, ja que enlloc d’Europa
no es poden trobar estocs de
materials d’aquestes dimen-
sions. Es treballa amb la idea
d’utilitzar tot aquest material
construït i esperar uns quants
mesos per continuar les obres
del Segarra-Garrigues, un cop
s’hagin executat els nous encà-
rrecs de canonades i estacions
de bombeigs de fins a cinc
metres cúbics per segon. 

Canonades reciclades del 
canal Segarra-Garrigues

Jordi Mercader Miró sempre ha
estat vinculat a les direccions

de les empreses controlades per
la seva família. La primera gran
aventura va ser Inpacsa, una mul-
tinacional que Mercader va
abandonar quan Javier de la Rosa
va aterrar amb les inversions
milionàries de KIO. El 1991 va
agafar el control de la paperera
Miquel y Costas i Miquel SA,
dedicada principalment a la
fabricació de paper de tabac en
format de grans bobines per a
Ducados o en llibrets de paper
de fumar de la marca Smoking. 

Un antic directiu de l’empre-
sa va denunciar Mercader al jut-
jat d’instrucció número 16 de
Barcelona per un delicte d’estafa
i un altre contra la salut pública.

Se l’acusava d’haver substituït el
cànem, el cotó o el lli per la fusta
o l’espart en el procés de pro-
ducció del paper. Aquesta modi-
ficació abaratia els costos un 80
per cent i va desencadenar un
increment desorbitat de benefi-
cis durant els anys següents. 

Després d’anys d’investiga-
ció el cas va ser arxivat. La factu-
ra, però, la van pagar els consu-
midors, ja que la combustió
d’aquest paper més barat provo-
ca emissions altament cancerí-
genes i perjudicials per al siste-
ma respiratori. 

Per la seva banda, Jordi
Mercader, també ha rebut la
gran Creu d’Or del Mèrit Naval
i és Patró Vitalici de la Fundació
Gala-Salvador Dalí.

Continua a la pàgina següent >>

Municipis de l’Estat espanyol on AGBAR gestiona el suministre
d’aigua. L’empresa té molt interés en interconnectar Catalunya
i l’àrea d’Alacant i Múrcia, els seus principals focus de negoci. 

Quan Mercader
dirigia l’Institut

Nacional
d’Indústria,

Espinosa 
dirigia la 

Zona d’Urgent
Reindustria-

lització de Vigo
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Els Mossos reprimeixen diferents
mobilitzacions en suport de Franki

✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Igual que la sentència que ha
condemnat en Franki a dos
anys i set mesos de presó, les

darreres actuacions dels Mossos
d’Esquadra en relació a les mobi-
litzacions de solidaritat s’han
caracteritzat per la seva despro-
porció. 

El mateix dia de la detenció i
empresonament d’en Franki els
Mossos van carregar contra els
joves concentrats davant la
presó Model de Barcelona. Vuit
unitats antidisturbis van efec-
tuar dues càrregues per evitar el
tall del carrer Entença. Dos dies
més tard, els Mossos d’Esquadra
van reprimir una concentració
convocada per Solidaritat Anti-
repressiva de Terrassa davant la
seu d’Institucions Penitenciàries
a Barcelona. La intenció d’aquest
acte era posar de manifest que
els departaments d’Interior i
Justícia tenen una responsabili-
tat directa en la situació que
pateix en Franki perquè no s’es-
tan pronunciant en relació a la
revisió del cas. Després d’estar

una hora davant l’edifici, la sei-
xantena de persones concentra-
des van iniciar una marxa pel
carrer Aragó cap al Passeig de
Gràcia, però els Mossos d’Esqua-
dra van encerclar la mobilització
i van arraconar els manifestants
a la vorera. Un cop allà van agre-
dir els manifestants a cops de
puny i puntades de peu sense dir
paraula.

Les dues agressions per part
del cos policial es van saldar
amb diverses persones contu-

sionades i ferides. Durant la con-
centració davant la seu d’Institu-
cions Penitenciàries un dels
agredits va ser traslladat a ur-
gències. En aquests moments
s’està recollint material gràfic i
s’estudia la possibilitat de pre-
sentar denúncies als Jutjats de
Barcelona.

Mostres de solidaritat
Des de l’ingrés a presó d’en Fran-
ki –i com en altres ocasions
anteriors–, les mostres de soli-

daritat s’han estès per tot el
territori i diferents entitats so-
cials han mostrat el seu suport al
jove egarenc. A Terrassa es va
convocar una roda de premsa,
una concentració on es van llen-
çar fems damunt el que repre-
sentava una bandera espanyola i

una manifestació on van partici-
par prop de 300 persones. Al
Prat del Llobregat, en el marc del
Dia Internacional del sabotatge,
es van fer accions a les seus de
tots els partits polítics i sindi-
cats majoritaris. A Tarragona es
van fer més de 80 pintades i una
acció el dia 1 de maig. A la UAB
es va tallar l’autopista AP7 amb
una pancarta on deia ‘Franki et
volem a classe!’ i a Sant Cugat
l’AJSC–CAJEI va omplir la ciutat
de pancartes. Per altra banda, la
Coordinadora Antirepressiva del
Penedès a Vilafranca, les dife-
rents organitzacions de l’Esque-
rra Independentista a la Garriga,
Maulets a Mataró, l’Assemblea
Antirepressiva de Ponent a Llei-
da, el Col·lectiu de Suport als
Presos de l’Horta a València i
Alerta Solidària van sortir al
carrer per denunciar el cas d’en
Franki.

Convocant a la manifestació
L’última, i més espectacular, ha
estat l’escalada de dos joves de
la CAJEI fins al capdamunt d’una
de les grúes de la Sagrada Famí-
lia, on hi van desplegar una pan-
carta. Volen ser-hi fins el 10 de
maig, dia en que es farà la mani-
festació unitària al centre de
Barcelona. 

BARCELONA // CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ PEL 10 DE MAIG

tes Galícia i Andalusia) amb l’objec-
tiu de fer-hi la reconversió del sec-
tor. L’any 1988 Mercader va ser
ascendit fins a la direcció de l’Insti-
tut Nacional d’Indústria i va passar
a ser el superior jeràrquic d’Espino-
sa. L’actual ministra rebia ordres
directes del que actualment diri-
geix el grup Agbar. Però la seva
relació no va acabar aquí. L’any
següent, Elena Espinosa va ser
nomenada directora de l’Autoritat

Portuària de Vigo, on es va mante-
nir fins al final de l’etapa socialista
de Felipe González. Amb l’arribada
del PP al govern, Espinosa i Merca-
der es van passar al sector privat.

Del sector públic al privat
L’actual ministra va decidir aprofi-
tar els seus contactes dins el món
de la navegació per col·locar-se
dins el sector dels vaixells de luxe.
Va ser contractada pel grup Rod-
man i, posteriorment, va ser la
directora adjunta de Rodman
Polyships, una prestigiosa empresa
dirigida per Manuel Rodríguez Váz-
quez. El passat mes de desembre
–ja com a ministra d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca– Elena Espinosa
va condecorar Rodríguez Vazquez
amb la medalla d’or del club finan-
cer de Vigo per homenatjar una tra-
jectòria professional de 30 anys al
capdavant de Rodman. 

Aquesta economista gallega
de 48 anys sempre ha sabut agrair
els favors rebuts durant els seus
primers anys de treball dins les
empreses, públiques o privades.
L’any passat un altre empresari,
Juan Abelló, president del grup
Torreal, va protagonitzar una ope-
ració econòmica de grans dimen-
sions relacionada amb Agbar i
amb Rodman. Va vendre el seu 6,4
per cent d’accions del grup Agbar
a La Caixa i al grup francès Suez
per tal que es fessin amb el con-
trol total de la companyia. Pocs
dies després, amb els beneficis
d’aquella operació va comprar un
important paquet accionarial de
Rodman i va passar a controlar el
consell d’administració de la com-
panyia que havia estat dirigida per
Espinosa ara fa cinc anys.

L’actual ministra
va decidir

aprofitar els
seus contactes
al món de la

navegació per
col·locar-se dins

el sector dels
vaixells de luxe

>> Ve de la pàgina anterior
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MURAL EN DEFENSA
DE CERDANYOLA. 
L’Associació Cerdanyola Via
Verda (www.viaverda.org) va
promoure la pintada
d’aquest mural de catorze
metres al centre de
Cerdanyola del Vallès el
dissabte 3 de maig en el
marc de la Festa Major
Alternativa. La idea original
és d’un dibuixant
cerdanyolenc que publica
acudits irònics en un
setmanari local sobre
l’actualitat de la ciutat. En
moltes ocasions fa
referència al creixement
urbanístic que el govern
local té previst al municipi
del Vallès Occidental.

Acció simbòlica davant l’ajuntament de Terrassa

Un dels agredits
davant la seu
d’Institucions
Penitenciàries

va ser traslladat
a urgències

Un mosso d’esquadra agredeix un manifestant al carrer Aragó de Barcelona Oriol Clavera

Dolors Dalmau

David Datzira

Espinosa sempre
ha sabut agrair

els favors rebuts
durant els seus
primers anys de
treball dins les

empreses
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La projecció d’un polígon accelera
l’acord per un transvassament
✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La construcció d’un polígon
industrial projectat a Caste-
llar del Vallès suposaria la

destrucció de l’espai natural ano-
menat Can Bages i també la justi-
ficació del transvasament d’aigua
del Ter-Llobregat, tal com afirma
la Plataforma Ciutadana Aturem
Can Bages. El projecte es va pre-
sentar als mitjans de comunicació
el febrer passat. 

Actualment Can Bages és un
espai entre Sabadell i Castellar
del Vallès on s’han previst gaire-
bé 21 hectàrees de sòl industrial
privat i prop de 165 noves naus
industrials. És una zona on tro-
bem pins, alzines, camps de con-
reu, un mas del segle XVI aban-

donat i alguna petita activitat
industrial. L’àrea està descrita
com un “àmbit d’interès bàsic
connector” per a les espècies
animals i vegetals al Parc Agríco-
la del Vallès i forma part del
corredor natural Penedès-Selva.
El projecte afectaria el torrent
de Can Bages, que segons el
propi pla parcial compta amb
“zones d’elevat valor ecològic”,
tal com s’ha fet constar al Pla
Territorial Metropolità de Bar-
celona.

La necessitat d’aigua
La nova urbanització que s’hi ha
previst necessitaria més de 1.000
metres cúbics diaris d’aigua per
l’abastament del polígon. Segons
la plataforma Aturem Can Bages

CASTELLAR DEL VALLÈS // L’ESPAI NATURAL DE CAN BAGES, AMENAÇAT PER LA INDÚSTRIA

aquesta actuació ha implicat
avançar l’acord de transvasament
d’aigua del Ter-Llobregat. Durant
el ple del mes d’octubre de 2007,
l’Ajuntament de Castellar va
aprovar –amb els vots favorables
de PSC, CiU i ERC i l’oposició de
l’agrupació d’electors l’Altraveu–
el conveni de cooperació amb
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i Aigües Ter-Llobregat des-
prés de set anys de negociacions.
El pressupost de les obres d’am-
pliació de la xarxa regional d’a-
bastament d’aigua a Castellar del
Vallès és de 4,8 milions d’euros.
Si la connexió per l’abastament
d’aigua s’hagués fet segons el
calendari previst, l’Ajuntament
de Castellar hauria de pagar el 25
per cent del cost de l’obra i l’ACA
finançaria el 75 per cent restant.
Però, com que l’objectiu del con-
sistori vallesà és avançar l’obra

La nova
urbanització que

s’hi ha previst
necessitaria més
de 1.000 metres

cúbics diaris
d’aigua per al

seu abastiment

de connexió per poder construir
el polígon industrial, això obliga
l’Ajuntament a pagar el 75 per
cent del seu cost i l’ACA la resta. 

Durant la seva intervenció al
ple municipal, l’agrupació d’elec-
tors l’Altraveu va apuntar: “Cada
gota d’aigua que surti de les nos-

tres aixetes serà aigua que no
baixarà pels ecosistemes del Ter-
Llobregat. Mentre no es facin
veritables polítiques d’estalvi i
no es tingui un model de creixe-
ment que no es basi en el poder
de comprar-ho tot no és just
demanar aigua a canvi d’una visió
restrictiva i especulativa del
territori”. Per l’Altraveu, “cal una
veritable cultura de l’aigua”.

El patrimoni municipal
L’Ajuntament de Castellar ha
venut parcel·les públiques de
Can Bages per pagar gran part de
les obres de la Plaça Major, que
ja estan costant gairebé el doble
del que s’havia pressupostat. L’o-
bra va ser iniciada per l’anterior
equip de govern, format pels
grups de CiU i ERC. 

Quan estava a l’oposició, el
mateix grup municipal del PSC

–que ara porta endavant el pro-
jecte– va denunciar que el polí-
gon només s’explicava per la
necessitat de pagar aquesta obra.
L’ajuntament va treure a concurs
11.000 metres quadrats dividits
en dues finques, per les quals
volia aconseguir –mitjançant un
concurs– un mínim de 6,1 milions
en concepte de venda i de les
càrregues urbanístiques deriva-
des. A part de tots aquests ele-
ments s’han projectat equipa-
ments en terreny amb forts
pendents o tocant el torrent de
Can Bages. En un d’aquests espais
s’hi construiria una depuradora
química, necessària per al funcio-
namet del. 

És per tot això que la plata-
forma Aturem Can Bages creu
que aquest polígon no està apor-
tant cap benefici al municipi.

Edificació rural afectada per la nova zona industrial de Castellar del Vallès Dolors Dalmau
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La població crítica amb el pro-
jecte s’ha mobilitzat al voltant

de la plataforma Aturem Can
Bages amb l’objectiu d’aturar la
tramitació del projecte i la cons-
trucció del polígon. La platafor-
ma està formada per entitats
molt diverses, entre les quals tro-
bem ADENC, l’Altraveu, Amics del
Ripoll, l’Assemblea de Joves de
Castellar, Castellar Sostenible,
l’Entesa per Sabadell o IC-EUiA i
és recolzada per Gent del Ter, la
Plataforma Salvem Montserrat, i
la Unió de Pagesos, entre moltes
altres. Durant els últims mesos
s’han dut a terme xerrades infor-
matives i actes públics, concerts i

paradetes. A través de l’agrupació
d’electors l’Altraveu s’ha pressio-
nat institucionalment contra la
construcció d’aquest polígon i del
transvasament d’aigua del siste-
ma Ter-Llobregat. En aquest sen-
tit, s’ha presentat un recurs
d’alçada contra l’aprovació defi-
nitiva del projecte de connexió de
Castellar al sistema hídric Ter-
Llobregat i un recurs de reposició
contra l’acord del govern sobre la
declaració d’ocupació urgent dels
béns afectats per la connexió Ter-
Llobregat. En aquests moments
s’està fent una recollida de signa-
tures electrònica a través de la
web www.aturemcanbages.org.

Els terrenys de Can Bages te-
nen la qualificació de solars

edificables en virtut del Pla Ge-
neral d’Ordenació de Castellar
del Vallès –aprovat definitiva-
ment per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona el
maig de 1999– i del Pla Parcial de
Can Bages –aprovat definitiva-
ment per la Comissió d’Urbanis-
me el març de 2004. 

Malgrat l’envergadura d’a-
quest projecte, no s’ha elaborat
cap estudi d’impacte ambiental.
Els tràmits d’aprovació es van
fer dies abans de l’entrada en
vigor de la nova Llei d’Urbanis-
me, que marca com a indispensa-

ble l’existència d’un estudi d’a-
quest tipus. Així, l’Ajuntament
de Castellar fa anys que fa els
passos necessaris perquè el polí-
gon de Can Bages sigui una reali-
tat i per accelerar-ne la cons-
trucció. 

Una actuació recent ha
estat la petició a la Generalitat
que, en el marc del projecte de
desdoblament de la carretera
B-124, la rotonda d’accés al
futur polígon vagi a part. Així,
mentre l’inici dels treballs de
desdoblament de la carretera
s’iniciarien a principis de 2009,
la rotonda de Can Bages estaria
acabada el 2008. Aquest és el

compromís del conseller d’O-
bres Públiques Joaquim Nadal
amb l’alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, per tal d’accelerar
les condicions prèvies perquè el
polígon industrial sigui una rea-
litat. 

En aquest sentit, la platafor-
ma oposada diu que no s’ha fet
cap estudi de les necessitats de
transport públic ni de com a-
quest es pot veure afectat per la
construcció del polígon, que
generaria diàriament al voltant
de 15.000 vehicles més en una
carretera on ara ja hi ha embus-
sos diaris.

Preparant el terreny Què proposa la plataforma?

L’Ajuntament de
Castellar ha

venut parcel·les
públiques de

Can Bages per
pagar gran part
de les obres de
la Plaça Major
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✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La desaparició del batxillerat
nocturn presencial suposa u-
na nova retallada del dret

bàsic a l’educació. Així ho manifes-
ten els col·lectius de professors,
alumnes i famílies, que demanen al
Departament d’Educació que es
replantegi aquesta decisió. Ja no
s’accepten preinscripcions de cara
al curs vinent i s’espera –segons el
propi Departament– que l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) absorbei-
xi la demanda que té actualment el
batxillerat nocturn, fins i tot per-
metent incrementar el nombre d’a-
lumnes que es matriculen en estu-
dis postobligatoris. Tot i que
Educació justifica la mesura per la

reducció de fins el 20 per cent de
les matrícules durant els darrers
cinc anys, les seves previsions con-
trasten amb el fet que només un de
cada quatre estudiants ha triat la
modalitat a distància en lloc de la
presencial. Per això es tem que el
nombre total de matriculacions es
redueixi encara més.

La desaparició d’aquests estu-
dis sorprèn especialment en aque-

lles comarques on s’ha ampliat l’o-
ferta educativa nocturna els dar-
rers anys. Aquest és el cas del
Vallès Oriental, on –per exemple–
l’equip de govern de La Roca del
Vallès va aprovar el gener de 2003
una moció d’augment d’un grup
més de batxillerat nocturn a l’IES
Antoni Cumella “vist que la comar-
ca està caracteritzada per una
important mobilitat geogràfica de
la població, que provoca una crei-
xent demanda de places escolars”.
El Departament addueix, però, que
cap zona on manca aquest servei
ha demanat la seva implantació.

Tres directors d’instituts de
Mollet van fer públic un comuni-
cat davant “la manca de sensibili-
tat respecte a les necessitats edu-
catives de part de la població”. Un
fet que, segons ells, “revela l’eco-

nomicisme estret en què s’ha ba-
sat la decisió”. Ernest Maragall és
novament recriminat pel seu “me-
nyspreu als procediments de-
mocràtics de presa de decisions”.
Els directors lamenten que no se’ls
avisés prèviament i, fins i tot, fa
unes setmanes van rebre el docu-
ment anual sobre les previsions de
grup de cara al curs vinent i enca-
ra hi figurava el batxillerat noc-
turn. Davant les protestes, el
Departament reconeix alguns
“històrics de matrícula”, per la qual
cosa “un nombre molt reduït de
centres” podrà allargar l’oferta
educativa de manera transitòria.

Les causes: absentisme 
o privatització
El director general de Batxillerat,
Jaume Graells, afirma que només

un 2 per cent dels prop de 1.500
estudiants de primer dels 46 cen-
tres públics de batxillerat nocturn
hi assisteixen amb regularitat. Di-
versos professors consultats reco-
neixen que hi ha un absentisme
elevat, tot i que la xifra s’allunya
molt d’aquesta dada (al voltant
d’un 25 per cent d’assistència regu-
lar). Segons dades oficials no con-
trastades un 40 per cent dels alum-
nes de la modalitat presencial
aproven els estudis i un 60 per cent
dels que trien la modalitat a
distància. En aquest sentit, Educa-
ció argumenta que el fet que molts
dels alumnes compaginin els estu-
dis amb una feina els obliga a faltar
a moltes classes. Lluny de respon-
dre a aquesta realitat amb un
increment de les beques o amb
mesures per conciliar la vida labo-

ral amb l’acadèmica, la supressió
d’aquests estudis suposa –pel sin-
dicat ASPEPC-SPS– un primer pas
cap a la seva privatització, seguint
la línia de les últimes propostes,
com la de condicionar part dels
pressupostos als èxits acadèmics
dels centres de secundària. D’altra
banda, la pròpia modalitat diürna
deixarà de ser impartida a tots els
instituts, ja que es requerirà un
mínim d’alumnes per poder-la fer.
Alguns sindicats recomanen obrir
les preinscripcions de primer de
batxillerat a l’espera d’una respos-
ta del Departament.

A les concentracions i tanca-
des que s’han fet a diverses ciutats
catalanes, s’hi afegirà la concentra-
ció del dimecres 14 de maig, a les
set de la tarda a la plaça Sant Ja-
ume de Barcelona. Abans, el di-
marts 6 de maig uns 500 alumnes i
professors van participar en una
concentració a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona. El dijopus 8
de maig hi haurà una assemblea de
professors a les 12.30 hores a l’IES
Balmes (C. Pau Clarís, 121). 

La doble cara 
de l’educació 
a distància

“Per poder estudiar a distàn-
cia cal tenir –a part dels

mitjans tècnics– constància,
metodologia, estratègies d’estu-
di, seguretat en un mateix... Ho
dic per pròpia experiència, ja que
no he estat capaç de completar
alguns cursos a distància sense
atenció presencial”. Comentaris
com aquest, signat per Montse,
es poden escoltar i llegir a les
portes dels instituts i els portals
d’Internet.

CATALUNYA // NOVA RETALLADA DEL DRET A L’EDUCACIÓ

Educació
argumenta que
el fet que molts

dels alumnes
compaginin els

estudis amb una
feina els obliga

a faltar a classes

Col·lectius d’estudiants exigeixen 
l’objecció de consciència davant
l’experimentació animal a la UAB
✑ Francesc Richard
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La lluita per la dignitat dels
animals i la natura està pre-
nent volada a de les universi-

tats catalanes amb la formació de
nous col·lectius. És el cas de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, on durant els dies 6, 7 i 8 de
maig l’Assemblea contra l’experi-
mentació i per l’alliberament ani-
mal ha organitzat unes jornades
de debat sobre diversos temes
relacionats amb el veganisme,
l’antiespecisme i la vivisecció.

Aquest col·lectiu, que està
integrat per estudiants de dife-
rents facultats, també està duent
a terme una campanya perquè els
òrgans de govern de la UAB per-
metin fer objecció de consciència

als estudiants que practiquen
experiments amb animals. En
aquests experiments la pràctica

més comuna acostuma ser la vivi-
secció, és a dir, l’obertura en canal
de l’animal viu. Les víctimes gene-
ralment són ratolins.

Dimecres a les 10 del matí han
convocat una “excursió” a les gran-
ges de la facultat de veterinària de
la UAB on tenen reclosos als ani-
mals que posteriorment són utilit-
zats pels experiments. Després,
gent del col·lectiu ‘individualitats
anarquistes’ farà una xerrada sobre
dominació animal. Les activitats
continuaran a la Plaça Cívica i cul-
minaran a les 16h amb el passi del
documental brasiler No Matarás,
que aborda la visió de metges, pro-
fessors i estudiants contraris a l’ex-
perimentació i ofereix alternatives.

El 8 de maig a la una del migdia,
a la Sala de Graus de la Facultat de
Biociències, es farà una taula rodo-
na amb un professor de genètica de
la UAB, un activista i un membre
del comitè ètic sobre experimenta-
ció animal i humana.

BELLATERRA // JORNADES PER L’ALLIBERAMENT ANIMAL

Institut Emperador Carles del barri de Sants on s’imparteix batxillerat nocturn Albert Garcia
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L’eliminació del batxillerat
nocturn augura privatitzacions

d

La pràctica 
més comuna

acostuma ser la
vivisecció, és a
dir, l’obertura 

en canal de
l’animal viu

d Carpa informativa a la Plaça Cívica de l’UAB Eudald Griera
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✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Segons un informe emès
aquesta setmana per la Ins-
pecció de Treball, l’empresa

multinacional francesa FNAC ha
practicat l’assetjament laboral con-
tra un dels seus treballadors de la
botiga amb seu al centre comercial
El Triangle de Barcelona. L’inspec-
tor encarregat del cas, Javier Cres-
pán, que ja ha obert un requeri-
ment en matèria de seguretat i
salut laboral a l’empresa, confirma
–d’aquesta manera– les denúncies
emeses pel comitè d’empresa de
l’FNAC el novembre de 2006, si
més no per un dels “diversos casos”
de maltractament que la direcció
del comitè assegura que s’han pro-
duït. A l’informe, l’inspector con-
clou: “El treballador ha estat
sotmès a un procés d’assetjament
moral al seu lloc de treball”.

Aquest és el primer cas d’asset-
jament laboral –comprovat– que es
produeix a l’FNAC. En una nota
emesa per la CGT –sindicat al qual
pertanyen els nou delegats del
comitè d’empresa de la multinacio-
nal–, es recorda que la plantilla de
l’FNAC-El Triangle està formada per
240 treballadores, però que durant
els darrers anys hi han passat al vol-
tant de 1.000. Això explica que
“sigui difícil trobar personal amb
més d’un any d’antiguitat a l’empre-

sa”. Els treballadors, explica la nota,
opten per abandonar l’empresa
abans de denunciar-la a la Inspecció
de Treball o a la justícia ordinària. I
conclou: “Darrere la façana agrada-
ble i la imatge de simpatia que ens
transmeten en entrar a l’FNAC-El
Triangle, hi trobem una empresa
amb una organització pobra de la
feina i una política de recursos

humans que xoca constantment
amb la legalitat”.

Qui i com assetja
El treballador vícitma de l’assetja-
ment va presentar informes mè-
dics, entre els quals hi ha el proce-
diment Leymann Inventory of
Psychological Terrorization (LIPT),
que és el baròmetre utilitzat per

detectar els casos d’assetjament.
En el requeriment emès per la Ins-
pecció de Treball es fan constar les
declaracions fetes per l’afectat
principal i per altres treballadors
que asseguren haver estat víctimes
del mateix tracte vexatori i que
haurien deixat l’empresa per aquest
motiu. Les declaracions de tots ells
coincideixen a assenyalar com a

responsables Sílvia Junquera i Neus
Xufré –sense fer menció explícita
del seu càrrec dins l’empresa. Res-
ponsables de tenir un comporta-
ment arbitrari, d’exercir un control
obsessiu dels seus moviments i
converses, d’obligar a fer el buit a
determinats treballadors, d’humi-
liar-los davant dels clients, de
barrejar qüestions personals amb
professionals i de capacitat de
comandament professional nul·la.
El mateix document dóna per vàli-
des les proves mèdiques presenta-
des pel treballador. Per tot plegat,
la Inspecció “requereix l’empresa
perquè doni les ordres oportunes a
la seva estructura de comanda-
ment i introdueixi elements racio-
nalitzadors dins la seva organitza-
ció perquè cessin actituds com les
assenyalades”.

D’altra banda, el document
dóna a entendre que l’empresa era
conscient de les actituds d’alguns
dels seus empleats assetjadors. Al
text s’explica que, en una reunió
mantinguda entre la direcció i el
comitè d’empresa –mesos abans
que hi intervingués la Inspecció de
Treball–, la direcció no va voler
afegir el seu punt de vista en el
plantejament del conflicte que va
expressar el comitè. És a dir, l’em-
presa no va corroborar que s’esti-
gués produint el que denunciaven
els treballadors, però tampoc es va
atrevir a negar-ho.

BARCELONA //  LA INSPECCIÓ DE TREBALL OBRE UN REQUERIMENT A L’EMPRESA FRANCESA

Futur incert pel Taller d’Autoreparació 
de Bicis i altres ingenis de Roquetes
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

És popular, és participatiu, és
integrador... i és gratuït! És
el Taller d’Autoreparació de

Bicis i altres ingenis del barri de
Roquetes, ubicat en un solar del
carrer Joaquim Valls propietat de
la immobiliària Constrak SL. Oku-
pat l’any 2005 després de quinze
anys d’abandó, recentment els
seus usuaris han descobert que
l’Ajuntament de la ciutat ha con-
cedit a l’empresa el permís d’o-
bres per aixecar-hi un edifici de
tres plantes.

Tal com va explicar aquest set-
manari fa uns mesos (novembre
2007), l’acollida que ha tingut el
taller al barri és excepcional. Yese,
un membre del taller, s’encarrega
de recordar que “totes les entitats
–casals, associacions de veïns, ate-
neus, mitjans locals, etc.– partici-
pen o mostren el seu suport cap a
aquesta activitat”. En aquest sentit,
la notícia del permís d’obres con-
cedit a la constructora ha caigut
com una gerra d’aigua freda al
taller i, de manera inevitable, l’A-
juntament barceloní ocupa el pri-
mer lloc en la seva llista de res-

ponsables. “Estem fent un curro
de barri espectacular. L’Ajunta-
ment podria valorar aquesta feina
perquè també és la seva responsa-
bilitat, però no han dit mai res... i
ara això”, resumeix Yese.

De fet, el consistori mai s’ha
posat en contacte amb els impul-
sors del taller, tot i que coneix les
activitats que s’hi duen a terme,
no només per la notorietat que
han adquirit a Nou Barris, sinó per-
què durant aquests dos anys i mig
d’existència la iniciativa ha tingut
ressò a diversos mitjans audiovi-
suals i escrits. El consistori tampoc

no ha tingut la deferència d’infor-
mar-los de la nova situació legal
del solar on treballen.

El taller s’ha mantingut exclu-
sivament –sense ajudes públi-
ques– gràcies als impulsors i les
usuàries. Els veïns i veïnes han
practicat l’intercanvi de materials
i coneixements com un mètode
d’autogestió que s’ha demostrat
eficaç i satisfactori. Tot repassant
la feina feta, recorden que quan
van ocupar l’espai el solar “no era
més que un decorat”. Era una faça-
na i dues parets laterals, sense sos-
tre ni paret del darrere. Ara, en

canvi, amb un sostre improvisat i
amb instal·lació de llum i aigua, les
tardes dels divendres i els dissab-
tes el taller s’omple de canalla i de
joves que han trobat en aquesta
iniciativa un espai de relació, a
més d’una font inesgotable de
solucions pràctiques gratuïtes per
als seus vehicles rodats.

Una proposta veïnal
El veïnat de Roquetes que partici-
pa del fenomen del taller de bicis
té una proposta ambiciosa per
integrar l’espai –més encara– al
seu entorn immediat. Actualment

el taller ocupa un solar estret i
allargat. Al seu costat, el solar d’un
particular s’ha convertit en un
petit hort urbà. Finalment, a l’ex-
trem dret, hi ha un darrer solar pro-
pietat de l’Ajuntament que està
destinat a ser una zona verda. La
proposta veïnal passa per integrar
els tres espais, mantenint el taller i
l’hort i obrint l’accés a una futura
zona verda on es podrien practicar
bicijocs. El croquis del projecte es
pot consultar a la seva web.

Normalitat, malgrat tot
La incertesa sobre el futur d’a-
questa experiència veïnal reeixida
és un fet. Tanmateix, el taller ha
decidit que manté la seva activitat
amb tota normalitat i continua
obrint les seves portes en l’horari
habitual: divendres i dissabtes a la
tarda. “El dia que arribin les grues
per fer-nos fora no es trobaran les
quinze persones que portem el
taller, es trobaran amb tot un barri
que ens dóna suport”, sentencia
Yese. Si l’Ajuntament no replante-
ja la seva decisió d’autoritzar la
construcció, possiblement, el
taller només podrà optar per la
pressió popular i la mobilització
per mirar de salvar-se.

BARCELONA // L’AJUNTAMENT CONCEDEIX EL PERMÍS D’OBRES A CONSTRAK SL

d

Una treballadora de l’FNAC-El Triangle de la plaça Catalunya Albert Garcia

Es confirma la sospita d’assetjament 
laboral a l’FNAC-El Triangle

Antonio

d

Façana del Taller de Bicis al carrer Joaquim Valls de Nou Barris



7 de maig de 2008 /pàgina 14 reportatge

CAN RICART
El passat 23 d’abril, mentre la

comercialització de literatura i
roses de Sant Jordi centrava els

focus dels grans mitjans, Can Ricart
va ser declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN). D’aquesta manera
la Conselleria de Cultura va atorgar
a l’emblemàtic parc industrial del
Poblenou la màxima catalogació
arquitectònica a Catalunya, després
d’anys de lluita veïnal perquè es
revisés la seua protecció. No
obstant això, uns mesos abans –i
mentre aquesta petició estava en
tràmit– la mateixa Conselleria va
donar llum verda a l’inici dels
enderrocs dins el recinte: a mitjans
de novembre de 2007 hi van entrar
les primeres excavadores i a hores
d’ara un terç del conjunt patrimo-
nial ja ha estat enderrocat.

Construït el 1853 i amb més de
20.000 metres quadrats de superfí-
cie, de titularitat pública i privada,
Can Ricart està considerat com una
de les peces urbanístiques més
importants del patrimoni industrial
del Poblenou i és (era) l’únic gran
complex fabril de l’època que es
conserva íntegre a la ciutat. A més,
com a màxim exponent de la moder-
nitat industrial al barri, Can Ricart va
ser clau en la irrupció catalana a
l’Europa industrial del segle XIX.

Més enllà de la mirada nostàl-
gica, però, l’any 2005 el parc encara

era ple d’activitat. Era la seu de 34
empreses que, juntament als espais
per artistes, dotaven el complex de
vitalitat. On fins fa poc bategaven
més de 250 treballadors, ara només
hi resta Hangar, un espai de produc-
ció d’audiovisuals i lloguer d’estudis
per artistes que també està
amenaçat. La violència immobiliària
es va fer present –en aquest cas en
forma d’assetjament– contra aques-
tes petites i mitjanes empreses, que
van haver de reallotjar-se en altres
llocs o fins i tot es van veure obliga-
des a tancar, com és el cas de la
metal·lúrgica Iracheta SL.

Així, el recentment designat
BCIN és hui un paratge desert,
derruït després d’haver patit
nombrosos incendis durant els
darrers temps i tancat sota vigilàn-
cia. Algunes veus veïnals han denun-
ciat els enderrocs i reclamen que es
faça un esforç per rehabilitar el
patrimoni malmès. Hi ha qui parla
d’exigir responsabilitats polítiques
per la part enderrocada.
Mentrestant, l’única realitat és que
gran part de la nau ja és un solar a
l’espera que s’hi edifiquen hipotè-
tics lofts. I el patrimoni ara és runa.
Moltes runes que donen memòria
d’un indret de Barcelona que molts
ja identifiquen com a 22@ i que
abans era conegut simplement com
a Poblenou.

TEXT I FOTOGRAFIA: Joan Alvado

La Història
queda enrere
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L’alcalde accidental de Mataró,
Ramon Bassas, va ordenar
tancar el Casal de Joves del
barri de Cerdanyola perquè la
policia hi va trobar petites
quantitats de haixix. L’entitat
que gestiona el centre,
l’Associació Infantil i Juvenil
Casal Xerinola, treballa des de
fa gairebé vint anys amb joves
del barri, molts d’ells d’origen
immigrat, provinents del sud de
l’Estat espanyol primer i
actualment del nord d’Àfrica.

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

La policia municipal de Mata-
ró va efectuar una batuda el
dijous 24 d’abril a la plaça

Onze de Setembre, al costat del
Casal de Joves del barri de Cer-
danyola, just quan els educadors
del centre tancaven el local. La
policia va acorralar els joves pre-
sents a la plaça i els va conduir
fins a la porta del Casal. “Un cop
allà i sense donar cap mena d’ex-
plicació ens van ordenar que tor-
néssim a obrir el Casal”, explica

una educadora. “Tot seguit van fer
entrar tothom (hi havia usuaris i
algun jove que havia estat expul-
sat per incomplir la normativa) i
van procedir a identificar i escor-
collar els joves”. Sembla ser que

els responsables de l’operatiu po-
licial no havien previst que entre
els joves retinguts hi pogués haver
noies –com, de fet, va passar–
perquè tots els policies presents
eren homes. Es va haver de fer
venir una dotació mixta dels Mos-
sos d’Esquadra per poder escor-
collar les noies. “Encara no sabí-
em què cercaven, però no van
trobar res als joves. Així doncs,
van fer venir una dotació amb un
gos policia per ensumar el local”,
continua l’educadora. “Finalment
van trobar una pedra de xocolata
de la mida d’un dit a la paperera
propera al lloc on van concentrar
els joves i una altra, segons la poli-
cia, al lavabo”. 

Els educadors i educadores
del casal manifesten que la poli-
cia els va tractar amb correcció,
però els joves no. Alguns d’ells
van ser intinidats i van ser objecte
d’insults. Aquest tracte va fer per-
dre els nervis a un dels joves.
“Aquest jove pateix una malaltia
psiquiàtrica i així ho vam fer saber
reiteradament a la policia perquè
canviés d’actitud. No ens van fer
cas”. Finalment aquest jove es va
acabar descontrolant. Va ser
reduït per cinc o sis agents, detin-

gut i introduït per la força al cotxe
patrulla. Segons alguns testimonis
fins i tot van fer servir un arma
elèctrica. Al final la policia va

endur-se detinguts sis dels joves.
“L’única explicació que vam rebre
de tot plegat va ser que la policia
‘tenia indicis’ que al Casal perme-
tíem el consum de drogues. Això
és ridícul perquè ni tan sols hi per-
metem fumar o beure”.

“L’endemà a la tarda –explica
Sandra Farré, membre de l’Asso-
ciació– la responsable tècnica
del servei de Joventut ens va citar
per comunicar-nos que el Casal
romandria tancat ‘provisional-
ment’ per diligències”.

L’Associació Infantil i Juvenil
Casal Xerinola  ha rebut el suport
de l’Associació de Veïns del barri,
el Col·lectiu d’Entitats per la
Igualtat de Drets al Barri de Cer-
danyola i persones i professio-
nals a títol individual. 

En els moments d’escriure
aquesta crònica el Casal de Joves
continua precintat i les seves
activitats suspeses. 

MATARÓ //  L’ENTITAT ES DEDICA A L’OCI I LA FORMACIÓ DE JOVES I INFANTS

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El CSOA La Colomera havia
previst la celebració d’un
concert el 2 de maig amb els

grups Asfixia i Mundo Pusner-
vium. Poques hores abans que co-
mencés el concert, el veïnat va
veure com la Guàrdia Urbana pre-
nia literalment el carrer. Després
de vuit mesos d’ocupació, una bona
relació amb el veïnat i nombroses
activitats, entre les quals diversos
concerts, La Colomera està espe-
rant la resolució de la jutgessa
sobre el recurs presentat contra la
notificació de desallotjament. A-
quest recurs és un dels diversos trà-
mits judicials que s’han fet després
d’un judici en què no es van accep-
tar proves ni testimonis de la
defensa. 

Mentrestant, s’han continuat
convocant activitats. El 2 de maig el
centre es preparava per fer un con-
cert organitzat per l’Associació de
suport als presos anarquistes. A
partir de les sis de la tarda, una
quinzena de guàrdies urbans (la
majoria dels quals amb equipa-
ment antidisturbis) amb una furgo-
neta i dos o tres cotxes es van situar
als dos extrems del carrer Ferrers
–a la part alta de Tarragona– i a les
escales que hi arriben des de la
plaça dels Sedassos. El temor que
es produís un desallotjament era
palpable i molta gent que arribava
va ser identificada i escorcollada
pels agents. 

Quasi una hora més tard es va
poder establir el diàleg i un capo-
ral i un sergent de la Guàrdia Urba-
na van explicar que, arran de la
celebració del concert, “estaven
protegint la gent del centre, evi-
tant l’accés de persones amb ar-
mes o drogues”. Diversos membres
de la Junta de l’Associació de Veïns
van acudir al carrer, sorpresos en
veure un desplegament i una aten-
ció desconegudes al barri. Els
intents per contactar amb el regi-
dor responsable del dispositiu van
ser infructuosos. 

Finalment, la Guàrdia Urbana
va accedir a retirar-se, però va man-
tenir la furgoneta i quatre agents a
un extrem del carrer. El concert es
va celebrar amb el local ple i sense
cap mena de problema. Va acabar
al voltant de les dotze de la nit i no
es va produir cap incident, tot i que
el nombre de policies –amb armilla
i casc– havia augmentat i, a més, es
passejaven per davant del centre
amb actitud intimidadora.

La Guàrdia
Urbana ocupa el
carrer per vigilar
un concert

La Colomera
està esperant la
resolució de la

jutgessa sobre el
recurs presentat

contra la
notificació de

desallotjament

TARRAGONA // OKUPACIÓ

Edifici afectat per la clausura decretada pel consistori Xènia Solà

L’Ajuntament decideix clausurar
un casal on s’hi van trobar drogues 

“Encara no
sabíem què

cercaven, però
no van trobar
res als joves.

Així doncs, van
fer venir una

dotació amb un
gos policia per

ensumar el
local”

El Casal i el barri 

Un regidor
polèmic 

L’ordre de tancament del ca-
sal la va donar Ramon Bas-

sas, alcalde accidental de Mata-
ró per absència temporal de Joan
Antoni Baron. Provinent del mo-
viment catòlic de base, Ramon
Bassas ha esdevingut l’home fort
del PSC a Mataró i darrerament
ha estat al centre de diverses
polèmiques a la ciutat. Com a
regidor de Seguretat i Prevenció
va ser molt criticat per l’aplica-
ció exageradament estricta i
sancionadora de l’Ordenança
Municipal de Civisme –que es va
convertir en un instrument de
repressió política contra els
col·lectius ciutadans dissidents–
i també per haver trigat un mes a
fer públic que el cap de la policia
urbana havia estat condemnat
per conduir sota els efectes de
l’alcohol. Com a regidor d’Urba-
nisme va impulsar l’arribada d’El
Corte Inglés a Mataró, just a l’in-
dret que actualment ocupa la
fàbrica de Can Fàbregas i de
Caralt –edifici patrimonial cata-
logat–,  una operació urbanística
de la qual han resultat benefi-
ciats amb plusvàlues astronòmi-
ques alguns membres de la seva
família.

El barri de Cerdanyola és un
dels primers que es van for-

mar a Mataró arran dels fluxos
migratoris de mitjan segle pas-
sat. Actualment hi viuen prop
de 30.000 persones i continua
rebent nouvinguts, principal-
ment procedents de l’Àfrica i de
l’Amèrica del Sud. Aquest fet i
la manca crònica de serveis i
equipaments socials fan que
l’índex d’atur, el fracàs escolar i
la població en risc d’exclusió,
especialment joves en edat la-
boral, siguin força elevats al
barri. Fruit d’això hi sovintegen
els problemes de convivència i
les tensions socials. 

En aquest context, fa prop
de vint anys va sorgir la necessi-

tat de crear el Casal Xerinola
com una resposta a la manca
d’activitats d’oci i d’educació en
el lleure dels infants, amb els
quals ja treballava un grup de
voluntaris com a complement
dels cursos ocupacionals i d’al-
fabetització de dones que es
feien  amb el suport de Càrites. 

Més endavant, van comen-
çar a treballar amb joves en
camps com la integració social i
laboral, motiu pel qual es va
consolidar la col·laboració amb
l’Ajuntament en forma de con-
veni. 

Actualment l’entitat du a
terme tres projectes: l’Espai Jo-
ve Cerdanyola, diu Sandra Far-
ré, “es proposa apropar els jo-

ves a les noves tecnologies, faci-
litar-los un aula d’estudi i ofe-
rir-los tallers manuals i educa-
tius”; el Shabab Al-Ghad (joves
del demà en àrab), ens explica
Ester Caballero, “treballa per
vincular les noies –tant immi-
grants com autòctones– a les
activitats lúdico-formatives
mixtes; Alternativa+16, ens ex-
plica en Joan Jaume, vol oferir
formació ocupacional, ajudar a
la inserció laboral i proporcio-
nar assessorament legal als jo-
ves en edat de treballar. “Ara
mateix –afegeix Anna Alsina–
hem decidit impulsar la implica-
ció de les mares en el projecte i
hem creat un espai perquè hi
aportin les seves inquietuds”. 

“L’única
explicació que
vam rebre de
tot plegat va

ser que la
policia ‘tenia
indicis’ que 

al Casal
permetíem el

consum de
drogues”

d

d
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BARCELONA // LES CAUSES SOCIALS I LABORALS S’UNEIXEN EN LA MARXA

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

El jutjat d’instrucció número 6
de Mataró s’ha pronunciat
sobre el cas del desallotja-

ment del CSOA La Fibra. Cap dels
arguments que havia desplegat
l’advocada dels okupes durant el
judici celebrat el dia 17 d’abril no ha
resultat en res favorable als inte-
ressos del col·lectiu que gestiona
el Centre Social. 

Cal recordar que es van gene-
rar expectatives possibilistes arrel
de dues motivacions sostingudes
des de la defensa. D’una banda, es
van presentar errors processals en
la descripció i la ubicació de la
finca en qüestió, ja que a la segona
denúncia presentada per Jordi
Sans –conegut multipropietari
mataroní– no existia una descrip-
ció acurada de la situació de l’im-
moble que permetés identificar-lo
amb precisió. Segons l’advocada
dels okupes aquest fet és motiu
suficient per revisar la denúncia.
D’altra banda, durant la vista que es
va celebrar el mes d’abril es va
demanar que el procés tornés a
començar, ja que segons el dret
hipotecari (dret pel qual s’està jut-
jant als acusats) el període esta-
blert per interposar una denúncia
civil quan se n’ha denegat una de
tipus penal és d’un any. Això va
obrir una petita escletxa en el difí-
cil enfrontament amb el propieta-
ri legal de la fàbrica, ja que aquest
va deixar passar més d’un any i mig
abans de fer efectiva la segona
denúncia, de tipus civil.

Però els esdeveniments es-
tranys que es van produir en el
decurs del judici no acaben aquí.
Després del judici es va fixar un
termini d’entre quinze dies i un
mes perquè la jutgessa emetés la
sentència. Però, una vegada més,
s’ha detectat un moviment es-
trany en l’emissió d’aquest vere-
dicte. Els okupes van rebre la noti-
ficació desfavorable al judici una
setmana després de la data de la
vista mitjançant la notificació de
la seva advocada. Però, per sor-
presa –tant de la jurista que
assessora el col·lectiu com dels
propis okupes–, la decisió de
desallotjar el centre social va ser
presa i formalitzada poques hores
després del judici. Els joves no
entenen que una decisió d’aquest
tipus es prengui amb tanta lleuge-
resa, ja que la jutgessa no ha reba-
tut en cap moment les al·lega-
cions esmentades.

Conseqüentment, el col·lectiu
i els habitants i usuàries del CSOA
La Fibra disposen del termini d’un
mes per abandonar voluntària-
ment l’immoble. En cas que això no
es produís, la jutgessa tindrà la
potestat d’enviar els Mossos d’Es-
quadra per desallotjar i tancar l’e-
difici a partir del 25 de maig.

Autoritzen el
desallotjament
de La Fibra

El jutge els dóna
un mes abans

no s’exacuti

MATARÓ // OKUPACIÓ

Albert Garcia
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Ariadna Nieto

Xavi Milian Ernest Marco

✑ Higínia Roig
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Sota el lema Per un primer
de maig alternatiu i anti-
capitalista i amb un mani-

fest centrat en les qüestions de
la precarietat, la greu situació
de l’habitatge i la denúncia de
les polítiques del Tripartit, cen-
tenars de persones van partici-
par a la convocatòria alternati-
va de l’1 de maig.

La mobilització, nascuda en el
si de l’Assemblea de Moviments
Socials del Fòrum Social Català
celebrat el gener passat, estava
impulsada per nombrosos col·lec-
tius populars, sindicats de base,
organitzacions independentistes i
campanyes que s’han desmarcat

fa anys de les desfilades institu-
cionals dels sindicats oficials i que
pretenen recuperar la diada inter-
nacional dels treballadors i les
treballadores com una jornada de
lluita i compromís. Cal destacar,
també, el bloc per la llibertat d’en
Franki, que va aplegar 200 perso-
nes. En el decurs de la protesta,
els col·lectius de mestres, la lluita
dels immigrants, la sanitat pública
o la llibertat d’en Franki van cen-
trar les lectures de manifestos
d’una convocatòria que va cloure
a la Rambla del Raval amb un text
d’homenatge a Salvador Seguí, el
Noi del Sucre, assassinat per pis-
tolers de la patronal l’any 1923. Un
ampli dispositiu dels Mossos d’Es-
quadra va perimetrar en tot
moment la mobilització, que va

aplegar més de 4.000 persones
segons el recompte efectuat per
aquest setmanari. La Guàrdia
Urbana va xifrar l’assistència en
1.500 persones.

‘MayDay’ a Terrassa
Paral·lelament, la convocatòria a
Terrassa de l’Euro May Day –una
cita internacional que se celebra
a diverses ciutats– va aplegar
més de 1.200 persones per la
defensa dels drets socials en un
ambient festiu. Durant el recorre-
gut es van dur a terme diverses
accions: a l’estació de Renfe per
denunciar les darreres actuacions
policials arbitràries, davant el
Teatre Principal per evidenciar la
manca d’espais per artistes i,
finalment, a la catedral de la ciu-

tat, on es va acabar amb actua-
cions musicals i perfomances.

Més convocatòries
Al matí, la CGT i la Intersindical van
fer les seves pròpies convocatòries
a les diferents capitals catalanes. A
Barcelona, la CNT va convocar els
seus actes centrals a l’Arc del
Triomf i a les Cotxeres de Sants. Al
primer, més de 500 persones es
van manifestar pel barri de  la Ribe-
ra fins a la plaça Sant Jaume sota el
lema Junts podem aconseguir-ho.
1er de maig de lluita social i sindi-
cal. La manifestació va acabar
novament a l’Arc del Triomf, on hi
va haver parlaments de diversos
membres de la CNT i d’alguns
membres de la Secció Sindical de
Caprabo, actualment en lluita.

4.000 veus a l’1 de maig anticapitalista

Manifestacions de l’1 de maig a Barcelona (a dalt), Lleida, Sabadell, Tarragona i Terrassa (d’esquerra a dreta i de dalt a baix).

David Datzira
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Sayed Parwez Kambakhsh és un
estudiant de periodisme de 23
anys condemnat a mort a Bakh,
una ciutat al nord de
l’Afganistan després de ser
jutjat per un delicte de blasfè-
mia. Se l’acusa d’insultar al
profeta Mahoma en distribuir
entre els seus companys de
classe un article d’Internet on
s’acusa l’Alcorà de discriminar
les dones. 

El seu germà Yaqub Ibrahimi
és un periodista independent
que s’ha destacat pels seus
reportatges sobre el poder del
clergat fonamentalista i els
senyors de la guerra, la famosa
Aliança del Nord que va lluitar
amb els EUA per derrocar el
règim talibà. Les seves activitats
ja li han comportat amenaces
de mort i investigacions poli-
cials, i molta gent pensa que
l’acusació contra Parwez no és
sinó una venjança contra ell.

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

El teu germà està condem-
nat a mort per blasfèmia.
Aquest és un delicte que

aquí no existeix. Podries explicar
què engloba exactament com a
tipus penal?
No existeix una definició exacta
de blasfèmia. Més aviat és calaix
de sastre on els mullahs fona-
mentalistes poden incloure
qualsevol tipus d’activitat que
s’oposi als seus interessos. El
terrible apel·latiu de blasfèmia
es col·loca a activitats molt dife-
rents i sols ells tenen capacitat
per decidir quan un fet pot ser
considerat així. 

És una tipificació penal que
només serveix perquè aquests
personatges puguin mostrar el
seu poder i, a més, els permet
blocar la democratització del
nostre país.
Però una condemna a mort és un
fet molt greu. Com es va desen-
volupar el procés?
Els poders conservadores i els
senyors de la guerra utilitzen en el
seu benefici els mecanismes pre-
vistos per la llei. Durant el procés
judicial contra el meu germà tot
el que va succeir va ser il·legal.
Després de vuit dies de detenció
el van obligar a firmar una decla-
ració en la que s’autoinculpava.
Quan li van llegir la sentència, tres
soldats el van traslladar al jutjat
on solament hi havia els tres jut-
ges i el representant de l’acusació.
Abans, durant el que ells anome-
nen judici no hi va haver cap advo-
cat, cap membre de la nostra
família, cap tipus d’observador
independent ni res semblant.

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
AFGANISTAN //YAQUB IBRAHIMI, PERIODISTA INDEPENDENT I GERMÀ D’UN CONDEMNAT A MORT

“Cal preguntar al govern espanyol
per què no pressiona a l’afganès”

Totes les decisions ja s’havien pres
prèviament. Durant la vista es van
limitar a donar-li una carta on hi
havia escrita la seva sentència de
mort. Ni tan sols el van deixar par-
lar en defensa pròpia. Després els
soldats se’l van endur directa-
ment a la presó. 

Tota aquesta forma d’actuar
demostra que va ser una decisió
política i no legal. El seu objectiu
final era, i és, dinamitar la llibertat
d’expressió i fer una demostració
de força contra la democràcia. 
En quin moment es troba ara ma-
teix el procés?
Ja hem apel·lat i hem portat el cas
a altres dos jutjats. Ara estem
esperançats amb la possibilitat
que el Tribunal Suprem canviï la
sentència. Si no ho fa tan sols ens
quedarà apel·lar a la potestat pre-
sidencial de l’indult.
Quina ha estat la reacció de la
societat civil, de la professió
periodística, etc., a l’Afganistan? 
Immediatament hi va haver una
enorme reacció de les associa-
cions de periodistes, també la
societat civil i els partits polítics
democràtics van respondre molt
bé. Totes aquestes organitzacions
han estat oposant-se a la sentèn-
cia des dels mitjans de comunica-
ció nacionals i han convocat
manifestacions. Moltíssima gent

sense vinculació amb aquestes
entitats, ciutadans a títol indivi-
dual, es van sumar a les protestes.
A la capital del país, Kabul, i a Jala-
labad, a l’est, es van realitzar les
mobilitzacions més grans. I l’e-
xigència unànime sempre ha estat
l’immediat alliberament de Kam-
bakhsh. 
I a nivell internacional?
En el món sencer, tant la comuni-
tat internacional com en mitjans
de comunicació, hi ha hagut una
gran resposta contra la sentència.

Què demanaria al món de la
comunicació, a nivell internacio-
nal, que fes per salvar la vida del
seu germà?
És important pressionar el govern
afganès com a responsable final
d’aquesta situació. També tenen
molt de pes les protestes des de

tots els mitjans internacionals. A
l’Estat espanyol s’ha de saber que
el seu Govern no ha realitzat cap
tipus de gestió davant el seu
homòleg afganès, com sí han fet
molts altres països i institucions
[entre ells l’Estat francès, el Parla-
ment Europeu i l’ONU] que han
escrit cartes al president d’Afga-
nistan. Se li hauria de preguntar
per què no ho ha fet.
Els mitjans occidentals des-
criuen habitualment un Afganis-
tan democràtic després de la
caiguda dels talibans, però el cas
del seu germà no concorda molt
amb aquesta descripció. Quina
és la situació actual al país?
Al principi, la situació posterior al
règim talibà va ser realment bona
per a la llibertat d’expressió. Però
després del 2006 tot ha anat
empitjorant dia rere dia. L’exem-
ple del meu germà demostra que
fins i tot llegir sobre els drets de
les dones [exactament l’acusen
d’entrar en un blog amb aquest
tipus d’informació] és una activi-
tat perillosa. 

Aquest cas ha estat un trauma
per a tots els periodistes i ara els
senyors de la guerra i els fona-
mentalistes s’estan tornant més i
més poderosos. Representen un
gran perill per a la llibertat d’ex-
pressió i la democràcia, però la

comunitat internacional i el gov-
ern afganès guarden silenci. Des-
prés de la sentència els periodis-
tes es troben realment atemorits
pel seu futur i s’eviten com la
pesta els articles crítics amb
aquests poders.

Molta gent pensem que a-
quest era l’objectiu principal de
l’acusació i no la suposada blasfè-
mia. Em volen callar a mi i a qual-
sevol altre periodista que s’en-
fronti al seu poder.
Com afecta aquest judici a la
situació política afganesa? 
El cas es troba en el centre d’un
fort combat entre els mullahs
fonamentalistes per una banda i
la comunitat internacional i els
demòcrates afganesos per l’altra.
Ambdós bàndols creuen que si
Kambakhsh és executat la demo-
cràcia morirà a l’Afganistan. Ara és
en mans del president Hamid Kar-
zai escollir entre la democràcia o
els mullahs.
Quina és la influència de les po-
tències occidentals? 
Les pressions polítiques i diplomà-
tiques de la comunitat internacio-
nal, especialment les provinents
d’Europa, serien de gran utilitat.
Però ja he dit que no tinc constàn-
cia que alguns governs, com l’es-
panyol, estiguin fent massa cosa al
respecte.

Després de la
sentència els
periodistes es

troben realment
atemorits pel

seu futur
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/internacional@setmanaridirecta.info/

Afganistan viu en un conflicte constant sota la pressió de les grans potències mundials



registrat ferides de bala. La Policia
Nacional (subordinada al govern
d’Evo Morales) llençava sistemàti-
cament gas lacrimogen en amb-
dues direccions.

A les sis de la tarda, les prime-
res enquestes a boca d’urna dona-
va la victòria al “sí” per un 82,7%.
Nombrosos vehicles van sortir pels
carrers fins a concentrar-se a la
plaça 24 de Setembre per celebrar
la victòria. Costas va saludar, afir-
mant que l’aprovació de l’estatut
servirà per acabar amb la pobresa
al departament i que la descentra-
lització ajudarà a disminuir les
desigualtats socials a tot el país.

El president Morales, per la
seva banda, va reafirmar la il·lega-
litat de la consulta i que no la
reconeixerà, a més de destacar
l’alta abstenció –d’un 40%– que
sumat al “no” i als nuls, donaven
una majoria d’electors “que rebut-
gen l’estatut”.

També hi va haver accions per
impedir la votació a altres regions
del departament. Als pobles de
San Julián i Yapacaní es van cre-
mar urnes i bloquejar carreteres. 

A La Paz, El Alto, Cochabam-
ba, Oruro i Potosí es van manifes-
tar desenes de milers de persones
contra el referèndum i “per la uni-
tat de Bolívia”. 

Més info: www.bolpress.com
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✑ Igor Ojeda (Brasil de Fato)
/Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)/

APlan 3000, a la perifèria
de Santa Cruz de la Sierra,
crida l’atenció el contrast

amb el centre de la ciutat, a sols
quinze minuts en cotxe. Comen-
çant per La Rotonda, que fa de
centre de l’àrea: abandonada,
sense manteniment i voltada de
milers de barraques de zinc que
formen un mercat. Més endins la
precarietat s’accentua: carrers
de terra, places deteriorades i
cases molt pobres.

També contrasta la gent. Al
contrari que els traços mestissos i
blancs dels transeünts de la plaça
24 de Setembre –la principal de
Santa Cruz– a Plan 3000 són indí-
genes. 

El diumenge 4 de maig a
quarts de cinc de la tarda s’anun-
cia a través d’un equip de so la
mort d’un veí víctima d’un en-
frontament amb membres de la
Unió Juvenil Cruceñista (UJC), que
defensaven el referèndum de l’es-
tatut autonòmic, convocat pel
governador del departament i
considerat il·legal pel govern
bolivià.

Al tancament de l’edició hi
havia tres versions sobre aquesta
mort: un cop de pala al cap, un
infart i asfixia per gas lacrimogen.

BOLÍVIA //CONSULTA PER APROVAR UN ESTATUT D’AUTONOMIA A L’ORIENT DEL PAÍS

✑ Mònica Bergós
/Londres/

Un emocionat Ken Livings-
tone va assumir el passat
divendres amb llàgrimes

als ulls la derrota patida a les
eleccions a l’Ajuntament de Lon-
dres. I van ser molts també els
londinencs que no van poder
contenir la plorera quan van
veure les declaracions de l’exal-
calde per televisió. La notícia,
per inesperada, ha deixat en
estat de commoció milers de
ciutadans. Per a molts és difícil
d’encaixar que Boris Johnson, un
neocon disfressat de bufó, amb
cabells rossos despentinats i
fama de poc cervell, hagi aconse-
guit desbancar Livingstone, figu-
ra mítica de l’esquerra britànica
que ha dedicat tota la seva carre-

ra política a la gestió de la ciutat
de Londres.

Encara que ben pensat, el
miracle era precisament que Ken
el Roig, continués sent alcalde de
la capital britànica en un context
marcat pel neoliberalisme depre-
dador, especialment palès al
Regne Unit, molt pròxim a les
polítiques d’Estats Units. El gir cap
a la dreta experimentat per la
societat britànica, paral·lel als pro-
cessos de la resta d’Europa –amb
Silvio Berlusconi a Itàlia, Nicolas
Sarkozy a França i Angela Merkel a
Alemanya– s’ha cristal·litzat en el
triomf dels conservadors als comi-
cis municipals. 

Un alcalde resistent
La gestió municipal de Ken Li-
vingstone conformava una illa de
progressisme dins la política an-

glesa. Representant de l’ala esque-
rra del laborisme, enfrontat dia-
metralment a Tony Blair i Gordon
Brown, ha estat el màxim artífex
del concepte d’un Londres multi-
cultural, orgullós de les seves
minories ètniques i defensor de
les classes desafavorides. A més,
ha protagonitzat acords simbòlics
que han tret de polleguera els sec-
tors conservadors, com el pacte
amb Hugo Chávez, pel qual
Veneçuela proveeix de petroli
més econòmic a la ciutat per pos-
sibilitar descomptes del transport
públic als aturats. 

Però més enllà de la pura ges-
tió, Livingstone també ha repre-
sentat històricament la ciutadania
més crítica amb la política inter-
nacional. Es va oposar amb ferme-
sa a la guerra d’Iraq i va declarar
oficialment George Bush “persona

non grata” durant una visita del
president nord-americà a Londres
el 2005. Va ser un dels més decla-
rats enemics de Margaret That-
cher, a qui va criticar per la seva
“posició colonialista” durant la
guerra de les Malvines el 1982. La
exprimera ministra va castigar
Livingstone quatre anys més tard
fent desaparèixer el Consell del
Gran Londres, màxima autoritat
de la capital britànica, de la qual
n’era president.

L’ajuntament londinenc no es
va reinstaurar fins l’any 2000, des-
prés que els laboristes arribessin al
poder. Llavors es va crear la figura
d’alcalde de Londres i es van cele-
brar unes eleccions en les quals
Tony Blair va presentar un amic
personal com a candidat laborista.
Ken Livingstone, expulsat del par-
tit, es va presentar com a indepen-

dent i va guanyar els comicis per
golejada. El 2004 els va tornar a
guanyar, ja reincorporat al partit
laborista.

En els últims anys, la carismà-
tica popularitat de Ken Livingsto-
ne –que semblava ser a prova de
bombes– no ha resistit les fortes
envestides de l’aparell de poder
britànic. Gran part dels mitjans de
comunicació han impulsat una
enèrgica campanya de desprestigi
en contra seu que hauria influït en
els resultats de les últimes elec-
cions. Aquesta derrota marca el fi
d’una era. I deixa orfes milers de
londinencs, principalment els fills
de la immigració (al voltant del
40% dels ciutadans de la capital és
d’origen no britànic). Livingstone
ha pagat el preu que devia pel seu
delicte: ser d’esquerres en un
moment en el qual ja no toca.

Adéu a Ken ‘el Roig’
ANGLATERRA // LONDRES DESPATXA EL SEU ALCALDE, FIGURA EMBLEMÀTICA DE L’ESQUERRA

Rebuig al referèndum
Plan 3000 va ser el símbol de l’o-
posició a la consulta a Santa Cruz
de la Sierra. Des de ben d’hora,
milers d’habitants es van mobilit-
zar per impedir la instal·lació de
taules. 

“Estem aquí per donar suport
a la nova Constitució i contra els
estatuts autonòmics. Ens volen
imposar una cosa que no volem i
apropiar-se els recursos naturals
de Santa Cruz”, protesta l’artesà
Mario Huanquina, de 33 anys.
Segons ell, els defensors del
referèndum són quatre famílies
latifundistes. “Estem furiosos per-

què volem que es respecti el nos-
tre vot, amb el que vam escollir un
president indígena”.

L’estatut d’autonomia preveu
que el control dels recursos natu-
rals i dels títols de la terra siguin
facultats del govern regional.
Rubén Costas, el governador, pos-
seeix ramats.

Amb crits com “La dreta no
passarà”, “Bolívia, unida, mai serà
dividida” i portant banderes de
Bolívia, els opositors van retirar
urnes i cèdules. Quan arribaven a
La Rotonda carregant material
electoral per cremar-lo eren
rebuts amb aplaudiments. 

La reacció liderada per la UJC
–famosa pels seus actes violents–
no va trigar. Defensors de l’estatut
van arribar a Plan 3000 per sumar-
se al veïnat que volia votar i impe-
dir l’entrada dels manifestants als
col·legis.

Enfrontaments
Diverses topades amb pedres i
pals entre els dos grups a dife-
rents zones del barri van deixar
com a resultat, a més del mort,
desenes de ferits, alguns greus. El
periodista Álex Ayala afirmava
haver vist membres de la UJC amb
armes de foc, encara que no s’han

d
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Militants indígenes cremen urnes del referèndum Igor

La perifèria de Santa Cruz
resisteix al referèndum 
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✑ Enric Borràs Abelló

Els blocs personals poden fer que, a
vegades, un apunt o una opinió acon-
segueixi més ressò del que voldria l’au-

tor. Aquest pot ser el cas de l’apunt que el
diputat del PSC i exalcalde de Mataró
Manel Mas va publicar el dia 29 d’abril al seu
bloc personal (manelmas.blogspot.com) i
que duia per títol TV3 privatitzada. Segons
deia a l’apunt, l’última entrevista de Mònica
Terribas a José Montilla al programa ‘La nit
al dia’ és motiu suficient perquè el PSC
“demani el cap” d’una de les periodistes
informatives de més èxit de la televisió
pública catalana. En concret, Manel Mas
deia: “Mentre el President contestava,
darrere d’ell apareixia i desapareixia la imat-
ge de la cara de Zapatero, com si aquest fos

i fes un fantasmagòric control de les seves
paraules. Si la Terribas i el seu equip pensa-
ven que qui té la clau de les respostes a
aquestes preguntes és el President del
Govern espanyol –que està en el seu dret
pensar-ho– podia fer-ho directament sense
fer aquestes subreptícies insinuacions”.
Segons Mas, les imatges de Zapatero, que és
del mateix partit que ell i que Montilla,
desacrediten el president de la Generalitat
i per això arriba a la conclusió que “si el
director o l’equip d’un programa informatiu
vol fer aparèixer la seva particular opinió,
doncs la dóna com si res, com si no fos una
subtil o burda manipulació”.

L’apunt al bloc de Manel Mas no ha pas-
sat desapercebut, sobretot l’última frase, en
què preguntava a Antonio Bolaño, director
de l’Oficina de Comunicació de Presidència:

“Tornaràs a portar mai el president al pro-
grama de Terribas? O en demanarem el cap?
Crec que hi tenim tot el dret”. Fins i tot el
Sindicat de Periodistes de Catalunya, que no
és conegut precisament per criticar el PSC
gaire sovint, ha titllat les crítiques de Mas
d’improcedents i d’injustificables. El dipu-
tat, però, només ha reconegut que s’ha
posat en un esbarzer i que “sembla que hi ha
coses sobre les quals no es pot opinar, amb
dret a equivocar-se, sense aixecar moltes i
vehements consideracions, encara que sigui
mig clandestinament en un poc conegut
bloc com aquest, però que és d’un càrrec
públic”. Això sí, no ha retirat les acusacions
contra Terribas. Continua considerant que
té tot el dret de demanar el cap de la perio-
dista per les imatges que retransmetien
darrere de Montilla mentre parlava.

De debò Mas pensa que les imatges de
Zapatero no tenen res a veure amb Monti-
lla?, que no poden utilitzar-se com a
recurs per parlar de temes com l’aigua o el
traspàs de les competències de Renfe? O
és que Zapatero no hi té res a dir ni a deci-
dir, en aquests temes?

Aquest, doncs, és tan sols un exemple
més del control que alguns polítics volen
mantenir sobre els mitjans de comunica-
ció públics: només consideren que són
prou públics si són dels seus, si actuen tal
com ells voldrien. Però un mitjà de comu-
nicació realment públic potser és més
aviat el contrari, hauria de ser un mitjà de
comunicació independent –no com ara– i
que no es dediqui a intentar no fer enfa-
dar els partits polítics, sinó a informar i
servir la població.

Un diputat del PSC demana el cap de Mònica Terribas

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Joan G. Vallvé

Tot sovint, els polítics s’apunten a l’úl-
tima moda d’Internet sense ni tan
sols saber gaire bé de què va. No és

estrany trobar blocs de polítics que només
s’actualitzen durant la campanya electoral,
candidats que anomenen fotoblog als seus
comptes d’usuari de Flickr o que tenen un
compte de Twitter que no saben fer servir.
Ara molts s’han apuntat a Facebook (Face-
book.com), una xarxa social que s’ha estès
amb molta rapidesa i que és perfecte per
demostrar que s’està al cas de les últimes

tendències. Artur Mas, Xavier Trias i Anna
Simó són alguns dels polítics que han obert
un compte de Facebook i que han acceptat,
entre els seus contactes, el d’un famós polí-
tic basc: Juan José Ibarretxe. L’únic problema
és que no era l’Ibarretxe real, el que han
acceptat, sinó un compte de Facebook
inventat per un internauta amb força temps
lliure que, suplantant el president basc, ha
aconseguit ser acceptat per uns tres-cents
contactes. El periodista Eduard Vallory i l’e-
conomista Elisenda Paluzié són els qui van
descobrir la suplantació i van començar una
campanya exagerada per denunciar-ho i

fer-ho saber als contactes del fals Ibarretxe.
L’Agència Catalana de Notícies (ACN), a
més, va trucar a la presidència basca per
preguntar-los sobre l’assumpte i no en
sabien res. Llavors es van assabentar que hi
havia qui suplantava Ibarretxe a Internet. No
és un cas greu, el compte ja ha estat elimi-
nat i el suplantador no ha calumniat contra
Ibarretxe, només s’havia apuntat a alguns
grups nacionalistes. Fins i tot a un grup que
demanava l’expulsió de Rajoy de Facebook i
a un altre que demanava que es jutgés José
Maria Aznar al Tribunal Penal Internacional.
Però, tot i això, l’anècdota ha sortit a diver-

sos diaris digitals, s’ha tramès per l’ACN i
s’ha publicat al diari Avui, entre altres mit-
jans. Només és un exemple més de com tot
el que fan els polítics a Internet que soni
una mica nou –sigui innovador de veritat o
no– aconsegueix ressò als mitjans de comu-
nicació. I aquest cas és una anècdota que ha
aconseguit enganyar alguns polítics cata-
lans que no saben què es fan quan entren a
la xarxa. Com a mínim no ha acabat com el
cas del jove marroquí Fuad Murtada, que va
suplantar Mulay Rachid –germà del rei del
Marroc– al Facebook i va rebre una con-
demna de tres anys de presó.

Una anècdota convertida en notícia

✑ Àngelo Pineda

No és la primera vegada que el
corresponsal del diari laborista
The Guardian a Barcelona, Gra-

ham Keeley, apareix en aquesta secció. A
l’edició dominical del rotatiu britànic, The
Observer, va tornar a carregar contra els
“nacionalismes regionals” en un reportat-
ge que és qualsevol cosa menys imparcial:
“Parlants d’espanyol lluiten per salvar la
seva llengua perquè les regions tenen la
seva parla”.

Segons Keeley, “¿Habla español?” és
una pregunta que “en algunes parts d’Es-
panya engega una ferotge guerra política
de paraules sobre la llengua de Cervantes”.

El motiu? “Un creixent nombre de grups
activistes denuncien que se’ls nega el dret
de parlar espanyol” per part “dels nacio-
nalistes regionals que fan servir la llengua
com una arma política”. 

Per un altre costat, segons la redac-
ció de Keeley hem de suposar que exis-
teixen uns ciutadans “no nacionalistes”
que “no fan servir la llengua com a arma
política”, cosa que ens fa pensar que pot-
ser el The Guardian hauria de buscar un
altre corresponsal per a la ciutat de Bar-
celona que sigui més fiable que el que té
actualment.

I, efectivament, els ciutadans “no
nacionalistes” a Catalunya no són sinó
els Ciutadans (C’s). Per afegir un punt

d’heroisme a la causa d’aquest partit
minoritari al Parlament, s’explica que
Albert Rivera “ha rebut amenaces de
mort” per “oposar-se a la política lin-
güística de Catalunya”, sense calibrar en
cap moment la seriositat d’aquestes
suposades amenaces. 

També hi ha uns espais dedicats a
Galiza i el País Basc. Més concretament,
a Galicia Bilingüe i a la Plataforma por la
Libertad de Elección de Lengua, uns gru-
puscles minoritaris d’escassa trans-
cendència social (i ideològicament dub-
tosos) que, no obstant això, serveixen
per confirmar l’argumentació de Keeley.
Les referències contraargumentatives
són minses i, en el cas gallec, iròniques.

Se cita la secretària de política lingüísti-
ca Marisol López que és durament criti-
cada, precisament, per no fer gaire pel
gallec tenint en compte l’estat lamenta-
ble en què l’han deixat els governs suc-
cessius de Fraga.

En definitiva, Keeley entén la política
lingüística com una simple venjança con-
tra l’actitud repressiva de Franco. Fins i tot
arriba a considerar un greuge que els nens
arribin a “pensar en català, basc o gallec,
unes llengües minoritàries en comparació
amb l’espanyol, que és la primera llengua
de 332 milions de persones al món, aproxi-
madament”. Un argument que ens sona...
com si obríssim algun diari de l’anomena-
da “Brunete mediàtica”.

‘The Guardian’ torna a carregar contra el català

Freqüències lliures i populars [ràdio i televisió]
Ràdio Bronka - 104.5 FM (Bcn Nord, Gramenet i Badalona) i 104.45 FM (Bcn Sud i Hospitalet), Ràdio Contrabanda - 91.4 FM (Barcelona), Ràdio Línea - IV 103.9 FM (Barcelona),
Ràdio Pica - 96.6 FM (Barcelona), Ràdio Trama - 91.41 FM (Sabadell), Ràdio Kaos - 90.1 FM (Terrassa), Ràdio Korneta - 90.6 FM (Berguedà), Ràdio 90 - 101.4 FM (Olot),

Ràdio Klara - 104.4 FM (València), Ràdio Malva - 105.0 FM (València), Ràdio Aktiva - 107.6 FM (Alcoi), Ràdio Mistelera - 100.8 FM (Dénia-La Xara), La Tele - 52 UHF (okupemlesones.org)

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

Horari: 
de dilluns a divendres 

de 18 a 22 h.

També pels matins!

>Col·lectius: ATECAT, Contra-Infos, Biogràfic,
Polémica, Ateneu Llibertari del Poble Sec, Ràdio
Alternativa, Cooperativa de consum crític.
>Tallers de ball flamenc i informàtica.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h. 

Vine per participar i fer propostes. Fes-te sòcia! 

Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN.
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Punts de venda
BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

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

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

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

Taverna Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
CLOT

La Farinera Gran Via, 837
CSO La Revoltosa Rogent, 82
SANT ANDREU

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

NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Casal de Joves de Prosperitat Joaquim Valls 82
Casal de Joves Guineueta Pl. ca n’Ensenya 4
Quiosc Joaquim Valls amb Vinyars
Quiosc Plaça Lluchmajor
CIUTAT VELLA

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

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA
Quiosc de Ciències de la Comunicació
BERGA
La Banda Mercat Municipal
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
Le Centro Andreu Cerdà, 12

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
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
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Perenya, 64
Quiosc Gallardo Freixa Rambla Ferran s/n
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Llibreria Robafaves Nou, 9
MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5

MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLL
Bar l’Obrador c. Estació, 3
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
Ateneu Sanfeliuenc Vidal i Ribas, 23
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Butlleta de subscripció

Nom................................................  Cognoms................................................................................................

Adreça..................................................................................................................................................................

Població....................................................................................................... Codi Postal...............................  

Correu electrònic.................................................................................. Telèfon......................................... 

Quota:  Ordinària 70 euros /    Solidària 140 euros         Altres quantitats      ................ euros

Forma de pagament:   Domiciliació        (escriviu a sota el número de compte corrent)     /    Ingrés

*Amb la subscripció rebré cada setmana la publicació durant un any

Si       No            Vull rebre informació de qüestions relacionades amb la Directa

Un cop hagis omplert la butlleta ens la pots fer arribar a la nostra adreça postal: carrer Juan Ramón Jiménez 22, 08902,
Hospitalet de Llobregat. També pots enviar les dades per correu electrònic a <subscripcio@setmanaridirecta.info> 
o entrar a la nostra web www.setmanaridirecta.info. Per a més informació, podeu trucar al 935 270 982 o al 661 493 117

Ens comprometem a no facilitar les dades a tercers ni fer-les servir amb finalitats alienes a la Directa i a esborrar-les en cas de baixa

directa
setmanari de comunicació

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 70 euros, amb la teva
subscripció el setmanari guanya
en qualitat i presència al territori. 

Ens pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.info>, 

o entrant a la web i omplint el
formulari: www.setmanaridirecta.info

O bé, truca’ns 
al 935 270 982 ó al 661 493 117.

Subscripcions

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

✁
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arrelada en la tradició popular de
la Catalunya Vella, sobretot a la
zona pirinenca. En el nostre lle-
gendari, les dones d’aigua –també
anomenades goges, aloges, fades
o donzelles d’aigua– són dones
que es troben amb els humans la
nit de Sant Joan.

Més enllà de l’aigua i de les
plantes que hi creixen a prop o
lluny, també hi ha remeis generats
pel propi cos. És el cas de l’orina,
que en el marc de les Jornades es
presenta com un “remei excel·lent”.
De fet, en algunes cultures –espe-
cialment a l’Índia– l’orina s’ha utilit-
zat tradicionalment com a medici-
na. Així ho fa constar un document
de cinc mil anys d’antiguitat que
s’ha rescatat. Nosaltres l’anome-
nem uroteràpia, i la medicina Ayur-
veda en diu amaroli. Consisteix a
beure orina (via oral) o a aplicar-la
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✑ Gemma García
/campanyes@setmanaridirecta.info/

bans que la farmaciola
química reemplacés els
remeis casolans, a totes
les llars hi havia un racó

per a les herbes remeieres, l’aigua
del Carme, els olis i ungüents
diversos o els xarops naturals. Una
llarga llista de medicaments caso-
lans que es transmetien de genera-
ció en generació. Les persones
grans (en la majoria dels casos les
dones) amb més coneixement acu-
mulat ho explicaven als més petits
de la casa. D’aquí que sovint ens hi
referim com els remeis de l’àvia.

Amb l’objectiu d’intercanviar
experiències i ampliar l’àmbit de
coneixement sobre aquests mèto-
des tradicionals, Lola Puig –mestra
i cuinera– i el doctor Xavier Uriar-
te han organitzat les primeres Jor-
nades de Remeis Casolans a Giro-
na. L’any 1999 ja van desenvolupar
una metodologia iberoamericana
de recuperació, validació i trans-
missió dels remeis de diferents
cultures i, fruit d’aquest treball, el
2002 van publicar les primeres
obres de difusió, anomenades
Remedios Populares de Uso Tradi-
cional en España i Remeis Casolans
dels Països Catalans.

Segons Lola Puig estem vivint
un moment de “recuperació dels
remeis casolans”. Per una banda, a
causa de la “consciència de tornar
a allò que és natural” i, per l’altra,
com a resposta davant la necessi-
tat “d’economitzar”. En general,
valora que vivim un “procés d’o-
bertura de consciència” que propi-
cia la transmissió d’aquestes vir-
tuts de la naturalesa. Aquest llegat
remeier, en gran part, es manté viu

A

Per contactar:

JORNADES DE REMEIS CASOLANS
Del 31 de maig a l’1 de juny
Centre Cívic del Pont Major (Girona)
Inscripcions: 972 205 244

ccpontmajor@ajgirona.org

gràcies al boca a boca entre gene-
racions, ja que “el metge està molt
casat amb els laboratoris” –asse-
gura Lola Puig– i “no pot entendre
el remei casolà en la pràctica quo-
tidiana perquè no dóna diners”,
afegeix Xavier Uriarte. Si bé temps
enrere la persona especialitzada
oferia diverses opcions per a la
cura de la pacient, ara s’han perdut
de vista els remeis que tenim a l’a-
bast. “Si un metge parla de remeis
casolans sembla que retrocedeixi”,
lamenta Lola.

La intenció de les Jornades és,
senzillament, reunir gent que
expliqui “maneres de solucionar
problemes comuns amb la mel, la
sal, la llimona o unes herbes”,
explica Puig. En definitiva, comu-
nicar un ventall d’eines bàsiques
de sostenibilitat i autosuficiència.

A cada mal el seu remei
Conèixer i reconèixer els recursos
que tenim a l’abast pot alleugerir-
nos un mal de cap, de queixal o
d’ossos o guarir-nos una ferida.
Moltes plantes autòctones del
nostre país contenen propietats
per combatre aquests mals i molts
d’altres. Però les espècies vegetals
no són els únics recursos que
tenim a l’abast. Avui dia sabem que
les aigües fredes tenen un gran
poder laxant, diürètic i desinfla-
mant, mentre que les aigües calen-
tes ajuden a relaxar. De la fusió de
l’aigua i les plantes que hi habiten
al voltant, neix l’anomenat licor de
les dones d’aigua, un preparat a
partir de les plantes que habiten
als gorgs, estanys o rieres i que té
diverses virtuts medicinals que
podrem conèixer a les Jornades. El
nom troba el seu origen en la figu-
ra mitològica de les dones d’aigua,

sobre la pell (via tòpica) per alleu-
gerir diversos mals. Els especialis-
tes assenyalen que quan algú vol
iniciar-se en l’uroteràpia per la via
oral ha de passar per un procés de
depuració (tres dies aproximada-
ment), durant el qual restringeix o
evita el consum de determinats ali-
ments com el cafè i les carns ver-
melles per reduir la quantitat de
toxines. El tractament s’encamina
principalment a l’atenció de malal-
ties renals (ronyó) i hepàtiques (del
fetge), però també gastrointesti-
nals, del sistema respiratori, de la
melsa o del pàncrees. Externa-
ment, té bones propietats per les
inflamacions, les ferides, les pica-
dures o les taques.

També podem trobar solucions
pels mals –tan comuns durant esta-
cions fredes– com la tos i la muco-
sitat. Hi ha molts xarops eficaços
com el de ceba i mel, el de mel i lli-
mona, el d’anís i farigola o el d’ave-
na i llet. O la popular preparació de
la ceba oberta a la tauleta de nit,
afegeix Xavier Uriarte. Si es pren
llet d’ametlles, es propicia una
major segregació de llet materna
durant l’època de lactància, exem-
plifica Lola Puig. La llista de remeis
cassolans és extraordinàriament
llarga, només cal tornar a conèixer i
reconèixer tot allò que tenim al
nostre voltant. d

Leni Nolly

ROMANÍ

El podem trobar als marges de
camins secs i de matolls. Té pro-
pietats antioxidants, com la fari-
gola. Actua com a recuperador en
les dolences respiratòries i ajuda
en les afeccions de l’aparell diges-
tiu. Recomanada pel tractament
de malalties reumàtiques i dolors
menstruals. Externament, és útil
per tractar malalties com la fibro-
mialgia o els dolors musculars.
Alhora, preveu l’alopècia.

HIPÈRIC o
HERBA DE
SANT JOAN

Creix als herbassars, boscos i
prats. Té propietats antidepressi-
ves. El seu ús prolongat consti-
tueix un tònic reparador del siste-
ma nerviós. També és un bon
remei per fer front a l’acidesa gàs-
trica, regular la menstruació i
combatre la incontinència infan-
til. Externament, és un analgèsic
natural útil per a les cremades, les
varius i les hemorroides. (Presen-
ta moltes incompatibilitats amb
d’altres medicaments i també du-
rant l’embaràs. En contacte amb
la llum solar pot produir efectes
de fotosensibilització en la pell).

CUA DE
CAVALL

Al costat de rius i rierols o a les
vores de parets humides, trobem
una de les espècies més diürèti-
ques que hi ha (el sobreús pot cau-
sar problemes de tensió arterial).
Per això s’ha utilitzat per tractar
problemes metabòlics com l’obe-
sitat, l’artritis, la gota, la cistitis o
els problemes de pròstata. També
és un bon remei per aturar he-
morràgies i per reparar els teixits
ossis. Adequada per mantenir el
cabell en bon estat o enfortir les
ungles, per tractar malalties de
pell o conjuntivitis i per alleujar
inflamacions o infeccions de la
vulva i de la vagina. (Alguns com-
ponents poden arribar a ser tòxics
i cal evitar la seva administració
durant l’embaràs i la lactància)

SAÜC

Es troba als boscos, als marges
dels rius o corrents d’aigua i a les
tanques humides. És d’excel·lent
ajuda contra les malalties de ti-
pus respiratori. Útil pel refredat,
les angines i l’otitis. Alhora,
també és una planta diürètica,
laxant i purgant. En ús extern és
antisèptica i bactericida, eficaç
per a les càries i el mal de quei-
xals i per les hemorroides.

Plantes autòctonesEls remeis casolans, una medicina popular
LES PRIMERES JORNADES DE REMEIS CASOLANS DE GIRONA VOLEN AMPLIAR EL CONEIXEMENT DELS MÈTODES TRADICIONALS DE GUARICIÓ

Hi ha molts
xarops eficaços
com el de ceba 
i mel, el d’anís 
i farigola, o el
d’avena i llet...
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✑ Directa València
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a guerra és un crim
contra la humanitat.
Mentre la legalitat
vigent continue em-

parant la seua preparació i execu-
ció, nosaltres desobeirem per
denunciar-la, obstruir-la i impedir-
la. Les bases militars són part d’a-
questos preparatius per la guerra:
creuem les tanques de la base de
Bétera i clausurem-la. Reclamem
les bases per un món sense guerra i
sense exèrcits”. Aquestes paraules
–que es poden llegir al díptic que
publicita la sisena edició de la Ins-
pecció Ciutadana del proper 17 de
maig– deixen ben clar el seu objec-
tiu: desobeir per la pau. A Bétera

(Camp del Túria) ja és tradició fer-
ho, ja que des de 2001 s’han succeït
les accions de desobediència en el

marc d’una campanya que reclama
el “desmantellament de la base de
l’OTAN i la devolució dels seus
terrenys per donar-los un ús social
i ecològic”.L’acció és molt simple. Es
tracta d’arribar a la base militar i
entrar-hi per “inspeccionar les
armes de destrucció massiva” que
es troben al recinte. Tot i que
aquest fet pot ser castigat legal-
ment com un delicte de “violació
d’instal·lació militar”, durant els
darrers cinc anys les conseqüències
penals han estat un parell de mul-
tes no molt quantioses.País Valen-
cià militaritzatLa base de la Força
de Resposta de l’OTAN a Bétera –a
catorze quilòmetres de València–
només és la punta de l’iceberg. El
País Valencià es troba altament
militaritzat: a Rabassa (comarca de

l’Alacantí) hi ha la base de Coman-
dament d’Operacions Especials, a
Marines (Camp del Túria) la de blin-
dats. També hi ha una base a la serra
d’Aitana (entre les comarques de
l’Alcoià i el Comtat) i pròximament
s’obrirà un quarter per coordinar
les operacions militars dels cascos
blaus a Quart de Poblet (L’horta).

Però, paral·lelament, també s’este-
nen les activitats del moviment
antimilitarista. Sols cinc dies des-
prés de la Inspecció se celebrarà la
IV Marxa per la desmilitarització de
la Serra d’Aitana, que combina una
passejada per la serra amb una
acció opcional similar a la de la del
17 de maig a Bétera.

✑ Laia Alsina Garrido
/campanyes@setmanaridirecta.info/

avíem sentit que,
de vegades, recla-
maven fiances de
200 euros, però

3.000 és una exageració. Mai ens
havien demanat res”. Bego Casa-
do és una de les advocades de
l’Associació Memòria Contra la
Tortura i una de les primeres sor-
preses per la fiança de 3.000 que
els ha demanat un jutjat de
Terrassa per poder presentar-se
com a acusació particular en un
cas de tortures. Després que els
hagin tombat el recurs que
havien presentat, han decidit
portar el cas a l’Audiència de
Barcelona. Mentrestant i per evi-
tar que la denunciant quedi
sense el seu suport en un nou cas
de tortures, han començat a
recollir diners davant la possibi-
litat que pagar la fiança sigui l’ú-
nica manera de poder participar
en el judici.

Els fets es remunten al 12 de
maig de 2007, quan Mònica
Ramírez va sortir d’una casa oku-
pada de Terrassa i va ser detingu-
da per dos agents de la policia
municipal sense que li donessin
cap explicació. Segons la denún-

què es cou pàgina 23

Però aquestes dificultats no fan
retrocedir l’Associació Memòria
Contra la Tortura, nascuda de l’en-
torn dels independentistes cata-
lans que van ser detinguts i tortu-
rats l’estiu de 1992. Mentre esperen
la decisió de l’Audiència de Barce-
lona, s’han començat a recollir
diners per poder assegurar que la
Mònica no estarà sola durant el

judici contra els policies que pre-
sumptament la van torturar. Són
conscients que és una xifra molt
alta i que la intenció del jutge és
precisament evitar que es presen-
tin com a acusació particular. Un
objectiu que, entre el nou recurs i
les donacions solidàries, no serà
assolit.

legal fer-ho. La resolució judicial
afegeix que l’entitat no es pot
presentar perquè no està afecta-
da directament en el cas, “com si
una associació que lluita contra
la tortura no tingués res a veure
amb un cas de tortura. Ara es veu
que cada persona torturada ha
de crear la seva associació”, iro-
nitza Rodríguez.

cia la jove va ser brutalment
agredida durant la detenció i en
una sala de l’hospital on la van
portar després de reclamar-ho
en diverses ocasions. En cap
moment se li va comunicar el
motiu de la detenció. Fins l’en-
demà –quan la van traslladar a la
comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra sense el collar cervical que li
havien posat els metges– no va
saber que l’acusaven d’haver
agredit dos agents i que la poli-
cia municipal no havia trucat un
advocat, tal com ella havia
demanat.

Davant d’aquests fets, l’Asso-
ciació Memòria Contra la Tortu-
ra es va adherir a la denúncia
presentada per la Mònica i el

3.000 euros per a poder denunciar tortures

jutjat de Terrassa ho va acceptar.
El problema va sorgir quan es va
començar a tramitar el cas.
Demanaven 3.000 euros de
fiança a l’entitat per presentar-
se com a acusació particular, un
tràmit que –segons explica la
lletrada Pilar Rodríguez–
“només es pot demanar quan es
tracta d’una nova querella, però
mai quan algú s’adhereix a la
denúncia”. El recurs que van pre-
sentar no va servir de res, tot i
que no hi havia procurador
–figura imprescindible en una
querella– ni s’havia demanat cap
dada sobre la comptabilitat de
l’associació per saber els ingres-
sos que tenia i la fiança que li
podien demanar en cas que fos

d

d

Mònica Ramírez va patir lesions al coll i al braç, al maig del 2007 Guillem

Per contactar:

ASSOCIACIÓ MEMÒRIA
CONTRA LA TORTURA
www.proutortura.net

Núm. Compte: 2013-0692-84-0202213449

Per contactar:

INSPECCIÓ CIUTADANA
retirada@xarxaneta.org • www.insumissia.org
www.inspecciociutadana.org
MARXA PER LA DESMILITARITZACIÓ 
DE LA SERRA D’AITANA

www.grupotortuga.com

“L

Desobeir per la pau
EL COL·LECTIU ANTIMILITARISTA DEL PAÍS VALENCIÀ TORNARÀ A ENTRAR A LA BASE DE L’OTAN DE BÉTERA EL 17 DE MAIG

“H

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18

Fins l’endemà no
va saber que

l’acusaven
d’haver agredit
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reclama el
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seus terrenys
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Han començat 
a recollir diners
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Mònica durant
el judici contra

els seus
presumptes
torturadors
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✑ Bel Zaballa
/cultura@setmanaridirecta.info/

Potser algun dia el diccionari
de l’Institut d’Estudis
Catalans regularà aquesta

paraula: cuidadania. No, no hi ha
cap error de picada, és el mot al
voltant del qual gira la catorzena
mostra d’art de dones Fem Art
2008 que organitza Ca la Dona
entre el 8 i el 31 de maig. Es tracta
d’un espai de trobada i relació
entre dones artistes que, enguany,
se centra en els treballs de cura
que desenvolupen tantes i tantes
dones.

La cuidadania és un concepte
que vol fer reflexionar a partir del
joc de paraules entre cuidar i
ciutadania. El concepte de cuida-
dania es va triar després d’una
anècdota que es va explicar en
una xerrada organitzada a Ca la
Dona pel grup de Dones i Treball.
El 8 de maig de 2004, durant la
inauguració d’una casa per rehabi-
litar, es va descobrir una placa on
es llegia cuidadania en comptes
de ciutadania. A partir d’aquí es
van extreure diverses reflexions
sobre el concepte del mot. Com
explica Cecília de Arriba, “cuida-
danes són totes aquelles perso-
nes que tenen cura, que dediquen
el seu temps a fer més fàcil i més
feliç la vida a la resta, les que ens
fan un ou fregit o ens renten la
roba, les que ens escolten, ens
encoratgen i ens ensenyen a ser
millors. Podríem construir una
llista infinita de gestos, actes i
paraules que ens fan cuidadanes i
cuidadans”.

Una seixantena de projectes
Ca la Dona recupera aquest
concepte per donar-li forma a
través del centenar d’artistes que
participen al Fem Art 2008. Ho
fan amb una seixantena de
projectes diferents, que abracen
disciplines molt diverses com
l’audiovisual, el documental, les
arts plàstiques o les intervencions

sobre l’espai públic, en una inicia-
tiva que no només serveix per
donar a conèixer el seu art, sinó
per conèixer-se entre elles, per
compartir i debatre sobre el femi-
nisme en totes les seves formes.

Es tracta d’un projecte
col·lectiu i multidisciplinari que
vincula l’art i el feminisme. Els
espais on s’exposen les obres són
ben diversos i van des del local
de Ca la Dona fins al convent de
Sant Agustí, les Drassanes o l’EAP
del Besòs. A més, la mostra d’en-

guany compta amb el grup d’ar-
tistes Les Salonnières, que han
treballat durant mesos en un
projecte de comunicació entre
les artistes i que es veurà a la
cloenda del Fem Art 2008 al
Museu Marítim. Paral·lelament,
les organitzadores han estat en
contacte permanent amb les
estudiants de Belles Arts, de La
Massana i de La Llotja i s’han
convocat dues beques per la
producció d’una obra per a la
mostra d’enguany.

Des de Ca la Dona es vol
insistir en el desig de valorar les
diverses formes de l’art. És per
això que en aquesta mostra s’han
inclòs noves temàtiques i s’ha
volgut intensificar “la possibilitat
que l’art incideixi en la vida social
i quotidiana”. Per altra banda, la
mostra Fem Art també vol contri-
buir al desenvolupament del
pensament artístic des de la pers-
pectiva feminista.

El paper de Ca la Dona
El 1979 Maria Mercè Marçal va
escriure: “Vindicarem la nit i la
paraula DONA. Llavors creixerà
l’arbre de l’alliberament”.
Aquesta és la tasca de
col·lectius com Ca la Dona, que
enguany celebra el seu vintè
aniversari i que té entre les
seves principals activitats l’orga-
nització de seminaris i tallers
sobre el feminisme, la gestió del
Centre de Documentació del
moviment feminista i, és clar, la
mostra d’art de dones.

Fem Art i Ca la Dona tenen
en comú la voluntat de valorar
els espais de relació entre dones

i aquesta mostra d’art és una
manera d’intercanviar idees i
projectes al voltant dels discur-
sos feministes. En parlar de
cuidadania es vol posar la vida
al centre de l’organització socio-
econòmica i fer responsable
tota la societat del seu manteni-
ment.

“Tenir cura de les altres,
mirar per tal que les relacions
interpersonals siguin una font de
riquesa i intercanvi, procurar que
la diferència afavoreixi l’evolució
de la col·lectivitat i de les perso-
nes”. Aquestes són algunes de les
idees que han anat sorgint a Ca
la Dona a partir del treball en
grup. És per això que la mostra
d’art no acaba en les diverses
exposicions –que ja és molt–,
sinó que també s’ha creat un
bloc (http://cuidadania.blogs-
pot.com) i, a més, treballen en
l’elaboració d’un manifest sobre
la cuidadania. Tot plegat per
reivindicar i dignificar la tasca
invisible de tantes i tantes
dones.

Art i feminisme per reivindicar la ‘cuidadania’
SEIXANTA ARTISTES DE DIVERSES DISCIPLINES PARTICIPEN A LA MOSTRA FEM ART 2008 ORGANITZADA PER CA LA DONA

El manifest del 8 de març de
2007 del grup Dones i

Treball ja girava al voltant del
concepte de cura i el reivindi-
cava com a dret: “El treball de
cura de les dones, malgrat la
importància personal i social
que té, ha estat invisible, infra-
valorat i devaluat”. En aquell
manifest es criticaven alguns
aspectes de la llei de
dependència perquè “contem-
pla situacions irreversibles,

neix amb recursos totalment
insuficients, no és universal, no
incideix en el trencament del
model de la divisió sexual del
treball i potencia la continuïtat
de l’assignació del treball de
cura a les dones”.

És per això que, ja alesho-
res, es proposava reflexionar
sobre la cuidadania i es feia
necessària una transformació
de la societat per tal d’aconse-
guir “que l’atenció de les

necessitats de les persones i la
sostenibilitat de la vida esti-
guin situades al centre”. La
manera d’aconseguir-ho: repar-
tir els treballs entre homes i
dones. Aquell manifest exigia
–i es continua exigint– que les
polítiques públiques posin els
recursos socials al servei de les
necessitats de les persones “i
no en funció del benefici i de la
rendibilitat econòmica del
mercat”.

Jo em cuido i et cuido: la cura com a dret

Barnamar
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Parlar de l’educació formal a casa nostra
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els models educatius actuals i
les polítiques formatives a
casa nostra. La Biblioteca

creativa i popular Telèfon Roig ha
escollit aquests dos eixos de debat
principals per les jornades Parlem
d’educació que se celebraran
durant tot el mes de maig. La seu
del col·lectiu, integrada a l’Ateneu
Popular de l’Eixample de Barce-
lona, acollirà cinc actes centrals
que acabaran el proper 6 de juny
amb un monogràfic sobre ado-
lescència i educació. Els diners
recollits durant les sessions aniran
destinats a incrementar el fons do-
cumental de la mateixa biblioteca.

Els diferents blocs temàtics
Xavier Bonal, professor de sociolo-

gia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, serà l’encarregat d’obrir
les jornades el divendres 9 de maig
amb una ponència al voltant del
vincle entre educació i societat. A
partir d’aquí, les altres sessions
s’endinsaran als diferents models i
polítiques educatives, donant una
rellevància especial a la relació
entre persones nouvingudes i inte-
gració escolar. El 24 de maig les
jornades també acolliran una
actuació del grup de teatre social
Rebel’art. La formació va néixer ara
fa tres anys per aprofundir en les
arts de carrer i es reuneix setma-
nalment a l’Ateneu de l’Eixample.

La consolidació dels debats
Amb l’edició d’aquest cicle, la
iniciativa Telèfon Roig celebra
les seves quartes jornades. De
mica en mica el col·lectiu que

integra la biblioteca autogestio-
nada ha pogut anar consolidant
el format d’organitzar debats al
voltant d’una qüestió i adquirir
bibliografia sobre el tema.
Actualment, el volum de docu-
ments és de gairebé un miler, al
marge de la subscripció a diver-
ses revistes i un apartat de
llibres sobre marxisme provi-
nents d’una donació.

Les altres jornades que ha dut
a terme aquest col·lectiu s’han
centrat en la mercantilització de
la cultura i el debat entre societat
de l’espectacle i situacionismes,
en el control social i en l’autoges-
tió de la salut.

Tota la bibliografia de Telèfon
Roig es pot consultar gratuïta-
ment els dijous, divendres i
dissabtes de 19h a 22h al mateix
ateneu.

IV JORNADES A LA BIBLIOTECA

CREATIVA I POPULAR TELÈFON ROIG

Biblioteca creativa 
i popular Telèfon Roig
PASSATGE CONRADÍ, 3 
(EIXAMPLE, BARCELONA)

Memòries de l’actualitat llatinoamericana
BARCELONA ACULL UN CICLE

DE CINEMA INSURGENT DE

L’ARGENTINA I L’URUGUAI

Memòries de l’actualitat
CICLE DE DOCUMENTAL

ARGENTÍ I URUGUAIÀ

DATES DE LES PROJECCIONS:
<WWW.CINEINSURGENTE.ORG>
<WWWW.MASCAROCINE.ORG>

Pim-Pam-Pum

“Els mestres de música estem precaris però no ho denunciem”
Ismael Dueñas
PROFESSOR DE MÚSICA
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Ismael Dueñas (33 anys) és un
dels vuit professors acomiadats
de l’Escola de Música de
Badalona (EMB) per exigir treba-
llar amb un contracte laboral i
tenir les prestacions correspo-
nents de la Seguretat Social. Els
docents van demandar el
Patronat de la Música –l’ens de
l’Ajuntament que gestiona el
centre– per aquestes irregulari-
tats i esperen la resolució 
judicial.

✑ Neus Ràfols
/cultura@setmanaridirecta.info/

Quines són les condicions
laborals per les quals
heu denunciat el

Patronat?
Estàvem fent tasques professionals
com els companys contractats,
però treballàvem sense contractes
i sense estar assegurats. Aquesta és
la reivindicació central i el motiu
pel qual ens van acomiadar quan,
el febrer, vam presentar la
demanda.

Quants docents estàveu treballant
en aquesta situació irregular?
Al voltant de dotze d’una plantilla
de 32 persones, algunes de les
quals fa nou anys que treballen en
aquestes condicions o com a beca-
ris. Davant d’això, jo vaig començar
a moure’m i vaig tenir unes conver-
ses amb la direcció que no van anar
massa bé. Finalment, un advocat
ens va animar a presentar una
demanda amb altres companys.
Cap sindicat us va recolzar?
L’Escola no tenia comitè d’empresa
fins que va començar la moguda, és
a dir, a principis del curs 2007-
2008. A més, el fet d’introduir
aquest element –que en principi
saneja la relació entre els treballa-
dors i l’empresa– es va agafar com
un acte de desconfiança i s’ha fet la
vida impossible a la persona que va
impulsar el comitè. També cal dir
que l’Associació de Música
Moderna i Jazz de Catalunya i la
Unió de Músics de Catalunya ens
han recolzat molt a l’hora de difon-
dre la situació en què ens trobàvem
i les mobilitzacions que hem fet.

Quina ha estat l’actitud de
l’Ajuntament (PSC-ERC-CiU)
badaloní?
Ha estat molt decebedora. La
direcció de l’Escola passava les
culpes a l’Ajuntament. Quan jo vaig
anar-hi a parlar em van dir que
mirarien què estava passant. Des
d’aquest moment vaig començar a
rebre pressions fortíssimes perquè
marxés del centre. La situació es va
agreujar quan vam enviar el comu-
nicat de premsa a l’Ajuntament
reivindicant que volíem ser
contractats. Es va començar a crear
un clima de por, de confrontament
entre el mateix professorat. No pot
ser que parlin tant de cultura i
siguin incapaços d’afrontar aques-
tes irregularitats laborals.
Sabeu d’altres casos de docents
de música en aquesta situació?
Sí, n’hi ha bastants, però estan molt
encoberts. Els professors de
música ens trobem en un moment
de molta precarietat. Tothom vol
arribar a finals de mes, però tenim
una tendència a no denunciar
aquest tipus de situacions.

✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Del 5 al 9 de maig, els
col·lectius argentins Cine
Insurgente i Marcaró Cine

presenten a Barcelona un cicle de
cinema llatinoamericà que du per
títol Memòries de l’actualitat. En
el marc d’una gira que vol divulgar
les produccions independents de
l’Amèrica Llatina al públic euro-
peu, els dos col·lectius han orga-
nitzat projeccions a Alemanya,
Itàlia, Suècia, l’Estat espanyol, el
País Basc i els Països Catalans. A
Barcelona, s’hi projectaran cinc
documentals: Uso mis manos, uso
mis ideas, En la boca del León, Yo
pregunto a los presentes, Gaviotas
Blindadas III i Las penas son de
nosotros. Els films es projectaran
en espais com Can Vies, l’Espai
Obert, l’Infoespai, Kan Pasqual i la
Casa Amèrica.

Uso mis manos, uso mis ideas
(2003) narra com un grup de mili-

tants d’esquerres va iniciar un
projecte d’alfabetització d’adults
en un barri de Neuquén
(Argentina) l’any 1973. La iniciativa
va ser enregistrada per Raúl
Rodríguez amb l’objectiu de
realitzar una pel·lícula que servís
d’exemple per altres barris. Trenta
anys després, es recuperen aques-
tes imatges i els testimonis dels
que van participar en una expe-
riència precursora de les campan-
yes d’alfabetització.

En la boca del león, dirigida
per Fernando Krichmar i Nahual
Sherman, explica el cas de cinc
cubans presos als Estats Units
acusats d’espionatge i les
campanyes populars dutes a
terme a Cuba pel seu allibera-
ment i retorn. A la pel·lícula es
creuen les manifestacions de
suport dels familiars dels cinc
presos amb la denúncia de la
xarxa de desinformació i repres-
sió dels Estats Units arreu de
l’Amèrica Llatina.

La terra per qui la treballa
Yo pregunto a los presentes és un
documental que tracta la qüestió
de la propietat de la terra a
l’Uruguai, prenent com a protago-
nistes els treballadors del sucre de
Bella Unión que, farts de les
promeses del govern del Frente
Amplio, el 15 de gener de 2006 van
decidir ocupar terres. El relat traça
un pont entre els lluitadors actuals
que demanen “la terra per qui la
treballa” i les velles lluites que als
anys 60 i 70 van desenvolupar els
tupamaros de Raúl Sendic.

Gaviotas blindadas III és la
tercera part del documental que
narra la lluita del Partit
Revolucionari dels Treballadors
(PRT) de l’Argentina. Las penas son
de nosotros explica el conflicte
de la indústria de la carn a
l’Uruguai, on l’any 2007 la lluita
dels joves treballadors del frigorí-
fic Las Piedras va posar al desco-
bert l’esperit combatiu de les
noves generacions sindicals.

Publicitat

DDiijj  88--CCaannddeellaarriiaa++DDjj  TTxxaarrnneeggoo  
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DDiivv  3300--    CCoossmmiicc  GGrraassss
++CCoommeettaa  HHaalllleeyy  ++

DDjj    LLaa  PPeerrllaa  ddeell  BBaarrrriioo  
DDiiss  3311--    NNaattiivvaa

++DDjj  DDaarrkkoommeeddiiaa  
&&  FFrriieennddss  

tots els concerts a les 23h. 3 a 5 europs
c/rosalia de castro 92 <m> torrassa bus nit: n2
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✑ Sergi Picazo
/cultura@setmanaridirecta.info/

De què carai serveix avui dia un
Fòrum Social Mundial? Val la
pena la mobilització de milers

de persones, recursos materials i
l’estrès organitzatiu que suposa? Quins
resultats pràctics ha aconseguit la
lluita contra el neoliberalisme des
d’aquella primera trobada a
Portoalegre el 2001? El mateix Walden
Bello, un dels autors del llibre i direc-
tor de l’organització Focus on the
Global South, es pregunta: “Ha arribat
l’hora que el FSM aixequi el seu campa-
ment i deixi el seu lloc a noves formes
d’organització global de la resistència?”.

Ha passat el temps i aquell ressor-
giment antiglobalització s’ha fet gran.
Ara toca aturar-se i pensar. L’obra El
futuro del Foro Social Mundial, publi-
cada després del criticat Fòrum de
Nairobi, parteix de la base de “l’èxit

indubtable” del FSM, però admet que
cal evitar “les rutines” i “la institucio-
nalització” d’aquest gran esdeveni-
ment alternatiu. El llibre destil·la
autocrítica en tots els seus articles.
Contra la poca coordinació entre
moviments socials mundials, la
presència contradictòria dels partits
polítics, el procés d’homogeneïtzació,
el seu discurs moderat final, la manca
de democràcia al Consell
Internacional i l’aparició de patrocinis
empresarials en alguna edició.

El llibre està firmat per deu acti-
vistes i promotors del FSM, entre els
quals hi ha els catalans Josep Maria
Antentas –professor de Sociologia de
la UAB– i Esther Vivas –investigadora
de l’IGOP de la UAB–, ambdós
col·laboradors de la revista Viento
Sur. Tots ells fan un “balanç general
del procés” amb queixes i crítiques,
però també amb propostes de futur
per al debat.

Només una queixa. Tots els articu-
listes del llibre situen l’inici del movi-
ment antiglobalitzador en el mediàtic
Seattle del novembre de 1999 i s’obli-
den totalment del Caracazo (1989), de
l’aixecament de l’EZLN a Chiapas
(1994) o de les revoltes dels sense
papers francesos (1994-1995). Aquest
procés social i polític que anomenem
moviment antiglobalització va
començar, com a mínim, a principis
dels 90. Això no és només una qüestió
metodològica, és un problema de
concepte. Si creiem que el moviment
antiglobalització és allò que va sorgir
després de la caiguda del Bloc
Soviètic per enfrontar-se a la mundia-
lització neoliberal –tot superant per
l’esquerra els partits polítics d’esquer-
ra amb una forma d’organització no
jeràrquica i amb estructures flexibles–
no podem dir ni que comença a
Seattle ni que els fòrums socials són
centrals.

Fòrums socials mundials: sí, però no

‘La guerra civil
en Euskadi’

(TRACK MEDIA-LLAMENTOL, 1996)
DIRECTOR: KOLDO SAN SEBASTIÁN

GUIONISTA: KOLDO SAN

SEBASTIÁN, J. C. JIMÉNEZ DE

ABERASTURI

GÈNERE: DOCUMENTAL

DURADA: 275 MINUTS

IDIOMES: VO (ÈUSCAR), VE

S’edita en DVD aquesta sèrie
realitzada per la televisió

basca. És un documental històric
de la vella escola, amb poca info-
grafia, articulat al voltant d’una
veu en off i d’imatges d’arxiu
recolzades per testimonis
esporàdics de supervivents. La
guerra civil en Euskadi concentra
en prop de quatre hores i mitja la
cronologia del conflicte des de
l’alzamiento fins a la derrota i
l’exili i s’estén fins als temps de
lluita contra el nazisme, quan els
agents bascos van veure en la II
Guerra Mundial una ocasió per
restablir el règim legítim repu-
blicà. Els autors volen exposar
que el conflicte a Euskadi va ser
menys brutal que en altres terri-
toris i remarcar que, gràcies al
contrapès conservador del PNB,
els assassinats de religiosos i els
espolis d’esglésies van ser menys
freqüents. Els moments més
dramàtics, òbviament, arriben
amb les represàlies i l’exili.
IGNASI FRANCH

Hi ha un proverbi xinès que diu
que el batec d’ales d’una

papallona pot sentir-se a l’altra
banda del món. En termes físics,
això es coneix com l’efecte papa-
llona, un concepte que fa
referència a la teoria del caos. La
més mínima variació en les condi-
cions d’un sistema que sembla
estable i consolidat pot provocar
que aquest evolucioni en formes
totalment diferents. Aquesta és
la filosofia que motiva el segon
disc de Pau Alabajos. El cantautor
de Torrent va debutar l’any 2004

amb Futur en venda (Cambra
Records). Aquest segon treball
compta amb una producció molt
més acurada de la mà del guitar-
rista Toni Xuclà i hi trobem
cançons com “Línia 1”, dedicada a
les víctimes de l’accident del
metro de València, “Euskadi
batega”, amb Ruper Ordorika, i
“Contra el ciment”, una peça
contra l’especulació urbanística.
Alabajos es consolida com un
nou valor de la cançó d’autor
reivindicativa a tenir en compte.
R.P.

Pau Alabajos

‘TEORIA DEL CAOS’
(CAMBRA RECORDS)
CANÇÓ D’AUTOR

cultura@setmanaridirecta.info

Dues generacions de la galàxia
catalana col·lideixen en el

nou disc de l’autor de “Qualsevol
nit pot sortir el sol”, que confia a
Joan Miquel Oliver –cervell
d’Antònia Font– la producció
d’un treball que, com indica el
seu títol, té una lògica musical
bastant dispersa. Hi trobem el
traç del millor Oliver en dosis
moderades, en les programacions
de “Des de la lluna” o en el
mantell elèctric que vesteix
“Allò”. També sorprenen enrampa-
des rockeres com “Maria Cullera”
o apunts d’aire trincaire a “Tomba

que gira”. I en el pla conceptual,
l’allioli lliga: Sisa se’ns presenta
com un apòstol de la felicitat que
canta Francesc Pujols a “El savi de
Martorell” i se sent infant a
“Marrec de pastisseria”. La
Catalunya optimista de Sisa –que
no té res a veure amb la de
Carme Chacón– acaba ejaculant-
se a sobre amb “Aquest any folla-
rem com folls”, una peça amb un
videoclip delirant protagonitzat
per un immens consolador negre
que passeja amb barretina per la
muntanya de Montserrat. ROGER
PALÀ

Sisa

‘NI CAP NI PEUS’
(K. INDÚSTRIA CULTURAL)
CANÇÓ D’AUTOR

‘EL FUTURO DEL FORO SOCIAL MUNDIAL’
AUTORS: ÉRIC TOUSSAINT, WALDEN BELLO, OLIVIER

BONFOND, IMMANUEL WALLERSTEIN, WANGUI MBATIA,
MICHEL WARSCHAWSKI, MIGUEL ROMERO, JOSEP MARIA

ANTENTAS, ESTHER VIVAS, HASSAN INDUSA I PIERRE ROUSSET.
EDITORIAL: ICÀRIA, EN

COL·LABORACIÓ AMB LA

REVISTA ‘VIENTO SUR’ I EL

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

I INFORMACIÓ SOBRE

GLOBALITZACIÓ. 
BARCELONA, 
GENER DE 2008.

Nagisa Oshima (L’imperi
dels sentits) és un dels

personatges més interessants
del cinema japonès de la nova
fornada dels anys seixanta.
D’obra irregular i escandalosa,
va voler retratar de manera
quasi cruel el cantó més fosc
del Japó posterior a la II
Guerra Mundial. A El entierro
del Sol, com a Violencia a
pleno Sol, es proposa dibuixar
monstres humans sense
culpabilitzar-los, tot caracte-
ritzant-los com a conseqüèn-
cies esperables d’una societat
malalta on s’especula econò-
micament amb la sang, el sexe
i la pròpia identitat (hi ha
contraban de documents
d’identitat) dels desfavorits.

En aquesta ocasió narra la
història d’una jove prostituta
que intenta prosperar trafi-
cant amb sang de gent de les
barriades: un d’ells, fins i tot,
en queda tan agraït que s’ofe-

reix a matar per expressar-li
la seva gratitud. El cineasta a
estones adopta la perspec-
tiva d’observador distanciat,
fins al punt de rodar una
violació amb una indiferència
brutal, però també juga i
intervé, essent capaç de
posar banda sonora bufa a la
mort d’un personatge.

Malgrat la visceralitat i
l’enfocament decididament
eclèctic, s’endevina una inten-
ció social darrere d’aquest
ruedo ibérico de bergants i
criminals. Entre molts
elements realment atractius,
destaca l’impagable perso-
natge d’Agitador, un rodamón
convertit en figura pseudo-
messiànica entre els barra-
quistes, que malda per una
revolució que faci tornar el
Japó a les essències nacionals
anteriors a la desfeta de la
guerra i el posterior protecto-
rat nord-americà. I.F.

Hiroshima, mestre visceral 
del cinema nipó
‘EL ENTIERRO DEL SOL’
(TAIYO NO HAKABA)
DIRECTOR: NAGISA OSHIMA

ANY: 1960
ACTORS: MASAHIKO

TSUGAWA, KAYOKO

HONOO, ISAO SASAKI,
FUMIO WATANABE

VERSIÓ ORIGINAL

JAPONESA AMB SUBTÍTOLS

EN CASTELLÀ
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DIJOUS 8 
PROU FUITES RADIOACTIVES
20h. Subdelegació del Govern. Tarragona.
Acció de protesta i roda de premsa 
amb el lliurament d’una queixa formal 
davant la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Tarragona. 
CONVOCA: COORDINADORA ANTICEMENTERI NUCLEAR

DE CATALUNYA

DISSABTE 10
MANIFESTACIÓ DEL DIA MUNDIAL 
DE LA MARIHUANA
18h. Plaça Universitat. Barcelona.
De la plaça Urquinaona a la Rambla del Raval,
on hi haurà una festa rock-reggae.
ORGANITZA: FAC, ALA, LAMACA I CCBB

DIMECRES 14
VAGA DEL PROFESSORAT 
DE BATXILLERAT NOCTURN
19h. Concentració. Plaça St. Jaume, Barcelona.
Recomanem que, a l’espera de saber com
acaba, els centres obrin igualment la pre-
inscripció pel primer curs de batxillerat noc-
turn del proper curs. Aquesta mesura afecta
tot el professorat, ja que és un nou atac a
l’ensenyament públic . Per això us animem a
participar a les concentracions. En defensa de
l’ensenyament públic, no a la supressió del noc-
turn!
CONVOCA: USTEC-STES, ASPEPC-SPS, CGT

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIUMENGE 11 

Dones i presons
11h. CSO L'eskondite.
Passeig del Terraplè, 33. Molins de Rei.
11h Pintada mural, Franki lliure, passeig del
Terraplè. 14h Dinarot (paella vegana + vi + postres)
5 eurillos, els beneficis aniran destinats a la cam-
panya pel Franki. 18h Xerrada: Dones i presons.
Després passi de vídeo i entrevistes a preses.
Organitza: Assemblea antisexista de l'eskondite.

Cinefòrum ‘Working man's Death’ 
de Mïchael Glawogger
18.30h. La Fornal. C. Sant Julià, 20. 
Vilafranca del Penedès.
Cinc obrers de Nigèria, la Xina, Ucraïna, el
Pakistan i Indonèsia mostren la feina dura a la
qual s'enfronten cada dia:  desballestament de
petroliers manualment, transport de sofre des
del cràter del cim d'una muntanya, trosseja-
ment de més de tres-cents animals al dia... i
sempre enfrontats a la precarietat laboral. Cada
dia s'arrisquen a morir sepultats o enverinats o
a caure des d'una alçada de vuitanta metres.
Organitza: La Fornal.

DIMARTS 13 

Cine ‘Els ceps de la ira’ de John Ford
20h. La Fornal. C. Sant Julià, 20. 
Vilafranca del Penedès.
Una família de ramaders prova de sobreviure a
l' Amèrica de la gran depressió desprès de per-
dre les seves terres. Dins d'una furgoneta vella
recorren tot l'estat a la recerca de terres on
puguin contractar-los com a jornalers.
L'esperança d'una vida millor topa amb la reali-
tat: atur, fam, misèria, individualisme...
Organitza: La Fornal.

Presentació del documental
‘El honor de las injurias’  
19h. CCCB, Aula 1. C. Montalegre, 5. Barcelona.
El honor de las injurias, documental sobre l’a-
narquista Felipe Sandoval. Posteriorment debat
amb el director Carlos García Alix.
Organitza: Ateneu Enciclopèdic Popular.

DIMECRES 14

Xerrada sobre la composició de l’IPC.
Una falsificació per baixar-nos el sou
18:30h. Centre Cívic Can Felipa. 
C. Pallars, 277. Barcelona.
Segons ells l'IPC reflecteix la pujada dels
preus a partir de la qual s’apugen els sous. A
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DIJOUS 8 

Cicle d’activitats sobre 
consum alimentari
18h. C. Marià Aguiló, 35. Barcelona.
Presentació del llibre V de Veganismo, tallers
pràctics de cuina vegana, fanzinoteca vegana i
sopador vegà.
Organitza CSOA La Teixidora.

DIVENDRES 9 

Iraq, cinc anys d'ocupació
20:30h. Casal Popular Panxampla.
C. Gil de Frederic, 6. Tortosa
Amb Carlos Varea, coordinador de la campanya
estatal contra l'ocupació i per la sobirania d'Iraq
i professor d'Antropologia a la Universitat
Autònoma de Madrid. Una de les persones de
l'Estat espanyol que coneix millor la realitat de
l'Iraq. 22:30h Projecció de História de mujeres,
una història humana sobre l'ocupació de l'Iraq.
Organitza: Casal Popular Panxampla.
www.panxampla.org

Xerrada: De la desgràcia de ser
libanès: conflictes i mort en la
Història contemporània del Líban
19h. C. Carme, 95. Barcelona.
Ponent: Rosa Velasco, politòloga i especialista
en temes del Líban.
Organitza: Servei Civil Internacional Catalunya.

Educació i societat
19:30h. Ateneu popular de l'Eixample. 
Passatge Conradí, 3. Barcelona.
El sistema educatiu reprodueix les desigualtats
socials? Alumnes d'ahir i d'avui, com han canviat?
Xerrada amb Xavier Bonal, sociòleg de l’educació
Organitza: Telèfon Roig.

Concert pro Ràdio Korneta, Berga 90.6
22h. Plaça Ribera. Berga
Amb Red Banner, Gazapos, Kafarna i Kasparrata.
Organitza: Ràdio Korneta.

DISSABTE 10 

El conflicte a l’Orient Mitjà
10:30h. PSUC viu, 
C. Doctor Zamenhof 16-18, Barcelona.
Amb Jaume Botey, professor d'Història i membre
de la Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania
de l'Iraq. Lluís Blanco, sindicalista i participant de
l’1 de maig a Palestina. Meritxell Bragulat, membre
de Sodepau i de la Plataforma Aturem la Guerra.
Organitza: PSUC viu.

DIJOUS 8
TANQUEM L'AIXETA A L'ESPECULACIÓ: NO ALS TRASVASAMENTS!

Ateneu Popular de l'Eixample. Passatge Conrad, 3. Barcelona
19:30h. documental Contracorriente sobre els conflictes de l'aigua i l'especulació a l'Estat espanyol.

20:30h. Presentació de Jóvens de les Terres de l'Ebre. 22h. Sopar i concert amb Pepet i Marieta
ORGANITZA: ATENEU POPULAR DE L’EIXAMPLE

DIVENDRES 9
DEFENSEM ELS NOSTRES RIUS: ELS TRANSVASAMENTS NO SÓN LA SOLUCIÓ

20h. Casinet d'Hostafrancs. Doctor Triadó, 53. Barcelona.
Intervfindran: Manolo Tomàs (PDE), Pep Riera (pagès del Maresme), Gent del Ter, 

Prou Sal (Sallent), Ecologistes de Catalunya i Jóvens de les Terres de l'Ebre
ORGANITZA: JÓVENS DE LES TERRES DE L'EBRE
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DIJOUS 8
MARXA DE COTXES A 
CAN BRIANS EN SOLIDARITAT 
AMB EN FRANKI
18h. Av. Del Doctor Marañon. Barcelona
18:30h. Rambleta del pare alegre. Terrassa.

El dilluns 28 d'abril els Mossos d’Esquadra
van detenir i empresonar en Franki de
Terrassa, condemnat a dos anys i set
mesos de presó acusat d’esparracar la
bandera espanyola de l’Ajuntament de
Terrassa durant una cercavila de la festa
major de 2002. L’endemà en Franki va ser
traslladat a la presó de Can Brians 2.

CONVOCA: 
ASSEMBLEA DE SUPORT AL FRANKI DE TERRASSA

nosaltres els sous ens pugen molt menys
que els preus! Amb aquest artifici acon-
segueixen baixar-nos el sou mentre diuen
que ens el pugen! 
Organitza: Solidaritat i Unitat dels Treballadors

Jornades 60 anys d’‘apartheid’
a Palestina: videofòrum
20:30h. Sala d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer (La Noguera).
Palestina 1948-2008: 60 anys d’apartheid i
neteja ètnica. Seixanta anys sense Palestina.
Videofòrum presentat pel Cercle Obert amb
el documental de Leila Kalhed Hijacker
(VOSC) i posterior debat sobre la situació
del conflicte palestí.
Organitza: Xarxa d’Enllaç amb Palestina,
CNT-Ponent, Cercle Obert, CSA La Maranya,
A les trinxeres, Pub La Cova.

Primera fira ecològica i de consum
crític a Sant Feliu de Llobregat
9, 10 I 11 de maig a la plaça de l’estació, Sant
Feliu de Llobregat.
Pensem que cal fer una crida i un toc d'aten-
ció  per despertar la passivitat social i de les
administracions i convidar a la reflexió i a
l'acció. També volem promoure un debat
sobre altres formes de consum i mostrar pos-
sibles alternatives, tot escollint el que volem
consumir sense seguir les imposicions
d'aquest sistema econòmic. Hi haurà parades,
xerrades, exposicions i d'altres activitats.
Organitza: Assemblea popular de Sant Feliu.

IX Jornades culturals 
llibertàries CNT-AIT Figueres
Biblioteca pública de Figueres. 
Plaça del Sol, 11. Figueres.
9 de maig a les 19:30h. Infància, joventut i
salut mental, a càrrec de Josep Alfons Arnau.
10 de maig a les 10:0 h. Programari Lliure, a
càrrec d'un especialista. 16 de maig a les
19:00h. El revés del tapiz de la locura, a càr-
rec de membres de Ràdio Nikosia.
Organitza: CNT-AIT Figueres.

Xerrada amb Ibon Egaña
20h. Euskal Etxea. 
Placeta Montcada, 1-3. Barcelona.
El Departament de Literatura de la UEU
(Universitat Basca d’Estiu) a Biarritz va ajuntar
escriptors bascos per treballar el tema d'el
conflicte basc i la literatura. Ibon Egaña i Edu
Zelaieta van publicar les xerrades d’aquestes
jornades a Maldetan sagarrak. Ibon xerrarà
basant-se en aquest llibre.
Organitza: Euskal Etxea.

CONCENTRACIONS DE SUPORT 
AL FRANKI DE TERRASSA

DIJOUS 8
12h. Plaça de l’Ajuntament de Gandia, La Safor.
13:30h. Entrada facultat del Raval (UB), Barcelona.
20h. Plaça de l’Ajuntament de Molins de Rei.
20h. Ajuntament de Cerdanyola. Cerdanyola.

DIVENDRES 9
19h. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.
19h. Davant l’Ajuntament de Ribes del Garraf.
20h. Ajuntament de Castelló, Castelló.
20h. Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú.
20:30h. Jutjats de Valls, Valls.

DIUMENGE 11
11h. Passeig del Terraplè. Molins de Rei.

DISSABTE 10
MANIFESTACIÓ PER
L’ALLIBERAMENT
D’EN FRANKI

18h Plaça
Universitat,
Barcelona.

CONVOCA: SAT
(SOLIDARITAT

ANTIRREPRESSIVA

DE TERRASA)
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Manuel Delgado és professor
d’Antropologia a la Universitat
de Barcelona i coordinador del
programa de doctorat sobre
Antropologia de l’Espai i el
Territori. La seva investigació
més coneguda versa al voltant
de la construcció de les identi-
tats col·lectives a les ciutats. Ha
publicat, entre molts d’altres, els
llibres El animal público (1999),
Elogi del vianant (2005) i, recent-
ment, La ciudad mentirosa.
Fraude y miseria del modelo
Barcelona. És membre de
l’Institut Català de
l’Antropologia i ponent de la
comissió d’estudi sobre la immi-
gració al Parlament.

Delgado es va prestar a ser
entrevistat per una trentena de
persones durant la presentació
del llibre La indirecta. Una
entrevista a l’esquerra, que ha
coordinat el periodista de la
DIRECTA Sergi Picazo. Aquest és
un petit extracte d’una llarga
conversa col·lectiva amb
Manuel Delgado en un racó del
Parc de la Guineueta de Nou
Barris (Barcelona).

✑ Autoria col·lectiva
/entrevista@setmanaridirecta.info/

El teu llibre se subtitula ‘Fra-
ude y miseria del modelo
Barcelona’, per què?

Barcelona és un model comercial,
un producte de màrqueting. Les
ciutats només es poden vendre a
si mateixes com a imatges. Ac-
tualment, ni Barcelona ni cap ciu-
tat no produeix res: és només un
espot publicitari... El que fa espe-
cial Barcelona és que s’ha conver-
tit en l’alfa i l’omega de les ciutats
del món. S’ha presentat davant la
resta de ciutats com un model a
seguir de convivència, pau i bon-
rotllisme. Una majoria social que
calla –o com a màxim s’absté– i
un munt de gent que perd el cul
per venir aquí, ja sigui de turisme,
per estudiar o per okupar cases.
Barcelona és cartró pedra i pur
teatre. Tot és una impostura
generalitzada. Barcelona és un
parc temàtic de mentida. La gent
que ve aquí no vol veure una ciu-
tat, vol un mer simulacre. És com
anar a Terra Mítica o Marina d’Or.
Tot és mentida. Tots som extres.
Fins i tot els okupes són part del
decorat.
Quina influència tenen els mit-
jans de comunicació sobre a-
questa imatge de Barcelona?
No ho sé. Jo no crec que la gent
sigui tan manipulable pels mit-
jans de comunicació com es diu.
Normalment, la gent d’esquerres
ens preguntem: per què la gent
no pensa com nosaltres? I respo-
nem: perquè estan manipulats. És
una explicació massa fàcil. És un
mecanisme de desresponsabilit-
zació. No podem buscar explica-

cions simples que liquidin la qü-
estió. La vida no pot ser un wes-
tern en què hi hagi bons i dolents
i nosaltres, per casualitat, sempre
estiguem del costat dels bons. És
una llàstima, però les majories
socials són còmplices d’algunes
polítiques de l’Ajuntament, han
donat suport al capitalisme i
tenen la responsabilitat que esti-
guem com estem.
Així doncs, tenim el que ens me-
reixem?
Tampoc és això. Hi ha qui li agra-
da el model de Barcelona i d’al-
tres a qui no agrada tant. Jo tinc
la impressió que l’estat d’ànim
d’eufòria i orgull que vivia la ciu-
tat durant els Jocs Olímpics ha
desaparegut. Cada vegada més
gent no traga aquesta història. Jo
no crec que ningú que visqui a
Barcelona es cregui la propagan-
da oficial sobre la ciutat. La pro-
paganda està pensada per la
gent que no viu a Barcelona.
L’abstenció electoral indica un
nivell de desafectació de les
polítiques municipals. Tanma-
teix, que la gent sigui conscient
que el Fòrum de les Cultures va
ser una gran operació urbanísti-
ca i que el Tren d’Alta Velocitat
és un chanchullo per beneficiar
els yuppies que van a Madrid no
implica que hagin d’estar en con-
tra del capitalisme.
En aquest model de ciutat, què
s’amaga de Barcelona?
S’amaga Barcelona. S’amaga el
que és real. Barcelona té uns ín-
dexs importants de pobresa i de
misèria. Hi ha gent que passa ga-
na, que no té feina, que viu amb
300 euros al mes de pensió... Et
putegen, t’amarguen i no pots pa-
gar-te un pis, però vius a Barcelo-
na i no et queixis. Aquesta comè-
dia musical d’alt estànding ja va
bé a molta gent. Per què volen
veure la veritat? És millor somiar
i no adonar-se’n.

Hi ha molta gent que ha co-
mençat a marxar de la ciutat...
Això sí que és perillós! Que tornin!
Els que tenen pasta se n’estan
anant a Sant Cugat a comprar-se
mamarratxades. Les urbanitzaci-
ons dels voltants de Barcelona són
màquines d’arrasar territori. Tots
han de tornar a Barcelona i viure
aquí amuntegats. Si deixem la ciu-
tat i construïm pisos al camp serà
la fi del planeta. El perill per la
Humanitat és la gent que odia la
ciutat i pot pagar-se una d’aquelles
cases fastigoses al mig del camp.
Això és la negació de la societat i
de la vida. No veus més que gent
amb cara d’estúpida, passejant el
gos i sense parlar amb ningú. A
més, no hi ha bars. Aquesta gent ha
pagat per escapar del conflicte
que representa la ciutat. Ha pagat
el somni daurat de viure en un món
on només hi viu una classe mitjana
universal que pot abandonar-se
d’una forma convulsiva a la pràcti-
ca de la cortesia, les bones mane-
res i el bon rotllo sense que els
empipadors i els pobres els moles-
tin. Això és desastrós!
Durant els últims 50 anys, al
món s’està produint un feno-
men d’abandonament de les à-
rees rurals a favor de massificar
les grans ciutats. Podríem to-
rnar a repartir-nos pel territori i
tornar als pobles que habitaven
els nostres avis.
Però la gent que va a viure a Sant
Cugat o a Palau de Plegamans no
torna al poble, sinó que se’n va a
poblar una altra ciutat. Se’n va
per urbanitzar les àrees rurals i
continuar depredant el territori.
Això no s’hi val! Molta gent vol
viure al costat de la natura a base
de menjar-se-la. Si estimes la
natura, agafa els Ferrocarrils i vés
a Les Planes. La ciutat compacta
és l’única alternativa ecològica. El
problema no són les ciutats, sinó
els cotxes i l’ús del petroli.

Els barris obrers de Barcelona,
per exemple, tenen molts pro-
blemes. No són cap paradís.
Per això m’agraden! Els barris vius
són conflictius i això està bé.
Tenim problemes i hem de bus-
car-los solucions. S’aprèn molt!
Les ciutats tampoc han de tenir
un valor positiu perquè m’agra-
din. Per exemple, fa poc vaig
estar a Mèxic DF: és una ciutat
detestable, inhumana i diabòlica i
jo perdo el cul per tornar-hi. Jo
no vull viure en una ciutat per-
fecta. El drama seria viure en una
ciutat sense problemes. Aquest
paradís petitburgès de cases
adossades i gent tancada en un
búnquer –com passa ara a llocs
com la Vila Olímpica o Diagonal
Mar– és un cementiri.
Aquest aïllament de la ciutada-
nia dificulta la creació de xarxes
socials i la protesta al carrer?
Les ciutats són una merda, la gent
no saluda pel carrer i tota la
pesca... però el futur de la revolu-
ció està a les ciutats. Les revolu-
cions s’han fet sempre a les ciu-
tats. La lògica urbana, que és la
lògica de les connexions ràpides
entre desconeguts, s’amplia grà-
cies als barris. El fet que la gent
estigui aplegada fa que prengui
consciència dels seus problemes i
de les solucions. Això no passaria
si aconseguissin dispersar-nos.
Tens idea del model de ciutat
que s’imposarà a Catalunya?
És impossible i, a més, és inútil.
No tinc ni la més remota idea de
com ha de ser el futur de la
Humanitat. Parlem-ho entre tots!
L’única cosa que sé és que ells, els
dominadors, són i seran els de
sempre. I nosaltres, els dominats,
hem d’aspirar a continuar essent
els de sempre. Segurament, d’a-
quí trenta anys, en un lloc com
aquest hi haurà gent com nosal-
tres fent-se les mateixes pregun-
tes.

“T’amarguen i no pots pagar-te un pis,
però vius a Barcelona i no et queixis”

Error 
sistemàtic
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Una sentència absurda, un
jutge desequilibrat i un pa-
ís caspós tenen el Franki

empresonat. M’agradaria pensar
que tot és un error, que la sentèn-
cia no s’aguanta per enlloc, que el
jutge ha de ser cessat i que l’Estat
caurà pel seu propi pes. Però la
veritat ens colpeja la cara: la reso-
lució judicial ha estat confirmada
i el seu autor ratificat, mentre a-
questa presó de pobles segueix
còmodament instal·lada al cor
d’Europa, rient-se de nosaltres
amb la seva arrogància. La mateixa
que ha lluït darrerament, mentre
negava Kosovo en ple segle XXI,
amb la tranquil·litat que dóna
tenir les claus de tots els panys.
Uns panys que tanquen, silencien i
humilien pobles.    

Per què castigar tan severa-
ment una acció simbòlica com
despenjar la seva bandera? La seva
cruesa exemplificant ens mostra
què ens pot passar si no ens con-
formem amb la nostra espanyoli-
tat o si no acatem les seves regles
del joc antidemocràtiques. No
existeix error quan les batzaca-
des es tornen sistemàtiques i no
les podem comptar amb tots els
dits de les mans. Davant el seu
càstig desmesurat, cal que conti-
nuem protestant. Deia Pedrolo
que cal protestar fins i tot quan
no serveix de res. Doncs més en-
cara quan serveix. Per això, avui,
cal protestar per en Franki, per-
què sí que serveix: a ell per afir-
mar-se cada dia, a nosaltres per
dignitat col·lectiva d’un poble
que de tant baixar el cap només
sabrà mirar a terra, resseguint les
passes d’un futur que cada cop té
més de passat.

d

Cal protestar
per en Franki 

de Terrassa, és
una qüestió 
de dignitat
col·lectiva

Arnau Bach
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