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LA RADIOACTIVITAT ES TROBA A PLANTES I SEDIMENTS DEL RECINTE DE LA CENTRAL

Malgrat la pluja intensa, prop de 2.400 persones van participar a la marxa que va recórrer el centre de Barcelona el 10 de maig. Albert Garcia
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L’SGAE s’enfronta a un nou enemic més
organitzat que mai. L’oficina EXGAE
obre les seves portes el 14 de maig per
assessorar i alliberar les persones i els
creadors dels tentacles de l’SGAE.

Els dies 14 i 17 de maig es vol donar a
conèixer la Palestina que resisteix l’ocu-
pació, però també es pretén explicar
què hi continua passant quan es com-
pleixen 60 anys de la Nakba.

Paral·lelament a la cinquena Cimera
de Caps d’Estat i de Govern de la
Unió Europea (UE) i Amèrica Llatina i
el Carib (ALC), se celebra la tercera tro-
bada Enllaçant Alternatives a Lima.

'La Indirecta. Una entrevista a l'esquerra'
Recull d’entrevistes publicades al setmanari DIRECTA durant els seus dos primers anys de vida a 38 protagonistes
de l’esquerra transformadora, des de Noam Chomsky o Naomi Klein fins a Neus Català o Arcadi Oliveres.

Com aconseguir-lo? Visita www.viruseditorial.net. i te l’enviaran a casa.

El jutge que ha condemnat en Franki és militar de l’Armada



Amagar els draps bruts

L’Estat condemna  per defensar els drets de les persones preses.
L’Estat tortura els qui lluiten contra el sistema. L’Estat envia a la
presó persones que despengen banderes. L’Estat reprimeix amb

la porra qui reivindica dos dies de festa a la setmana. L’Estat utilitza la
força per destruir alternatives a l’habitatge. L’Estat expulsa els qui
vénen de fora i intenten sobreviure. I l’Estat, la seva policia, els seus jut-
ges, els seus fiscals, els seus mitjans de comunicació i una part còmpli-
ce de la societat s’encarreguen de fer callar qualsevol professional o
organisme social que denunciï el seu pervers mecanisme de repressió.

Aquestes afirmacions no són gratuïtes: n’és una bona prova l’infor-
me que ha presentat la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, on
s’exposen les violacions més evidents dels drets de les persones que
defensen els Drets Humans a l’Estat espanyol. Es tracta de 24 casos
que passen per ferotges desqualificacions d’entitats, multes, prohibi-
cions, amenaces, agressions i, fins i tot, penes de presó contra qui ha
gosat alçar la veu per denunciar una pràctica que l’Estat espanyol apli-
ca amb total impunitat, però que necessita encobrir: la tortura.

Quan un Estat –com l’espanyol– necessita utilitzar aquestes
armes per silenciar és perquè té coses a amagar. Per això, mentre subs-
criu protocols internacionals de defensa dels Drets Humans, es dedi-
ca a embrutar la imatge del Relator Especial de les Nacions Unides
contra la Tortura. El motiu? Que ha gosat dir en veu ben alta que a l’Es-
tat espanyol es tortura i que no es fa de manera aïllada. Mentre fingei-
xen escandalitzar-se tot mirant cap a les víctimes del Tibet, Guantàna-
mo, Txetxènia o Palestina, emmordassen sense contemplacions els
seus draps bruts.

El racó il·lustrat

✑ Classe de quart, 
CEIP Escola Concepció
/directa@setmanaridirecta.info/

Us volem parlar de la conta-
minació. Hem vist que
molta gent va sola dins el

cotxe. Un 90 per cent dels cotxes
només porten una persona. Això
provoca embussos i sorolls. Per tal
que no passi, demanem al govern
que posi el més aviat possible més
transports públics (metro, bus,
tren, tramvia) i que siguin més
agradables i més barats. Hem fet
una enquesta entre pares, alumnes
i mestres i totes, però totes, les
persones van coincidir a demanar
que posessin més transport públic.
Per tant, s’hauria de fer realitat.

A nosaltres no ens va agradar i
no ens agrada que el govern faci
una errada tan grossa com invertir
tots els diners en l’AVE (Alta Velo-
citat Espanyola) quan hi ha trens
que ho necessiten més, com els de

Rodalies, el metro... i tots els trens
que arriben tard. A més, l’AVE, per
molta velocitat que tingui, no val
tant la pena perquè hi ha altres
trens que el podrien substituir i
sortiria molt més econòmic. No
entenem, per exemple, perquè
han tret tots els altres trens que
anaven de Madrid a Barcelona a
un preu molt més baix.

També veiem necessari que hi
hagi més carrils pel bus, pel taxi i
pels vehicles compartits... Creiem
que ha estat molt bona pensada
el Bicing, l’haurien de fer per tot
el món.

D’altra banda, els científics i
els mecànics haurien d’investigar
per construir cotxes que no conta-
minin tant. Alhora, hem de substi-
tuir l’energia contaminant per
energies renovables. Hi ha moltes
energies al món, utilitzem-les...

La majoria de persones que
van contestar la nostra enquesta
també van coincidir en la idea
que, per tal de reduir la contami-
nació de les fàbriques, hauríem de
respectar les tres R: reduir, reuti-
litzar i reciclar (per aquest ordre).

També ens van dir que en
comptes de fer servir envasos de
plàstic hauríem d’utilitzar enva-
sos de vidre reutilitzables i portar
cistells, bosses de roba o el carro
de la compra en lloc de gastar
bosses de plàstic. A més, hem
d’intentar comprar coses que no
portin embalatge. Quantes més
coses comprem, més brutícia
generem i més contaminen les
fàbriques per produir-les.

Les nenes i nens tenim opinió

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana anem a Girona perquè el dissabte hi farem
l’assemblea general de la DIRECTA. Estem segures que la gent de
la corresponsalia de Girona –corresponsalia pionera– ens

acollirà d’allò més bé. Però també estarem mirant el cel, patint i gau-
dint la pluja, tot alhora. Hem de parlar de qüestions essencials per al
projecte, com la coordinació amb les corresponsalies o una mena de
declaració de principis (que no de finals). També s’hauran de presen-
tar les persones i comissions que s’han incorporat recentment al
ritme setmanal de la DIRECTA... I també esperem veure una mica la nit
gironina. Assemblea sí, festa també!

D’altra banda, només comentar que el ‘Pensem doncs existim’
d’aquesta setmana és a càrrec del nostre estimat redactor Roger
Rovira i els seus alumnes de quart de primària.

Editorial

No ens va
agradar que el
govern invertís
tots els diners

en l’AVE

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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CONTINUEN LES PLUGES
AMB INTERMITÈNCIES

Les baixes pressions amb ruixats i
tempestes han quedat instal·lades
a la Mediterrània. Dimecres
tornarà la inestabilitat amb un
front de tempestes. Divendres les
pluges es generalitzaran i podran
ser fortes, especialment a la costa,
el prelitoral i les comarques de la
cara sud del Pirineu. Diumenge el
cel ja serà més clar i els ruixats
només cauran al Pirineu. 

El divendres arriben més pluges intenses a la costa i al prelitoral. El diumenge els cels ja s'aclariran i només hi haurà ruixats al Pirineu.
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>> Els pressupostos pel 2008 representen la xifra astronòmica de
18.910.031.000 euros –51,81 milions d’euros diaris–, cosa que equival a
422 euros l’any per habitant de l’Estat (veure Taula 1)_

Pere Ortega. ‘Materials de Treball’ núm. 33 (febrer 2008)

Entre els articles que publiquen
els col·laboradors del Centre
d’estudis per la pau J. M. Delàs
de Justícia i Pau
(http://www.justiciaipau.org/
centredelas/), Pere Ortega
cada any en publica un sobre el
Projecte de pressupostos de
l’Estat espanyol. L’anàlisi que
se’n desprèn serveix per tenir
dades clares i fiables sobre la
despesa militar real de l’Estat
inclosa als pressupostos corres-
ponents.

✑ Josep Maria Yago
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La majoria d’estats tenen una
despesa militar molt supe-
rior a la del Ministeri de

Defensa, per la qual cosa, d’acord
amb els criteris tant de l’OTAN
com del SIPRI d’Estocolm (institut
d’investigació per a la pau que
publica un anuari que enguany la
Fundació per la Pau ha editat en
català), l’anàlisi dels pressupostos
s’ajusta al criteri d’incloure aque-
lles partides militars que es tro-
ben repartides per altres ministe-
ris. Aquí s’inclourien les classes
passives militars, les quotes
socials dels militars de l’Institut
Social de les Forces Armades, la
R+D militar que es comptabilitza
al Ministeri d’Indústria, la contri-
bució a l’OTAN del Ministeri d’Ex-

teriors i el cos paramilitar de la
Guàrdia Civil, a càrrec del Minis-
teri de l’Interior. Pere Ortega, a
més, hi afegeix la part proporcio-
nal dels interessos de l’endeuta-
ment de l’Estat en Defensa, que és
important per l’alt percentatge
que es dedica a les inversions
militars.

La despesa militar total
–incloent les partides esmenta-
des– augmentarà un 5,38 per cent
respecte l’any 2007 i representa al
voltant d’un deu per cent sobre el
total del pressupost de l’Estat. Dit
d’una altra manera, quasi el dos
per cent del PIB calculat per al
2008.

La inversió militar suposa un deu
per cent del pressupost de l’Estat

Si ens fixem en les inversions a
Defensa, veiem que representen el
16,71 per cent del total de les
inversions de l’Estat (4.080 milions
d’euros). Si ens fixem en les dades
(veure la Taula 1), podem apreciar
l’enorme pes dels aspectes mili-
tars sobre el total d’inversions del
pressupost de l’Estat espanyol.

Unes inversions que cada any es
destinen al desenvolupament de
nous equips d’armaments, bona
part d’ells en col·laboració amb
altres països europeus. És el cas de
l’avió de combat Eurofigther, l’he-
licòpter de combat Tigre, els mís-
sils Iris i Taurus, l’avió de transport
militar A400-M i algunes novetats
que sorgeixen, com l’obús gegantí
de 155 mm de calibre o els vaixells
de projecció estratègica, desem-
barcament i proveïment BAC i
BAM –destinats a projectar inter-
vencions militars a l’exterior– que,
units a la resta d’armaments repre-
senten una sagnia per l’economia
del país.

La recerca militar, beneficiada
La partida principal de les inver-
sions és la dedicada a R+D militar,
que es comptabilitza al capítol VI
d’inversions dels pressupostos i
que representa una cinquena part
(17,82 per cent) del total de la R+D
de l’Estat. Aquesta aportació es
destina a proveir d’ajudes les
indústries espanyoles que desen-
volupen les noves armes i conti-
nua sorgint –de manera inexplica-
ble– del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme. Les organitza-
cions pacifistes denuncien any
rere any que aquesta és una mane-
ra encoberta de subvencionar les
empreses privades amb recursos
públics i que presenta seriosos
dubtes des d’un punt de vista
econòmic, ja que –segons les
mateixes fonts– “investigar per
produir armament resulta de dub-
tosa eficiència, per molt que ho
afirmin els defensors del militaris-
me”. Aquestes entitats també qua-
lifiquen la investigació de moral-

ment reprovable des del punt de
vista social. Finalment, les entitats
pacifistes consideren que la des-
pesa militar de l’Estat espanyol és,
any rere any, un enorme pou negre
on es dipositen recursos sense cap
motiu que ho justifiqui. “Quins són
els perills i les amenaces que
recauen sobre el territori espanyol
per justificar aquestes xifres
milionàries?”, es pregunten. 

“La despesa
militar

augmenta un
5,38 per cent

respecte 
el 2007 ”

El govern espanyol hi destinarà 4.080 milions segons el còmput de Justícia i Pau

Alguns asseguren que aquesta
situació obeeix més aviat a la inèr-
cia i la dinàmica en què es troba
immers l’Estat espanyol a resultes
dels compromisos derivats d’estar
associat a l’Aliança Atlàntica i a
l’incipient pol militar que s’està
creant a l’interior de la Unió Euro-
pea, un fet que dispara la despesa
militar dels països membres i que
–amb els EUA al capdavant– situa

la despesa militar mundial en unes
xifres semblants a les del final de
la Guerra Freda (1.150 bilions de
dòlars anuals el 2005).

Podeu llegir l’article de 
Pere Ortega sencer a:
http://www.justiciaipau.org/c
entredelas/modules.php?op=m
odload&name=News&file=arti-
cle&sid=470

ESTAT ESPANYOL // LA DESPESA MILITAR DE L’EXERCICI 2008
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Les entitats
pacifistes

consideren que
la despesa

militar de l’Estat
és un enorme

pou negre 

A la Taula 1, la despesa militar comtabilitzada pel govern i la despesa militar comptabilitzada
pel Centrà Delàs de Justícia i Pau.
A la Taula 2, l’increment de la despesa militar en relació a la inversió en les comunitats autònomes. 
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Només en una hora, els estats
gasten més de 127 milions d’eu-
ros en els exèrcits. Durant el
mateix període de temps, 1.800
infants moren als països del Sud.
Aquesta dada –i moltes altres
que es podrien donar, com que
cada set segons un infant mor
de gana– serveix per fer palesa
una realitat: el sistema militar
–poderosa màquina productora
i, a la vegada, consumidora d’ar-
mes i estratègies perquè unes
persones en dominin d’altres–
està fent estralls a la humanitat
i al seu entorn, ni que sigui pel
desviament que implica dels
recursos econòmics destinats a
les àrees que necessiten una
atenció urgent.

✑ J.M.Y. i Jordi Martí Font
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Coincidint amb l’inici de la
campanya de la declaració
de la renda de l’Agència Tri-

butària el 2 de maig, un any més els
col·lectius antimilitaristes i pacifis-
tes catalans i de l’Estat van fer una
crida a l’objecció fiscal. Ja fa 23
anys que les dues campanyes coin-
cideixen al conjunt de l’Estat
espanyol. La primera està destina-
da a recaptar els impostos que l’Es-
tat utilitza pel seu funcionament,
l’altra té l’objectiu de “denunciar
les estadístiques infames i assassi-
nes que giren al voltant de la des-
pesa militar del nostre país i del
món en general”. D’aquesta manera
es vol “denunciar el cost real de la
guerra” i la campanya es planteja
“el ferm propòsit de no pagar-la”.

Els impulsors de l’objecció fis-
cal recorden a la ciutadania que
les Nacions Unides indiquen que
una reducció del 3 per cent dels
pressupostos militars mundials
permetria reduir un 50 per cent la
mortalitat infantil, abastir tot el
món d’aigua potable i universalit-

Arriba la campanya de la renda,
arriba l’objecció fiscal

zar l’assistència primària i que
amb un descens del 5 per cent
dels pressupostos es podria eradi-
car la fam al món.

Els diners desviats per l’objec-
ció fiscal es donaran, un any més, a
dos projectes de pau: la campanya
contra les bases militars a l’Estat
espanyol i el projecte internacio-
nal de la Casa de Pau de Sant
Petersburg (Rússia) i el Memorial
txetxè, un grup pacifista de Txetxè-
nia. Aquest dos projectes també
són els que proposa l’Alternativa-
Antimilitarista/MOC d’arreu de
l’Estat com a destinataris dels
diners que es recullin enguany. A
Catalunya, l’any passat la Campan-
ya que va promoure l’Assemblea
d’Objectors Fiscals va desviar més
de 9.000 euros, que van anar a
parar a diversos col·lectius d’ob-

jectors i insubmisos de Xile i
Colòmbia. Finalment, els impul-
sors han anunciat que tenen pre-
vist fer un acte públic, el dia 14 de
juny, per mostrar el rebuig a les
inversions militars amb un lliura-
ment col·lectiu de declaracions
objectores fiscals arreu de Cata-
lunya.

Què és l’objecció fiscal?
L’Objecció de Consciència a les
Despeses Militars o objecció fis-
cal consisteix, tècnicament, a
desviar una part d’aquests impos-
tos a un projecte que treballi per
la defensa d’un progrés social i
solidari. També és un acte de
desobediència civil: la no disposi-
ció a col·laborar amb l’Estat en la
preparació de guerres i en el
manteniment de l’estructura mili-

Els qui
promouen

l’objecció fiscal
asseguren que 

la seva finalitat
és l’eliminació

total dels
exèrcits i del seu
entorn industrial 

tar, tot desobeint activament a
l’hora de formalitzar la declara-
ció de renda.

Els qui promouen l’objecció
fiscal asseguren que la seva finali-
tat és l’eliminació total dels exèr-
cits i del seu entorn industrial
mitjançant una reducció progres-
siva de la despesa militar. Fent
objecció fiscal, asseguren, mos-
tren el rebuig social vers la despe-
sa militar en particular i el milita-
risme en general, al mateix temps
que se solidaritzen amb les lluites
pel progrés social existents a la
societat, com han estat l’objecció
de consciència i la insubmissió.

Amb els diners desviats per
l’objecció fiscal es promou el tre-
ball per la pau, la justícia social, la
cooperació al desenvolupament i
els Drets Humans i es fomenta que

aquests diners esdevinguin una
altra forma d’antimilitarisme. D’a-
questa manera, els impulsors afir-
men que amb aquests diners es fan
realitat projectes que no reben
subvencions, “projectes que per-
meten continuar treballant per
una societat més justa i equitativa”.

Ampliar l’objecció 
de consciència
El dret a l’objecció de consciència
es va conèixer per primera vegada
a Suècia a començaments del
segle XX. Les lleis (i l’espanyola
n’és una bona prova) diuen que
reconèixer l’objecció de conscièn-
cia es redueix a acceptar que un
home, en algunes condicions, no
vagi al servei militar obligatori.
Pot ser que a la Suècia d’aquell
moment això fos suficient, però
els objectors i les objectores són
–com va dir Einstein– els precur-
sors d’un món sense guerres i, per
molts, no n’hi ha prou amb no anar
a la mili. Per aquells que engeguen
la Campanya, aquesta visió reduc-
cionista de l’objecció de conscièn-
cia limita la possibilitat pràctica
d’objectar a un segment molt con-
cret de la població (homes d’entre
18 i 35 anys que no hagin anat a la
mili i que no estiguin classificats
com a inútils). També asseguren
que, amb aquesta definició tan
genèrica, s’hi poden encabir
plantejaments molt diferents i a
vegades tan contradictoris com
els dels que realment no volen
que hi hagi exèrcits i els dels que
tant els fa –sempre que no els
obliguin a anar-hi– o els d’aquells
altres que el que volen és un
altre exèrcit i una altra bandera.
Tots ells són arguments vàlids,
creuen, però la dificultat que
sorgeix a l’hora d’agrupar-los ide-
ològicament constitueix una
limitació de contingut.

ESTAT ESPANYOL // UN DELS NOUS REPTES DEL MOVIMENTS ANTIMILITARISTA I PER LA PAU

Manifestaciço contra la guerra d’Irak
Eloy de Mateo
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Arguments a favor de l’objecció de consciència fiscal
La reflexióLa reflexió

E
✑ SIOF, Justícia i Pau

nguany, una vegada més,
l’Estat ha elaborat uns pressupos-
tos que dediquen una part subs-
tancial a les despeses militars
(veure les dades de l’informe). Els
diners d’aquests pressupostos els
hem de posar totes i tots els
ciutadans. Una part important ja
ens l’han treta mitjançant els
impostos indirectes (IVA, essen-
cialment), d’altres els obtenen

mitjançant l’anomenat deute
públic. Però hi ha una altra part
que nosaltres posem directament
als comptes d’Hisenda a través
de l’impost sobre la renda.

Aquest és un bon moment,
doncs, per plantejar-se la posició
de cada persona davant les
despeses militars. Hi ha dues
possibilitats: col·laborar-hi o no
col·laborar-hi. L’Estat no ho
voldrà acceptar i intentarà
sotmetre’ns. I s’ha de reconèixer
que és poderós, a la seva manera.
Però, igualment, s’ha de ser cons-

cient que, quan el món està a
punt de ser destruït només per
culpa de l’armament que hi ha
emmagatzemat, quan els militars
van adquirint cada vegada més
pes econòmic dins del sistema
mentre diuen que cedeixen pes
polític, hem d’assumir la nostra
responsabilitat individual per
aconseguir que això canviï.

Un nombre important de
gent ho està fent des de l’any
1984 i aquest any ho tornarà a
repetir. Malauradament les
guerres continuen a tot el

planeta. N’acaben unes i en
comencen d’altres. La investiga-
ció militar no s’atura, ja que tots
els països volen tenir l’arma més
poderosa –a la vegada que el seu
comerç augmenta, sobretot als
països del Sud– per sotmetre i
controlar millor la població civil.
Sota aquestes realitats fem
nostre el desig de treballar pel
desarmament, la justícia i la soli-
daritat internacional, amb un
compromís ferm de continuar
endavant malgrat tots els obsta-
cles que intentin posar-nos.

d

>> El dret a l’objecció de
consciència es va conèixer
per primera vegada a
Suècia a començaments 
del segle XX.

>> Els diners desviats per l’objecció fiscal es donaran, un
any més, a dos projectes de pau: a la campanya contra
les bases militars a l’Estat espanyol i al projecte interna-
cional de la Casa de Pau de Sant Petersburg (Rússia) i el
Memorial txetxè, un grup pacifista de Txetxènia.

>> Els impulsors de la
campanya per l’objec-
ció fiscal tenen previst
fer un acte públic el 
14 de juny.
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✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La gent que fa objecció fiscal
a la despesa militar deixa
d’ingressar uns diners a les

arques de l’Estat al·legant que no
vol que es destinin a la despesa
militar. Els diners que no s’abo-
nen a l’Estat a través de l’objecció
fiscal s’inverteixen en projectes
alternatius basats en interessos
socials i allunyats del finança-
ment militar. Durant els últims
anys, els projectes que han rebut
aquest tipus d’impuls han estat
molt diversos, tot i que sempre
s’han relacionat amb la temàtica
de la pau.

L’any 2004 els projectes alter-
natius que van rebre els diners de
l’objecció fiscal estaven vinculats
a la desmilitarització del conflic-
te entre Palestina i Israel. Es van
destinar, per exemple, a associa-
cions com Gush Shalom, New
Profile, Ta’ayush, Dones de Negre
i IRG, col·lectius d’Israel i Palesti-
na que desenvolupen formes
d’acció directa no violenta a Isra-
el i als territoris ocupats (suport
als soldats que es neguen a anar
als territoris ocupats, construc-
cions socials, caravanes d’ali-
ments, cadenes humanes de pro-
tecció de la població palestina,

etc.). Aquests grups treballen per
fomentar els valors de la igualtat,
la justícia i la pau entre els habi-
tants de les dues comunitats
enfrontades.

L’any següent es van donar a
projectes com el de St. Ferran
(Figueres)-Castell per la Pau, per
commemorar que l’any 2001 va fer
25 anys de l’empresonament del
primer grup d’objectors de Can
Serra al Castell de Sant Ferran de
Figueres i cinc anys del manifest
De Castell militar a Castell per la
Pau, redactat per tres d’aquests
primers objectors. També es van

destinar recursos a la campanya
Tarragona, Patrimoni de la Pau, amb
l’argumentació que –paral·lela-
ment a la Campanya Tarragona,
Patrimoni de la Humanitat– les
autoritats de la ciutat obren el
port als vaixells de l’OTAN al
Mediterrani i ho emmascaren com
una operació purament comercial,
i a les Brigades de Pau Internacio-
nals perquè promouen solucions
de construcció de la pau i la no
violència als indrets on es viuen
situacions de conflicte armat i de
repressió.

Pel que fa al 2006, es va triar el
projecte de la Coordinadora con-
tra la base de l’OTAN a Bétera.
Aquest col·lectiu desenvolupa una
lluita constant a través d’accions
contra la base per reclamar el seu
tancament i la reconversió de la
infraestructura en un espai per a
usos socials i ecològics. Finalment,
el 2007 va servir per unificar
esforços amb l’Assemblea Antimi-
litarista-MOC de l’Estat i els
diners es van destinar a l’Asamblea
Nacional de Objetores y Objeto-
ras de Conciencia de Colombia
(ANOOC) i al Movimiento Antimi-
litarista de Chile (MAOC) per
donar suport a les iniciatives d’a-
quests col·lectius que treballen
amb els objectors i objectores de
consciència.

La campanya antimilitarista
promou projectes per la pau

Els diners que 
no s’abonen a
l’Estat a través
de l’objecció

s’inverteixen en
projectes 

alternatius
basats en inte-
ressos socials

ESTAT ESPANYOL // INVERTIR ELS DINERS EN INTERESOS SOCIALS I NO EN ARMES
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>> Cal fer sempre la declaració de renta. no es convenient acceptar directament l’esborrany que ens envia hisenda o bé no
fer-la per no arribar al mínim establert. En el primer cas pot ser que Hisenda tingui algun error en les dades. És difícil que
hagin contemplat totes les nostres possibles deduccions, o si ho ha fet, en més d’una ocasió hi ha errors (i acostumen a ser
a favor seu). En el segon cas, encara que no arribis al mínim per estar obligat a fer la declaració també és important que la
facis (o almenys que la calculis), ja que molt probablement et sortirà negativa (t’hauran de tornar diners). Si comproves
que et surt a pagar aleshores no cal que la lliuris_

El primer pas és omplir la
declaració de renta. Per fer-
ho, es pot fer a mà o bé amb

el programa PADRE. Els altres
mètodes que existeixen (confirmar
la declaració per telèfon o per
internet) no permeten incloure
l’objecció fiscal.

Declaració feta a mà
(impresos de la declaració) 
Una vegada feta la declaració de
renda fins la quota lìquida es
posen les retencions de l’IRPF i
dels bancs i a continuació  la quan-
titat de objecció fiscal: fixa (nor-
malment 84,00 euros) o percen-
tual (5,5%, veure a continuació
com es calcula) i es coloca a qual-
sevol de les caselles que queden
lliures  –de la 743 a la 749. A conti-
nuació acabem la declaració cal-
culant la quota resultant.

Declaració amb el 
programa PADRE
Els passos que s’expliquen a conti-
nuació són per fer la declaració
amb objecció fiscal  des del pro-
grama PADRE. 

La manera d’aplicar-los és
indiferent del mètode que s’hagi
utilitzar per omplir la declaració:
directament al programa o bé bai-
xant les dades d’internet. 

Un cop omplerta la teva decla-
ració amb les dades corresponents,
cal anar fins a la casella del Pla Pre-
ver (747). Cal clicar sobre aquesta
casella i s’obrirà una altra finestra.
En la primera casella cal posar-hi el
valor de l’objecció (per exemple, 84
euros)  Automàticament el progra-
ma PADRE haurà comptabilitzat
aquesta deducció i en el resultat de
la teva declaració ja hi haurà aplica-
da l’objecció fiscal.

Un cop acabada la declaració,
s’imprimeix des del mateix progra-
ma PADRE. Aleshores, es va a la
casella del Pla Prever, on hi hem
anotat el valor de la nostra objec-
ció, i es ratlla el text explicatiu de
la casella i damunt s’hi anota: Per
objecció fiscal a les despeses mili-
tars.  Cal tenir en compte que s’ha
de fer el mateix procediment en
les dues còpies de la declaració
que imprimeix el programa PADRE
(una còpia per a l’administració i
l’altre per a l’interessat).

Acabada la declaració cal
ingressar la quantitat de l’objecció
fiscal (en el cas de l’exemple, els
84 euros) al compte corrent d’al-
guna entitat de caràcter social,
solidària, pacifista, benèfica, de
promoció dels drets humans , etc,
però assegurant-te que està legal-
ment registrada i disposa de NIF.

S’ha d’especificar en el concepte
de l’ingrés: Ingrés provinent de
l’objecció fiscal 2006 i cal guardar
el comprovant que l’entitat bancà-
ria ens facilita.

A continuació ja només queda
omplir la carta d’objector/a fiscal
adreçada al ministre d’Hisenda
que s’adjuntarà a la declaració junt
amb el comprovant de l’ingrés a
l’entitat. Aquest imprès pots des-
carregar-los de la pàgina de l’ob-
jecció fiscal: http://www.objec-
ciofiscal.org o bé adreçar-te als
punts d’informació sobre objecció
que figuren a la pàgina web. 

El següent pas és anar a lliurar
la declaració a qualsevol delegació
d’Hisenda o bé a qualsevol oficina
bancària. En fer-ho, tant a l’un lloc
com a l’altre, segurament et diran
que únicament volen els papers de
la declaració i cap altre. És llavors

quan cal explicar que ja ho sabem,
però que com que nosaltres estem
fent objecció fiscal (i podem apro-
fitar per explicar a la persona que
ens atén en què consisteix) i que
per tant, volem posar al sobre de la
declaració els tres documents: la
declaració, la carta d’objectors i el
comprovant bancari.

Finalment, us preguem d’om-
plir el cens d’objector/a fiscal que
es troba a la mateixa pàgina web
de l’objecció. També podeu dema-
nar que us el facilitin en paper.

Aquest cens és purament esta-
dístic i serveix per veure l’evolució
de l’objecció fiscal a casa nostra. 

Seguidament, posem un exem-
ple de com hauria de quedar
l’imprès de la declaració (en
aquest cas la declaració ordinària),
a banda que s’hagi omplenat a ma
o amb el programa PADRE)

Guia pràctica per fer desobediència
a les despeses militars de l’Estat

d

d
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Darrerament hem pogut cons-
tatar que la comunitat científica
internacional ha assolit un elevat
nivell de consens pel que fa al
reconeixement de l’existència del
canvi climàtic. Mercès, en part, al
treball desenvolupat per
l’Intergovernmental Panel on
Climate Change, avui gairebé
tothom accepta que el fenomen
del canvi climàtic és una realitat.
Una realitat que els que no tenim
coneixements científics podem
constatar a diari, ja que es mani-
festa cada cop de forma més
evident i crua. Les conseqüències
a mitjà i a llarg termini plantegen
un escenari de canvis globals i
climàtics que poden trasbalsar la
civilització contemporània i
hipotecar seriosament les gene-
racions futures.

Als Països Catalans hi ha veus
que ja fa anys que alerten de la
dimensió del fenomen. És el cas
del geògraf i doctor en ciències
ambientals Martí Boada que,
mitjançant nombrosos estudis
fets al massís del Montseny, ha

Jordi Navarro. Estudiant de Geografia i portaveu de la CUP de Girona

És molt
important

conscienciar la
ciutadania de la

necessitat de
modular el

consum i actuar
sobre la

demanda

/opinio@setmanaridirecta.info/

L’Amina fa 30 anys que és
aquí. Va arribar del Marroc amb
home i fill i ara en té dos (de
fills) que han estudiat i treba-
llen, participen en associacions i
parlen català. Són d’aquí.

L’altre dia, me la trobo pel
carrer tapada de cap a peus, ella
que sempre havia anat dins i
fora de casa vestida com qualse-
vol altra dona del poble, amb
mocador i vel.

“Per Al·là, Amina, què t’ha
passat?”, li pregunto.

“Ai!”, contesta ella i explica…
Resulta que al poble ha arribat
un tiet seu amb unes nebodes
que la pressionen en estèreo:
que si ja reses totes les vegades
que has de resar, que si ja fas el
ramadà a l’hora, que si has de
vestir com una bona musulmana,
que si mires pel·lícules inde-

cents. Fins i tot li entren a casa
per controlar quins vídeos miren
els nois i a ella la segueixen pel
carrer per veure com es
comporta, o l’acompanyen a la
mesquita.

El seu marit i els fills no en
volen saber res d’aquella colla
de brètols i li diuen que s’espa-
vili ella amb la seva família. Però
és difícil, diu l’Amina, són la
família i fan una mica de por. I
continua dient-me que hi ha
més dones i noies que pateixen
assetjament al poble. M’explica
d’una noieta que, dia sí i dia
també, s’escridassa pel carrer
amb nois i noies que l’insulten
en àrab perquè va vestida com li
rota. L’escolto i miro el rellotge
i, de cop, ella s’il·lumina i em fa:
“Escolta, tu que estàs en movi-
ments socials, no podríeu orga-

nitzar alguna cosa, una
campanya, denúncies...? Perquè
cada vegada n’hi ha més, de
casos així i ningú els para els
peus…”.

Somric, compassiu, i penso
que a aquestes persones migra-
des els costa integrar-se i
comprendre les subtileses de la
nostra societat.

“Mira, Amina –li explico amb
paciència–, si uns nazis et
diguessin “moraca de mierda”, si
el carnisser t’encolomés salsit-
xes en lloc de merguez, si
volguessis una nova mesquita i
els veïns s’hi oposessin o, fins i
tot, si la teva neboda que ve
aquí a reeducar-te perquè siguis
una musulmana com cal i que no
té papers fos amenaçada d’ex-
pulsió, sí que podríem muntar
campanyes, manifestacions i

denúncies. Però això teu és un
assumpte cultural, ho entens? És
un assumpte entre vosaltres, els
moros! Són les dones apallissa-
des, les nenes excisades –o com
es digui– o les noies amenaça-
des que s’han d’organitzar, discu-
tir i explicar al teu tiet i als
altres energúmens que això no
els agrada i que tal vegada
hauria de canviar. Però nosaltres
no podem badar boca perquè
això seria fer el joc de l’enemic
que sempre parla d’aquestes
coses perquè és racista i no
respecta la diversitat cultural.
Ho entens, Amina?”.

“Vés a prendre pel cul!”, em
respon ella i se’n va.

Vaja, quin llenguatge més
masclista, penso. Però deu ser la
seva cultura. I, és clar, l’he de
respectar.

Rolando Guerra. Membre de Comunicant /opinio@setmanaridirecta.info/

Penso que 
a aquestes
persones
migrades 
els costa

integrar-se 
i comprendre 
les subtileses 
de la nostra

societat

detectat múltiples proves que
evidencien un progressiu
augment de temperatures que,
alhora, han originat un desplaça-
ment de formacions vegetals i un
trasbals en el fràgil ecosistema
del Montseny. Martí Boada ja
parla de canvi global.

Malauradament hem perdut
massa temps escoltant les
teories negacionistes alimenta-
des per les oligarquies i la indús-
tria del carboni. Han escampat un
discurs fonamentat en la confu-
sió i que ha fomentat la passivitat
i la incredulitat vers el canvi
climàtic. Les seves tesis, amplifi-
cades per la dreta tecnòcrata i la
socialdemocràcia col·laboracio-
nista, han servit per mantenir
l’status quo i perpetuar el
sistema capitalista.

Tanmateix, avui disposem de
prou dades per demostrar que
els negacionistes han mentit i,
sobretot, han fet el ridícul. Però
que ningú s’enganyi, continuen
conspirant i marejant la perdiu,
simplement han adaptat el
discurs i refocalitzen el seu argu-
mentari cap a una opinió pública
que navega en la confusió
mediàtica.

Ara, el nou paradigma ideolò-
gic del capitalisme global és que
el canvi climàtic s’ha de comba-
tre amb fórmules de mercat.
Segons els neonegacionistes el
sistema ha creat una anomalia
que el mateix sistema corregirà.
Així, el canvi climàtic es conver-
teix en un nou negoci que esti-
mula el ressorgiment de nous
mercats i noves indústries que
equilibraran la situació. 

Però, al meu entendre, no
podem perdre més temps amb

aquests romanços. Cal replante-
jar seriosament la viabilitat d’un
sistema que té en el creixement
il·limitat la raó de la seva existèn-
cia. Sóc del parer que cal reforçar
el discurs anticapitalista des
d’una perspectiva ambiental,
però també de classe. Cal explo-
rar les vies de decreixement i
creixement qualitatiu de l’econo-
mia, cal potenciar nous jaciments
econòmics com les energies
netes i fomentar una nova
cultura del consum responsable i
ètic a través de l’impuls de
cooperatives de consum local. És
molt important conscienciar la
ciutadania de la necessitat de
modular el consum i actuar sobre

la demanda, tot recuperant la
cultura de l’estalvi pròpia de
societats més humils. Per això,
cal reduir el creixement indiscri-
minat del PIB i establir mecanis-
mes de redistribució de la
riquesa generada a partir de
criteris d’equitat ambiental i
social, tot democratitzant l’accés
als recursos i els serveis. És en
aquest sentit que les reivindica-
cions de classe cobren una vigèn-
cia renovada que connecta
perfectament amb una nova
cultura ambientalista.

A més, cal tenir en compte
que les classes populars estem
plenament legitimades des d’una
perspectiva ètica per exigir

responsabilitats a les grans empre-
ses multinacionals corresponsa-
bles del canvi climàtic i dels seus
efectes ambientals i socials. I
aquestes mateixes empreses
haurien de ser penalitzades a
transferir recursos econòmics  per
finançar les despeses socials de la
transició cap una nova economia
respectuosa amb l’entorn.

Sobre aquestes premisses
l’esquerra independentista hi
hauria de donar suport en bona
part de la seva activitat diària i
desplegar un nou discurs inde-
pendentista que s’afegeixi a la
clàssica tríada: Independència,
Socialisme, Països catalans...
Ecologisme!

Canvi climàtic: l’hora del canvi social

Això no toca, Amina

Xavier Blasco Piñol
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Des de la segona meitat dels
anys vuitanta, el barri de
Kreuzberg es va convertir en un
dels laboratoris més reconeguts
de la política del moviment. La
seva reflexió sobre la violència i
la configuració dels espais
socials en el trànsit a la metrò-
poli postfordista, sens dubte, va
constituir una anomalia salvatge
en una Europa progressivament
neoliberal. Va ser en aquest
mateix Kreuzberg, ja a la fi dels
vuitanta, on es van pensar els
repertoris de crítica als cims de
les institucions globals i els
fòrums socials. Aquí es va escin-
dir amb èxit el moviment de les
burocràcies sindicals i es va
resignificar l’1 de Maig com a
festa combativa.

Amb el pas del temps, però,
la convocatòria separada dels

autònoms no va escapar-se
d’una certa ritualització. La polí-
tica de moviment va acusar una
certa esclerotització de les
seves pràctiques i es va transfor-
mar en un espectacle més
d’aquesta societat en què la
contemplació del simulacre
sempre és la millor manera de
conjurar el caràcter constituent
del conflicte. Els alemanys es
van acostumar a veure als infor-
matius del 2 de maig les vitrines
trencades i els cotxes cremant.

Aquest 1 de Maig ha marcat
un punt d’inflexió. La situació es
troba lluny de ser reductible a
lectures esquemàtiques, però
això no és sinó el reflex, precisa-
ment, de la mutació que està
experimentant. Entre les varia-
bles més significatives cal desta-
car la modificació dels termes

de la confrontació, tot i que
mantenen una tensió important.
Algunes dades per situar-nos:
162 detencions, 92 d’elles passen
a disposició judicial i 9 afronten
penes de presó. La caiguda del
nombre de policies ferits (un
total de 103 menys respecte
l’any anterior) i la reducció de
danys a la propietat ha estat
presentada com un èxit per les
autoritats. Cal preguntar-se,
però, si el fet de no poder
dissoldre la manifestació al final
pot ser considerat un èxit tenint
en compte la pràctica d’anys
anteriors. Sens dubte, la renún-
cia policial té molta relació amb
el resultat final. No obstant
això, seria reduccionista no tenir
en compte altres factors que
depenen dels activistes: primer,
la contraposició a la policia de

proximitat d’un cos negociador
equivalent, l’anomenat Myfest
organitzat pel teixit social del
barri. En segon lloc, el major
atractiu de la manifestació anti-
feixista d’Hamburg pels partida-
ris de la dialèctica de
confrontació amb la policia
(aquí l’extrema dreta també
havia convocat una manifestació
l’1 de Maig). Finalment, la cele-
bració de l’Euro Mayday fora del
barri i sota un repertori d’acció
innovador. Així, tot apunta que
les coses estan canviant. Ara cal
reflexionar sobre la potència
política que s’apunta en aquesta
tendència i pensar la millor
manera d’efectuar-la. Segur que
la política del moviment no
deixarà de sorprendre’ns a
Berlín-Kreuzberg.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Cal 
reflexionar 
ara sobre la

potència
política que

s’apunta en la
tendència i

pensar la seva
millor

efectuació

/opinio@setmanaridirecta.info/Lluís Martínez Ujaldón. Secretari de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya

L’anunci del Departament
d’Educació de suprimir el batxi-
llerat nocturn, pocs dies abans
de fer públic l’avantprojecte de
la Llei d’Educació de Catalunya,
mereix un seguit de considera-
cions. En primer lloc, deplorar
la manera com s’ha fet perquè
està impregnat d’una clara
improvisació i absent d’un
procediment d’informació i
consulta amb els agents de la
comunitat educativa. Més
encara quan estem en un procés
de debat i participació de la
futura llei educativa catalana,
tan necessitada del màxim
consens.

Aquesta precipitació té
conseqüències sobre les previ-
sions dels estudiants que han
de compaginar la dedicació
acadèmica amb altres obliga-
cions, que son laborals en molts
casos. 

També té repercussions
directes sobre la planificació
dels instituts, que han de
preveure el projecte anual per
al curs vinent.

El Departament d’Educació
té l’obligació de donar una
oferta educativa que respongui
a les necessitats de la nostra
societat. I ho ha de fer garantint
l’optimització dels recursos
públics invertits. Per tant, les
decisions que es prenguin sobre
l’oferta d’estudis han de ser
conseqüència clara de dades
concretes que s’han de fer
públiques. Així, la nota de
premsa que va fer pública la
FaPaC demanava un estudi
–detallat centre per centre– de
l’estat del batxillerat nocturn
per tal de valorar l’oportunitat
de mantenir-lo o no, en funció
de les singularitats de cada
realitat.

Aquesta mesura entra en
directa contradicció amb la
primera frase del redactat de
l’avantprojecte de la Llei
d’Educació de Catalunya,
presentat recentment: “La
societat catalana aspira a
proporcionar la millor educació
possible a les noves generacions
i, més enllà, a continuar donant
oportunitats educatives a
tothom durant tota la seva
vida”. I amb la relació dels prin-
cipis que enumera a l’article
segon.

L’opció de poder cursar
estudis de manera presencial en
un horari que pugui ser compa-
tible amb altres activitats de
caràcter laboral o formatiu és
l’obligació d’un govern que diu
que té la voluntat de garantir la
igualtat d’oportunitats. La
supressió del batxillerat
nocturn atempta directament
contra la universalitat del dret a
l’educació, la qualificació
professional i, en definitiva,

contra la igualtat d’oportuni-
tats. Qui no té dificultats (com
les econòmiques) no ha de
recórrer a l’opció del nocturn.
És més, es deixa una oferta
educativa en mans de la inicia-
tiva privada. Per tant,
l’Administració pública està
defugint la seva responsabilitat
de garantir un servei bàsic i
afavoreix el sector privat, tot
gravant, a la vegada, els sectors
socials amb rendes més baixes.

Benvingut sigui l’augment
d’esforços per fer créixer altres
opcions com els estudis a
distància. Per tant, aplaudim
l’impuls que pretén fer el
Departament amb el batxillerat
a distància mitjançant l’IOC.
Però aquesta mesura no ha de
construir-se a costa de suprimir
l’opció presencial, una fórmula
que fa molt de temps que s’ha
demostrat necessària. Molts
estudiants de batxillerat

nocturn necessiten de l’estímul
i el seguiment del professorat i
del suport i la guia del tutor. No
tots compten amb els mitjans i
les condicions per donar conti-
nuïtat als estudis per la via
telemàtica.

Encara estem lluny d’arribar
al 6 per cent del PIB dedicat a
invertir en educació. Tot i això,
es retalla una mitjana del 3,5
per cent del pressupost dels
centres públics. Si el tancament
del batxillerat nocturn va en
aquesta línia, ens fa pensar en
la manca de voluntat de la
nostra Administració per apos-
tar de manera decidida per
l’augment de la qualitat de l’en-
senyament públic en el que –en
definitiva– són les seves esco-
les i que han de ser el referent
del sistema educatiu català.

La decisió final de deixar 26
dels 46 centres de secundària
que imparteixen el batxillerat
nocturn tranquil·litza, en part,
ja que desconeixem en quins
arguments s’han basat per fer la
selecció. Ens preguntem si seran
tan rigorosos a l’hora d’exami-
nar els actuals concerts educa-
tius a les escoles privades i tan
equitatius en relació a les reta-
llades pressupostàries. També
desitjaríem que mantinguessin
la coherència política. I ens
referim a la iniciativa que va
tenir Socialistes-Ciutadans pel
Canvi quan va presentar una
proposició no de llei al
Parlament, el 17 de desembre de
2002, amb la qual s’oposaven a
la decisió de tancar una línia de
batxillerat nocturn en un centre
del Vallès Oriental.

L’Administració
catalana 

defuig 
la seva

responsabilitat
de garantir 
un servei 

bàsic 
d’educació 

per a tothom
per afavorir 

el sector 
privat

Raimundo Viejo Viñas. Professor de Teoria Política a la UPF

Karles

Pel batxillerat nocturn presencial

Berlín-Kreuzberg: Primer de Maig ‘rekombinant’
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Roser Benavent
Barcelona

Ha entrat a presó un noi de Terrassa,
en Franki, condemnat a més de
dos anys i mig per estripar una

bandera espanyola. En Franki, molt vincu-
lat als moviments socials catalans ha
estat utilitzat com a diana exemplaritzant
per la judicatura carrinclona i carca del
país.

A banda dels clarobscurs sobre l’auto-
ria dels fets, sembla inversemblant que
algú pugui ser condemnat o anar a presó 

per estripar un tros de roba, més quan el
país està ple de lladres de corbata cami-
nant pel carrer. Cal, no només desemmas-
carar aquest teòric estat de dret i els
polítics que li donen suport, sinó fer
d’una vegada la reconversió d’aquest
poder judicial partidista i sectari i enviar
uns quants jutges a l’atur.

Però avui, a Sants, totes nosaltres amb
en Franki. Força.

Carta oberta 
a en Franki
Carles Suárez
Sabadell

En Franki és el millor de tots.
No érem millors amics ni

ens vèiem cada setmana. No
calia. Veure’l, estar amb ell,
compartir una assemblea, una
cervesa al Casalet o una
conversa a casa seva era sufi-
cient pel enarborar-te d’ener-
gia, mantenir la persistència
en els moments baixos i la
seguretat en els difícils. De fet,
només la seva presència supo-
sava una garantia perquè tot
anés sobre rodes. Per això era
tan sol·licitat. I per això
sempre venia, encara que ells
ja li buscaven les pessigolles.
Però en Franki no és d’aquests
a qui molesten les pessigolles
ni s’atemoreix per la primera
detenció ni decau en veure els
companys empresonats ni
busca una sortida en fals, un
final feliç, entrar a la roda.
Treballa d’arqueòleg i estudia
Història a la UAB. Però això no
vol dir entrar a la roda. En
Franki era la personificació de
ser productiu per la societat i,
alhora, dissident de l’Estat
opressor. I és aquesta dissidèn-
cia la que han tancat a Can
Brians. Han tancat la possibili-
tat de viure coherentment
amb els teus principis, de no
cedir per pujar amunt, callar
per salvar el cul. Per ell no té
sentit anar tirant a costa de la
plenitud. I la plenitud, per ell
–com per tants altres– és
canviar les coses, transformar
aquesta societat que ens fa ser
egoistes i individualistes. Que
ens fa girar-nos els uns contra
els altres. Que ens fa obeir per
ser algú i renegar per menjar
més. En Franki no vol menjar
més del que li cal, no acapara,
no acumula. Bé, sí que
acumula. Acumula experièn-
cies i vivències, relacions de
reciprocitat, moments d’ale-
gria i tensió on –sempre amb
un somriure– feia tot el que
creia necessari, sense limita-
cions ni prejudicis. I és aquest
agosarament el que han tancat
a Can Brians. En Franki ha
gosat viure la vida com ell
pensa, pecat imperdonable
per alguns. I la dissidència i
l’autonomia personal són
factors que transcendeixen
l’status quo, que mobilitzen,
que canvien la forma de
pensar, que fan cridar i
augmenten la voluntat de
transformar. La converteixen
en necessitat. I Sabadell i els
moviments socials de Sabadell
li devem molt al Franki per
l’enorme transcendència que
ha tingut sobre nosaltres. I és
aquesta transcendència el que
han tancat a Can Brians. Fa
massa mal al poder. I el poder
ens vol ensenyar que si seguei-
xes el camí d’en Franki acabes
a Can Brians. Que no et
compensa. Que més val mirar
cap a una altra banda i seguir
el camí recte, ser un home de
profit i submergir-te –encan-
tat i acríticament– en el mar

de mediocritat i consum on en
envia “La Caixa” i els seus.
Franki, no et demanaré que no
decaiguis allà dins perquè sé
que no ho faràs. Sé que
sortiràs reforçat i convençut i
que, pel camí, convenceràs
molta gent –a dins i a fora–
que veuran, amb tu i amb el
teu cas, que és més imprescin-
dible que mai canviar aquest
sistema. Un sistema que
condemna la dissidència, l’ago-
sarament i la transcendència.
Que blinda la simbologia
opressora espanyola. Que
permet que jutges franquistes
ens marquin el ritme de la
vida. Que té uns gestors polí-
tics, el tripartit, que empre-
sona i no mou un dit.
Continuarem cridant, et
vindrem a veure i no ens
cansarem. Perquè sabem que si
ens quedem callats, si no fem
res, només seràs el primer i no
haurà valgut la pena per res. Et
traurem d’aquí, més tard o més
d’hora, perquè seran ells que
veuran que no els compensa
tenir-te, que això només és el
principi. De moment, continua
estudiant, que els exàmens són
al juny i cal aprovar. Continua
llegint, sempre va bé un temps
de reflexió i lectura. Continua
cridant, que la ràbia no ens la
podem empassar. I continua
essent exemple de tots, que
nosaltres també procurarem
ser exemple. Que t’admirem,
t’apreciem i et volem a casa i a
classe.

Monzonada

Ariadna Goberna
Barcelona

Rèplica al discurs d’inaugu-
ració de la Fira del Llibre

de Frankfurt que va fer Quim
Monzó.

“I l’escriptor dubta si ha
d’esmentar les dones insignes
de la cultura catalana. Només
cal pensar-hi un parell de
minuts per adonar-se que el
gènere femení del seu món
està representat per mares i
filles que han estat tan ocupa-
des en la respectiva tasca de
ser mares i filles que no han
tingut temps de sortir repre-
sentades als discursos florits
dels escriptors que inauguren
fires”.

Avui la persona que escriu
no és escriptora, ni coneguda,
ni res de res. Però sí que és una
dona, com la Isabel de Villena i
la Mercè Rodoreda del discurs.
I té mare i és filla, com les
dues dones insignes del
discurs.

I es pregunta si l’Eulàlia
Valldosera és artista, si la
Montserrat Tura era consellera
d’Interior, si la Víctor Català
era un home (amb aquest
nom!), si la Isabel Coixet fa
cinema, si l’Empar Moliner
només s’enamora quan beu, si

la Montserrat Roig escrivia, si
la Joana Raspall té més de
noranta anys, si Antònia Font
era l’amant d’algú...

I si fa una llista rasa com la
de l’escriptor? Violant de Bar,
Dolors Monserdà, Maria de
Bell-lloch, Tecla Borja, Isabel
Suaris, Estefania de Requesens,
Anna Murià, Aurora Bertrana,
Clementina Arderiu, M. Teresa
Vernet, Maria Aurèlia Cap-
many, Carme Riera, Isabel-
Clara Simó, M. Antònia Oliver,
M. Mercè Roca, Olga Xirinacs,
M. Mercè Marçal, M. Àngels
Anglada, Mercè Canela, Ada
Castells, Gemma Lienas...

Observa, tanmateix, que hi
ha poques dones escriptores i
que les que hi ha són absoluta-
ment desconegudes. Sort que
n’hi ha posat de vives, perquè
si no, no se’n sortia. Però és
que així han estat establertes
les coses. La realitat de vega-
des és una mica sorda.

Ara bé, no oblidem que la
Maria, l’Arsenda, la Clotilde,
l’Ermessenda, l’Afra, la
Meritxell, la Selma, la Vicenta,
la Sonsoles, la Laia, la Fàtima,
na Cati, la Violaine, la Mar,
l’Eugènia, la Chiara, la Lluïsa, ni
tan sols la Montserrat o la
Núria, no haurien volgut sortir
en aquest discurs, perquè elles
no han fet res rellevant i el
món dels discursos és dels
homes.

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

Perquè vull, 
perquè volem

✑ Andrea Espluga Pérez

D’unir “hun4” (barrejar) i “he2”
(combinar i unir) en surt
“hun4he2” en transcripció

pinyin del xinès mandarí. En català, en
trauríem l’esmentada i mai prou defi-
nida infectació. Infectació, que no
infecció, que seria tota una altra cosa.
La infectació –que remenem, de la qual
parlem setmana rere setmana i que ens
dota d’elements teòrics extrets sempre
de la pràctica– és present en la forma
xinesa de la mateixa manera que ho era
en el grec clàssic, veritable llengua
mare del concepte esdevingut proposta
ara i aquí. Una infectació que surt de
barrejar identitats prèvies i maneres de
fer precedents, però que en el mateix
moment que es barregen esdevenen
identitats noves, producte de la combi-
nació de les precedents, però alhora
noves, novíssimes.

No ho diem així només per novetat,
per pedanteria lingüística o per esno-
bisme social, sinó perquè les pràctiques
que des de fa anys duem a terme com a
moviments socials en aquest tros de
planeta que són els Països Catalans en
són conseqüència. Aquestes pràctiques
han esdevingut la nostra taula de salva-
ció després de ser derrotats a principis
dels noranta, després d’una ensulsida
total dels moviments i organitzacions
anticapitalistes de tipus divers que
havien sobreviscut a la transició de la
dictadura a la democràcia durant els ja
llunyans anys setanta del segle passat.

La infectació arrenca entre nosal-
tres l’any 92 del segle XX, en plena
desfeta de tots els moviments que no
es volien còmplices del canvi-recanvi
borbònic. Es referma en el mirall del
nosotr@s somos ustedes que els zapatis-
tes van deixar sentir arreu del planeta
aquell 1 de gener de 1994, quan des de
fora de la història del turbocapitalisme
van dir “Prou!”. Es retroalimenta en les
parets del cinema Princesa, quan totes i
tots ens vam quedar parats del que
havíem estat capaces de fer. Sura per
camins de gel inexplorats en les cimeres
del Banc Mundial i contra l’Europa del
Capital a Barcelona. Fa parada a l’Ebre
digne de la Plataforma contra la sal que
ara retorna per imperatius de la histò-
ria. Pren fred i cafè calent a les cotxeres
de TMB entre les conductores i els
conductors del bus pels dos dies. I fa
mil i una passes que jo no escric ni
transcric perquè seria massa feixuc i
llarg, però que totes coneixeu... 

Merescudament sotmesos, no acon-
seguim aixecar el cap ni quan aquesta és
l’única manera de no sucumbir davant la
piconadora que s’aixeca, impertèrrita,
esperant que mostrem poca vitalitat per
fer-nos fondre amb l’asfalt. Seria una
altra manera d’infectar-nos, però no és
aquesta la que desitgem. La nostra conti-
nua aspirant a trobar la platja sota les
llambordes i a fer amb elles el que
sempre s’ha fet quan la prudència no ens
ha menat camí d’enlloc: obrir els camins
que tanquen els professionals de la
porra. I és “hun4” i “he2” en xinès, de la
mateixa manera que és infectació en
català, tot i que encara no surti al diccio-
nari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Perquè vull, que deia l’Ovidi, perquè
volem...
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✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

La Coordinadora Anticementiri
Nuclear de Catalunya (CANC)

va convocar una roda de premsa
davant la subdelegació del
govern a Tarragona el 8 de maig i
va lliurar un document on s’exi-
gia la paralització de la central
nuclear d’Ascó I fins que no es
depurin totes les responsabili-
tats i s’esclareixi el succés de la
fuita. Davant una pancarta amb
el lema ‘No al cementiri nuclear’,
Sergie Saladie, membre de la
CANC, va denunciar la “indefen-
sió de la ciutadania davant les
instal·lacions nuclears, ja que no
se l’informa, ni en temps ni en
forma, dels diversos successos

notificables que hi tenen lloc”.
Entre altres qüestions, s’explica
que “durant el 2007, les tres cen-
trals que gestiona l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV)
van registrar el 62’5 per cent dels
incidents de totes les centrals
nuclears de l’Estat, quan només
representen el 40’7 per cent de la
potència instal·lada”. També es
denuncien els tràmits que s’estan
efectuant per fer un cementiri
nuclear “pel procediment d’ur-
gència, sense fase informativa
prèvia, sense cap mena de trami-
tació d’impacte ambiental i sal-
tant-se les bases de transparèn-
cia i informació ciutadana més
elementals”, fet que posa “en un
risc cada cop més greu el territo-
ri directament afectat”.
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Les anàlisis detecten estronci 90 a
plantes i animals després de la fuga
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les anàlisis radiològiques pos-
teriors a la fuita de partícu-
les de la central d’Ascó evi-

dencien cada dia que passa que
l’incident va ser molt més greu
del que en el seu moment es va
informar de manera oficial.
Segons un estudi elaborat durant
la segona quinzena del mes d’a-
bril –al qual ha tingut accés
aquest setmanari ,però que no ha
estat publicat–, els nivells d’es-
tronci, plutoni i americi presents
a la fauna i la flora de l’entorn
més immediat de la xemeneia del
reactor nuclear d’Ascó són consi-
derablement superiors a les xifres
d’ara fa un any. 

La contaminació d’estronci 90
s’ha localitzat a l’interior de diver-
sos tubercles de l’exterior de la
central. Els seus nivells arriben fins
als 21 bq/kg (bequerels per cada
quilogram de mostra), una xifra
que està per damunt del que per-
met el decret de límits de conta-
minació radiològica publicat al
BOE del 26 de juliol de l’any 2001.
En aquest mateix decret s’explica
que l’estronci 90 és el més conta-
minant d’entre les onze tipologies
d’aquest material, ja que té un perí-
ode de semidesintegració proper
als 29 anys. Durant tot aquest
temps es manté amb una activitat
radiològica elevada, però encara
triga diversos milers d’anys a con-
vertir-se en un material inocu. La
seva afectació als cicles vitals és
més destacada que d’altres ele-
ments radioactius, ja que els orga-
nismes animals acostumen a con-
fondre les partícules d’estronci i
les assimilen com si es tractés de
calci. És un potent emissor Beta
que irradia els teixits on es troba
incorporat. Amb afectacions ele-
vades pot comportar desestructu-
racions cel·lulars i de l’ADN amb
diagnòstic de càncer d’ossos i
medul·la. Aquest element s’emet
legalment per les xemeneies de la
majoria de centrals, però es fa un
control dels seus nivells. Segons
aquest informe, Ascó ja n’ha supe-
rat els límits permesos. 

Així
està
el pati
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el pati 
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L’ajuntament dedica una
plaça a Vàzquez Montalbán
just a un dels indrets on s’ha
desenvolupat l’especulació
urbanística que ell va criticar

> Pàgina 10
La promotora Aldesa ha impa-
gat cinquanta mil euros als
treballadors que van construir
uns pisos de protecció a Sant
Cugat del Vallès

> Pàgina 17
El personal sanitari públic del
centre de drogodependències
de Sant Feliu de Llobregat ara
treballa en pitjors condicions
per una empresa privada

RIBERA D’EBRE // ÚLTIM INFORME SOBRE LA RADIOACTIVITAT EMESA PER LA CENTRAL D’ASCÓ

El plutoni s’ha duplicat
La presència de plutoni també és
notablement superior a la d’ara fa
un any. És especialment greu la
detecció dels isòtops 239 i 240,
uns elements que no es troben a
la natura i que forçosament són
fruit de les emissions de la cen-
tral. A les mostres recents extre-
tes d’arrels de la flora més prope-
ra s’han trobat nivells d’emissió de
plutoni 239 propers a 0,7 Bq/kg.
Les dades d’abril de l’any passat
superaven lleugerament els 0,4
Bq/kg. La xifra triplica el límit de
detecció dels aparells emprats a
les anàlisis, una dada significativa
en el cas del plutoni a causa de la
seva vida llarga.

Segons els assessors científics
que guien les actuacions políti-
ques del govern, aquests isòtops
de plutoni tenen una vida radioac-
tiva de més de 24.000 anys. A par-
tir d’aleshores, la seva contamina-
ció es redueix per sota del 50 per
cent de l’actual, però continuen
tenint una certa activitat durant
desenes de milers d’anys. Els orga-
nismes vius també confonen
aquest tipus de nuclis atòmics per
la seva similitud amb el ferro orgà-
nic. Això fa que siguin absorbits i
incorporats als glòbuls vermells i
als teixits musculars. En el cas del
plutoni, la seva afectació sobre la

salut pot ser la més greu que es
coneix d’entre les contaminacions
d’origen radioactiu artificial. Les
partícules de plutoni emeten
radiacions alfa, beta i gamma.
Aquestes últimes són les més peri-
lloses i poden travessar completa-
ment la pell, els teixits i els ossos.
Se’n poden derivar transtorns a la
sang, leucèmies, linfomes, mielo-
mes i altres tipologies canceríge-
nes. 

Els nivells d’americi 241 assen-
yalats a l’informe no són tan ele-
vats, però també dupliquen els
mínims dels aparells de detecció i
són superiors a les xifres d’ara fa
un any. L’americi tampoc es troba
a la natura i el seu període de
semidesintegració ascendeix a uns
450 anys. Uns nivells alts de radia-
ció d’americi comporten perjudi-
cis al pulmó, el fetge i les tiroides. 

La contaminació
d’estronci 90

s’ha localitzat a
tubercles de

l’exterior de la
central

Concentració davant la subdelegació del govern a Tarragona. Es va entregar un informe demanant la clausura d’Ascó Marc del Jesús

Ascó i Vandellòs registren
el 62’5 % dels incidents 

Aquests isòtops
de plutoni tenen

una vida
radiactiva 
de més de

24.000 anys

Totes aquestes dades es conei-
xen poques setmanes després que
la central informés de la contami-
nació per cobalt i manganès, arrel
de l’incident durant la recàrrega
del passat mes de novembre. Gre-
enpeace i Ecologistes en Acció han
exigit transparència en les investi-

gacions i rigorositat en els procedi-
ments emprats pel Consell de
Seguretat Nuclear a l’hora d’analit-
zar la gravetat d’aquells fets. La
metodologia de recollida de les
mostres i la graduació dels aparells
de medició són paràmetres que no
s’han fet públics. d

Impagament en unes obres Una plaça per Montalbán Centre de salut privatitzat



✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Abed Sahli i els seus setze
treballadors poden que-
dar-se sense casa si no els

paguen els sous per haver-ne
construïdes 64. L’empresa cons-
tructora Aldesa, que va subcon-
tractar a Germans Moabed S.L.
part de les obres de dos blocs de
vivendes de protecció oficial a
Sant Cugat, hauria deixat de
pagar 50 mil euros correspo-
nents a cinc mensualitats de la
plantilla i material (guix, eines
d’obra, ciment, etc...). La crisi al
sector no justifica l’impagament,
ja que segons Sahli “l’Estat sí que

ha pagat les obres”. Tot i mante-
nir els treballadors sense cobrar
des del desembre de l’any passat,
Aldesa va contractar una nova
empresa per fer els últims retocs
que mancaven i que els pisos
poguessin ser habitats. Segons el
propi Abed, l’empresa va rescin-
dir el contracte al·legant que la
feina no estava ben feta i que els
germans Moabed van robar cinc
taulons de fusta per valor de 150
euros. El robatori va ser desesti-
mat en un judici. Les inspeccions
realitzades pel cap d’obres de

l’empresa i pels supervisors de
Promusa (empresa de l’Ajunta-
ment) han certificat que els tre-
balls han estat ben fets. Promusa,
encarregada també de la venda
dels pisos, assegura desconèixer
el conflicte i el deute.

Els treballadors, encapçalats
per Abed, que viu a Sant Cugat fa
més de vint anys, s’han posat en
contacte amb l’Assemblea per
l’Habitatge i amb un col·lectiu
okupa que els han acompanyat
en les gestions amb els advocats i
els mitjans de comunicació, con-
formant el Col·lectiu de Suport
als Impagats per Aldesa. Abed
assegura que si no se’ls paga es
mobilitzaran i, fins i tot, okuparan
els habitatges que necessiten, ja
que ell mateix ha rebut una carta
de desnonament de casa seva.
L’empresa, però, sempre segons
la mateixa font, l’amenaça amb
no abonar el deute si fa mobilit-
zacions o emprendre accions
legals; “diuen que, o accepto
cobrar la meitat o anem a judici.
Potser cobro en dos anys o fins i
tot no cobro”. També han tingut
problemes d’impagament amb
Obras y Contratas de Barcelona,
també en obres públiques com la
construcció d’un ambulatori a
l’Hospitalet o un poliesportiu a
Badalona. Els treballadors se sen-
ten desprotegits, ja que la norma-
tiva no és la mateixa davant la
suspensió de pagaments a la prò-
pia plantilla que quan es deixa de
pagar a una empresa subcontrac-
tada.

L’estela d’Aldesa
Des del Col·lectiu de Suport als
Impagats, s’assegura que Aldesa ja
ha tingut problemes a Aragó i
Andalusia per incompliment de
contracte, fet que ha pogut corro-

borar la DIRECTA. El març de 2006
va trencar el conveni signat amb
l’Ajuntament d’Almeria i amb la

Junta d’Andalusia per a la rehabili-
tació d’una plaça, fet pel qual el

llavors regidor d’urbanisme Juan
Megino va afirmar que Aldesa
potser no va estudiar amb profun-
ditat el projecte i que mai no va
tenir la voluntat de continuar els
treballs. Megino va titllar de
temeritat el baix pressupost que
l’empresa va presentar després de
rebre l’encàrrec. També va entrar
en conflicte amb la Universitat de
Còrdova, que va patir un retard
d’un mínim de 7 mesos en unes
obres planificades per 18 mesos.
La sanció exigida rondava el mig
milió d’euros i la Universitat va
obrir un expedient de penalitza-
ció. A Madrid, on l’empresa té la
seva seu, també ha hagut de fer
front a demandes. El jutjat del
social número 29 de Madrid la va
obligar a retornar 700 euros a una
particular que la va demandar.

Les esquerdes en la bombolla
immobiliària, amb un milió

de pisos sense comprador a l’Es-
tat i la davallada de preus pre-
vista per la patronal madrilenya
i per un informe d’Analistes
Financers Internacionals, posen
el sector contra les cordes. Les
immobiliàries insolvents deuen
més de 3.000 milions i són les
empreses que més estan
entrant en suspensió de paga-
ments el 2008. Alguns experts
auguren que tres de cada quatre
immobiliàries desapareixeran
durant el proper any i mig.
Aquesta crisi evoca la davallada
econòmica patida pel Japó a
finals dels anys 90, fruit d’una
bombolla financera, borsària i
immobiliària que va fer aflorar

un bilió de dòlars (el 30% del
PIB) en crèdits insolvents.
Aquest fet va provocar la falli-
da en cadena d’algunes de les
cases de valors i bancs més
importants del país.

D’altra banda, el recent
relleu en la presidència de la
patronal de constructores, Seo-
pan, que ara recau en mans de
David Taguas, fins fa poc direc-
tor de l’Oficina Econòmica del
Govern estatal i anteriorment
directiu del BBVA, reobre el
debat sobre les ‘portes giratò-
ries’. Mentre el Ministeri d’Ad-
ministracions revisa si respecta
la llei d’incompatibilitats, el pas
d’Eduardo Zaplana a la direcció
de Telefònica reforça el mateix
debat.

Les immobiliàries insolvents
deuen 3.000 milions d’euros
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Una constructora deu 50 mil euros
als manobres de pisos protegits

SANT CUGAT DEL VALLÈS // ESCÀNDOL IMMOBILIARI

L’empresa ja ha
estat sancionada

anteriorment
per incompliment

de contracte 
a diverses

comunitats

Blocs d’habitatges de Sant Cugat del Vallès. Un dels treballadors davant l’obra quasi finalitzada. Marta

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El dimarts 13 s’hauria d’haver
celebrat la vista oral del judici

civil del CSO La Banka Rota, que ha
quedat aplaçada sense que s’hagi
concretat cap data. Després d’un
temps d’inactivitat judicial des de
la fi del procés penal, s’han accele-
rat els tràmits judicials per fer
efectiu el desallotjament. 

Segons fonts de l’assemblea
del CSO, les raons d’aquesta
celeritat  tenen relació amb les
influències del propietari de l’edi-
fici: el Deutsche Bank. L’assemblea
també anima a participar de les
convocatòries d’accions contra el
desallotjament. Tot i que al mateix
edifici hi ha dos apartaments oku-
pats, el procés només afecta el
centre social. D’altra banda, el pro-
cés civil va finalitzar amb el desa-
llotjament d’un tercer apartament
fa dos anys. La Banka Rota es va
okupar fa quatre anys, després de
vuit anys d’abandó. En aquests
moments és l’únic centre social
que existeix a Cornellà.

CORNELLÀ // OKUPACIÓ

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Un centenar de persones van
acudir a la convocatòria que va

fer Unió de Pagesos al Balcó del
Mediterrani per manifestar el seu
rebuig a la utilització de l’aigua dels
pous del Camp de Tarragona per
abastar l’Àrea de Barcelona. 

Unió de Pagesos entén que el
fet d’utilitzar aigua dels pous és
un acte d’insolidaritat amb els
sectors econòmics del territori i,
especialment amb el sector agrí-
cola, atesa l’escassetat d’aigua i la
necessitat d’utilitzar la intercon-
nexió de l’Ebre o de camions cis-
terna. S’afirma que aquest fet
reforça un model de “creixement”
“desordenat i consumidor de
recursos” i demostra que no s’han
fet les previsions necessàries per
assumir aquest creixement. Per
això demanen “un reequilibri
territorial que permeti assolir la
qualitat de vida que la nostra
societat reclama” i “la gestió i l’ús
de l’aigua amb uns criteris de sos-
tenibilitat i amb un tracte igualita-
ri entre els diferents sectors
socials i econòmics”. 

En un informe sobre la toleràn-
cia dels cultius a la salinitat es com-
paraven els valors que indica la FAO
pels fruiters i l’horta amb dades
d’anàlisis efectuades a Altafulla o
Les Gavarres entre l’abril i el maig
d’enguany. Les comparacions indi-
quen reduccions de les collites que
se situen al voltant d’un 25 per cent.
Les persones concentrades es van
desplaçar fins la delegació del
govern i van abocar sal davant les
seves portes.

Unió de Pagesos
rebutja l’ús dels
pous del Camp

TARRAGONA //AIGUA

El Centre Social 
La Banka Rota
amenaçada de
desallotjament

La normativa no
és la mateixa

davant la
suspensió de

pagaments a la
plantilla que

quan s’impaga 
a una empresa 

d
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✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

La Coordinadora d’ONG pel
Desenvolupament, la defen-
sa dels Drets Humans i la Pau

de Tarragona ha mostrat el seu
desacord amb el càlcul i la distri-
bució de la partida per cooperació
prevista en els pressupostos 2008
de l’Ajuntament de Tarragona.

La Coordinadora critica que
en la partida per cooperació no
s’han considerat com a recursos
propis –i, per tant, base de càl-
cul– totes les partides que preveu
el Fons Català de Cooperació amb
la qual cosa, a més, s’“ignora sense
donar cap mena d’explicació la
resolució aprovada –amb una
abstenció i cap vot en contra– pel
Consell Municipal de Cooperació
en el sentit que s’haurien aplicar
els criteris del Fons”.

En relació a la distribució,
manifesten el seu total desacord
amb el fet que, com que s’hi afe-
geixen despeses relacionades
amb la contractació d’un tècnic

(35.000 euros) i “despeses de sen-
sibilització” (190.000 euros), la
partida –ja prou minsa– es
redueixi encara més: de 396.000
euros durant l’any 2007 a menys
de 300.000 pel 2008. Mirant l’e-
volució dels últims anys es pot
observar la reducció que hi ha
hagut en la quantitat destinada a
la cooperació, que és del que es
tracta quan es parla del percen-
tatge del 0,7 per cent aprovat fa
38 anys per les Nacions Unides,
afirma Josep Prats, membre de
l’ONG Entrepobles i de la Coor-
dinadora.

El membre de la Coordinado-
ra també afirma: “Nosaltres ja
volem que hi hagi professionals
de cooperació als ajuntaments,
però no creiem que el seu sou
hagi de sortir del 0,7 per cent”. L’a-
portació de l’Ajuntament al Fons
Català de Cooperació passa de
més de 106.000 euros a 8.000. La
Coordinadora d’ONG reconeix
que el pressupost d’aquest any ha
inclòs conceptes que feia temps
que les ONG reclamaven, com el
fet de crear partides per a la sen-
sibilització, “però no podem
acceptar que aquesta millora sigui
en detriment del pressupost des-
tinat a la cooperació”.

Desacord en
relació a la
partida per
cooperació als
pressupostos 
de l’Ajuntament

En l’evolució
dels últims anys

s’observa la
reducció que 

hi ha hagut en 
la quantitat

destinada a la
cooperació

TARRAGONA // COOPERACIÓ

Vázquez Montalbán tindrà una
plaça en un ‘Xino’ desconegut
✑ Sergi Picazo
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament de Barcelona
posarà el nom de l’escrip-
tor Manuel Vázquez Mon-

talbán a una futura plaça situada
a l’antic solar de l’illa Robadors
del centre de la ciutat. Després
d’anys de lluita veïnal contra la
destrucció del barri i d’enfronta-
ments històrics amb la policia,
l’últim gran projecte per higienit-
zar i modernitzar el barri del
Raval durà el nom d’un dels
intel·lectuals més crítics amb el
“model Barcelona”. “La ciutat des-
trueix així la seva arqueologia de
lluita de classes”, va escriure
Montalbán l’any 1997 després de
la inauguració de la nova seu d’E-
dicions 62 en un solar a pocs
metres de la seva futura plaça.

Fa uns mesos la comissió de
nomenclàtor del districte de Ciu-
tat Vella va decidir posar el nom
de l’escriptor a una plaça pels
seus mèrits literaris i pel fet de
ser fill il·lustre del barri. Ja hi ha
una escola a Sant Adrià de Besòs
i un centre cívic a Vallvidrera amb
el seu nom. Tanmateix, en aquest
cas no es va optar per un lloc
qualsevol. El lloc escollit és el
punt neuràlgic del projecte que
culmina la conversió del barri
Xino en un centre d’oci i cultura.
La plaça Vázquez Montalbán
estarà situada davant d’un hotel
de luxe de quatre estrelles i de la
nova Filmoteca de Catalunya,
que tornarà al barri després d’ha-
ver estat traslladada a Sarrià des
del carrer de la Cera, on estava
ubicada durant la dècada dels
vuitanta.

Les runes d’un altre cinema,
el Céntrico, van provocar les llà-
grimes de Montalbán a finals dels
anys noranta. Al carrer Peu de la
Creu, just on abans hi havia aquell
cinema de barri, l’Ajuntament va
decidir fer-hi una remodelació
similar a la de l’illa Robadors i va
permetre que s’hi instal·lés la seu
de l’editorial catalana Edicions
62. En un article d’opinió al diari
El País –recollit per l’antropòleg
Manuel Delgado al llibre La ciu-
dad mentirosa (Catarata, 2007)–
Montalbán s’esplaiava: “Barcelo-

na dispersa els seus barris resi-
dencials o els pinta de yuppi,
derrueix les seves carns marginals
i les expulsa cap a la perifèria,
fumiga la seva mesquinesa fins a
convertir-la en fantasmes risibles
que vaguen pels laberints despu-
llats pels bullodozers”. Segons
recordava Montalbán, el Céntri-
co estava “a pocs carrers d’on van
assassinar el Noi del Sucre” i
mereixia un altre comiat. Barce-
lona s’oblidava així de la seva
memòria.

Què diria ara Montalbán?
L’escriptor i intel·lectual com-
promès va ser un dels pocs que va
escapar del consens d’eufòria
barcelonina generat durant els
anys previs i posteriors als Jocs
Olímpics de 1992. Els seus arti-
cles van denunciar sovint els
propòsits de reconversió urbana
que hi havia darrere els Jocs i el
triomfant “model Barcelona”.
L’escriptor barceloní, amant del
barri Xino, dels seus restaurants i
carrerons, va mostrar sempre el

seu escepticisme davant els pro-
jectes de l’Ajuntament per nete-
jar i acabar amb la delinqüència
associada al barri. Tanmateix, la
seva família encara no s’ha posi-
cionat –almenys públicament–
en contra de l’ús del seu nom en
un espai com aquest.

Hotel de luxe i filmoteca
Les associacions de veïns de la
zona asseguren que aquest nou
projecte completa “la destruc-
ció del barri Xino” i culmina “el
procés de sanejament” inaugu-
rat amb l’obertura de la Rambla
del Raval. Durant la seva cons-
trucció, l’Ajuntament va destruir
50 edificis amb 450 habitatges i
prop de 90 locals comercials. Al
seu lloc es va obrir un enorme
solar conegut com l’Illa Roba-
dors: després d’anys sense ús,
l’espai està a punt d’inaugurar-
se. El projecte de l’equip d’arqui-
tectes Martorell, Bohigas, Mac-
kay –MBM– era construir 120
habitatges per a les cooperati-

ves sindicals de CCOO i la UGT,
un centre comercial, un aparca-
ment subterrani, un hotel de
quatre estrelles i, tal com expli-
ca Manuel Delgado, “la inevita-
ble instal·lació cultural redemp-
tora”, en aquest cas, la
Filmoteca. El professor d’Antro-
pologia de la UB considera que
l’hotel “és una metàfora de la
voluntat de redimir el barri del
seu passat”. L’hotel té 38 metres
d’alçada, una planta el·líptica i
una façana de cristall que s’en-
cendrà a la nit.

Elements com la plaça Váz-
quez Montalbán o la instal·lació
de temples culturals com la Fil-
moteca de Catalunya produei-
xen, en paraules de Delgado, “una
gran cerimònia d’exorcisme d’a-
quelles energies malignes que
havien posseït el barri”. Ara, “grà-
cies als turistes i les classes mitja-
nes amb ganes de vida de barri i
d’ambient multicultural, la zona
quedaria lliure de la maledicció
que afectava el Xino”.

BARCELONA // L’ESCRIPTOR VA SER MOLT CRÍTIC AMB L’URBANISME D’AQUEST BARRI

Què diria ara
Montalbán?

L’escriptor va
ser un dels pocs
que va escapar

del consens
d’eufòria durant
els anys previs 
i posteriors als
Jocs Olímpics 

de 1992

d

La plaça Manuel Vàzquez Montalbán quedarà sota aquest gran edifici hoteler Àngel Monlleó

d
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El jutge que va sentenciar en Franki
és oficial de l’Armada espanyola
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Enrique Rovira del Canto, el
jutge que va condemnar el
2003 en Franqui, poc després

de començar la seva tasca al Jutjat
Penal número 2 de Terrassa, és un
militar en excedència. 

Oficial superior del Cos Jurídic
de l’Armada, ha desenvolupat tas-
ques dins de la jurisdicció militar
com a jutge del Juzgado Togado
Militar Permanente de Instrucción
número 1 de la Zona Marítima del
Cantàbric, com a jutge instructor
de la Comandància Militar de Mari-
na de Palma de Mallorca i com a
jutge titular del Juzgado Marítimo
Permanente número 9. És professor
de l’Escola de Pràctica Jurídica de
Cervera i magistrat jutge-tutor
extern d’alumnes en pràctiques de
l’escola judicial. Ha estat professor
de dret penal de la UNED i del Fert-
Inede (actual Universitat Interna-
cional de Catalunya). Enrique Rovi-
ra del Canto és l’autor d’un article
publicat l’any 1997 a la Revista

española de derecho militar titulat
‘Cuestiones concursales de los
delitos de cobardia, deslealtad y
contra el decoro militar con figuras
del Código Penal de 1995’ i també
d’una publicació de l’any 1994 titu-
lada ‘El artículo 126 de la Constitu-
ción Española y su desarrollo en el
ámbito castrense’, que s’anuncia a la
web de la Guàrdia Civil. Actual-
ment és magistrat de la Secció 7a
de l’Audiència Provincial de Barce-
lona. Aquest currículum pot haver
estat un dels motius pels quals cap
instància judicial no s’ha atrevit a
tirar enrere la seva sentència sobre

el cas de la bandera espanyola,
encara que no s’hagin presentat
proves contra en Franki.

‘Ni un dia més per una bandera’
Pel que fa a l’actualitat de la lluui-
ta per l’alliberament del Franqui,
finalment la pluja no va aconse-
guir aigualir la manifestació a Bar-
celona del dissabte 10 de maig.
Prop de 3.000 persones es van
manifestar des de la plaça Univer-
sitat fins a la plaça Sant Jaume
darrere una pancarta on es dema-
nava la llibertat del jove egarenc
amb un “ni un dia més per una ban-
dera”. Durant la manifestació es
van desplegar dues pancartes de
solidaritat, una davant d’El Corte
Inglés de la plaça Catalunya i l’al-
tra des de la seu del sindicat CGT. 

Durant el recorregut es van
viure moments de tensió amb els
Mossos d’Esquadra, que volien inti-
midar els manifestants, però tot i

la presència de les prop de 30 uni-
tats antidisturbis i del fet que la
plaça Sant Jaume estigués encer-
clada i ocupada pel cos repressiu,
la manifestació va poder acabar
sense incidents. L’acte final va
comptar amb unes paraules enco-
ratjadores d’en Franki contra el sis-
tema capitalista i per la transfor-
mació social. També hi van haver
parlaments del Col·lectiu de
Suport als presos del 4 d’octubre
–als quals la Policia Nacional va
intimidar amb una pistola durant
els interrogatoris– i del Grup de
Solidaritat amb el jove de Torà,
torturat i drogat a les dependèn-
cies policials dels Mossos d’Esqua-
dra, –segons consta a les seves
denúncies. L’acte de cloenda va
acabar quan un grup de persones
va llençar fems damunt d’una
mena de bandera espanyola.

Més mostres de solidaritat
El 8 de maig es va organitzar una
marxa de cotxes des de Barcelona i
des de Terrassa fins a la presó de
Can Brians 2 on es troba reclòs en
Franki. La marxa va reunir més de 50
vehicles i 150 persones que duien
pancartes reivindicant la llibertat
d’en Franki fins a la barrera formada
per una trentena d’unitats antidis-
turbis dels Mossos d’Esquadra. 

L’acció que va tenir més ressò
als mitjans de comunicació ofi-
cials, però, potser va ser la dels dos
joves de la Coordinadora d’Assem-
blees de Joves de l’Esquerra Inde-
pendentista (CAJEI) que es van
enfilar a una grua de la Sagrada
Família. Durant aquells dies unes
altres tres persones es van penjar
al pont de la B-23 a l’alçada dels

estudis de TV3, a la Universitat de
Barcelona i a Sabadell es van cre-
mar banderes espanyoles i a la
UAB es va convocar una segona
jornada de lluita. Durant la conne-
xió amb el concert del Tradicionà-
rius que es va fer al programa ‘La
Nit al Dia’ de Mònica Terribas, unes
persones van pujar a l’escenari i van
desplegar una pancarta de solida-
ritat amb en Franki. A més, diverses
organitzacions polítiques i socials
van emetre comunicats de suport
com la CNT, l’Associació per la Ter-
cera República, En Lluita, el SEPC o
el Moviment Popular de Sabadell.

Els polítics prenen posicions
Les mobilitzacions de la setmana
passada van anar acompanyades de
les declaracions –sempre conflicti-
ves i, a vegades, odioses– dels dife-
rents partits polítics. Montserrat
Tura, consellera de Justícia, va afir-
mar que la defensa d’en Franki havia
començat massa tard, quan la
sentència ja era ferma i no hi havia
més opcions –o, com a màxim, la
recerca d’un tercer grau penitencia-
ri. El judici que es va celebrar fa sis
anys el va iniciar l’Ajuntament de
Terrassa, governat per tripartit i
amb un alcalde del PSC. La petició
d’indult que es va presentar va ser
desestimada pel Ministeri de Justí-
cia del PSOE i, ara, des de el partit
de la consellera Tura, es limiten a
reclamar un respecte absolut a les
decisions dels jutges. El posiciona-
ment d’ICV és semblant, ja que no
vol prendre partit en el cas d’en
Franki perquè entén que el poder
legislatiu no ha de valorar les
actuacions judicials per tal de
garantir la separació de poders. No

obstant això –i a diferència dels
socialistes–, presentaran una pro-
posició no de llei al Congrés
espanyol perquè s’aboleixi el delic-
te d’ultratge a la bandera espanyo-
la. Tant Convergència i Unió com
Esquerra Republicana van demanar
l’alliberament d’en Franki. Oriol
Pujol, portaveu parlamentari de
CIU, va qualificar la condemna de
“desproporcionada” i va instar la

Generalitat a fer totes les gestions
possibles per l’excarceració del
jove terrassenc. Joan Tardà, d’ERC,
es va entrevistar amb la família per
acordar la redacció d’una carta on
s’evidenciava que el cas posava en
qüestió els drets democràtics més
elementals i es denunciaven les
irregularitats judicials comeses
durant tot el procés. Joan Puigcer-
cós va enviar l’escrit a la consellera
de Justícia. El PP, per contra, conti-
nua amb la seva línia i demana con-
tundència contra les mostres de
solidaritat amb en Franki, a qui tit-
lla de violent i independentista
radical.

TERRASSA // ESPIRAL SOLIDÀRIA PER LA LLIBERTAT D’EN FRANKI DE TERRASSA

El seu currículum
pot sert un dels
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enrere la seva
sentència

d

David DatziraAlbert Garcia

Tant
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Republicana 
van demanar
l’alliberament

d’en Franki

Albert Garcia Albert Garcia

La difusió del cas i el fet que
aquest posés de relleu les

irregularitats comeses durant el
procés judicial van fer que la
presidenta del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Maria
Eugènia Alegret, afirmés que en
Franki havia tingut un judici amb
garanties i que no estava a la
presó pel delicte d’ultratge a la
bandera, sinó pels delictes de
desordres públics i d’atemptat a
l’autoritat que s’hi sumaven.
Aquest fet indigna, sobretot,
perquè la defensa d’en Franki
sempre ha mantingut que ell no

es trobava al lloc dels fets. De
fet, l’acusació no ho ha pogut
demostrar mai: l’agent de la
policia local que va declarar va
dir que li havien passat els noms
dels joves en un paper, no va
reconèixer cap de les persones
acusades i a les fotografies pre-
sentades no hi figuraven els acu-
sats. Es pot dir que el jutge mili-
tar Enrique Rovira del Canto va
tenir en compte els delictes d’a-
temptat i desordres públics (tot
i no que no es podien demostrar)
precisament per empresonar en
Franki.

El poder judicial es cobreix

A dalt, solidaris amb en Franqui es pengen de la B-23 i marxa de cotxes a Can Brians. A sota, la manifestació del 10 de maig a Barcelona
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✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Prop de 35 persones van
entrar al temple del Tibida-
bo el 9 de maig just quan

estava a punt de tancar amb la
intenció de passar-hi la nit per
protestar “contra la prepotència
municipal i les agressions que
pateix la serra de Collserola”. 

El comunicat de l’acció era
clar i denunciava “l’intolerable
despotisme d’un alcalde que no
té en compte les decisions de la
majoria ni dels plens del Districte
ni de la Casa Gran ni el clam

popular de la ciutadania, que es
fa creus de l’escandalós i alar-
mant deteriorament democràtic”. 

El govern del PSC-ICV no
atura les obres de la nova mun-
tanya russa, tot i que la majoria
de la representació política ho
ha votat a quatre plenaris del
Consell Municipal del Districte

de Sarrià-Sant Gervasi i a dos
plenaris de l’Ajuntament de Bar-
celona. El grup està alarmat per
la manca de transparència, ja que
fins i tot el personal del Parc d’A-
traccions prohibeix pujar a l’avió,
l’atalaia o la nòria amb càmeres
fotogràfiques o de vídeo, –des
d’on es podria veure la tala ama-
gada al públic.

Reflexions
L’escenari convidava i, a la nit, es
va obrir un espai de reflexió sobre
les lluites socials i la gestió públi-

ca. Al comunicat ja afirmaven: “Cal
que Barcelona enceti un nou dià-
leg amb Collserola de respecte
vers la vida que contenen els seus
ecosistemes i que quedi blindada
–tota i per sempre– davant els
especuladors que, tot devastant-
la, incrementen el deteriorament
de la salut pública, sense que la
societat civil compti amb cap eina
per prevenir i evitar riscos pre-
sents i futurs”. Les persones parti-
cipants a l’acció van manifestar-se
alarmades per la inexplicable polí-
tica contra el canvi climàtic d’un

Ajuntament que tala alzines en
plena sequera, essent com són
d’importants els arbres pel cicle
de la pluja i per la seva aportació
d’oxigen. La conclusió és que es
tracta d’un “espoli del bé públic”
per un “negoci rodó”, ja que la
nova atracció és “un equipament
d’esbarjo desenfrenat, que no té
res a veure amb les necessitats
reals de la nostra ciutat. Ben al
contrari, és un luxe ostentós, insul-
tant i del tot innecessari”. 

La protesta va finalitzar el
matí següent amb el desallotja-

ment voluntari del temple, que es
va desenvolupar amb tran-
quil·litat després d’arribar a un
acord amb el mossèn, que va
entendre els arguments de les
activistes.

Història i actualitat
Des del novembre de 2006 l’Asso-
ciació Veïnal del Cim del Tibidabo
i la Plataforma SOS Tibidabo, jun-
tament amb 30 entitats adherides
i el suport de més 40.000 signatu-
res, han intentat –a través de les
vies administrativa, judicial i de
mobilització– evitar la tala de l’ú-
nic alzinar del vessant solell de
Collserola. Els enginys jurídics i
les irregularitats viscudes durant
el procés han possibilitat un marc
legal que permet talar prop de 35
alzines per instal·lar una nova
muntanya russa desproporciona-
da. Els responsables d’aquesta
gran destrossa han declarat als
mitjans de comunicació que no
caldria destruir-ne més per ins-
tal·lar la muntanya russa gegant.
El veïnat denuncia que és una
“excusa oficial per arrasar aquest
alzinar emblemàtic”. 

Les associacions que han tre-
ballat per la seva defensa han
constatat que cap jutjat ni fiscalia
ha fet prevaldre el medi ambient
davant l’especulació. Contrària-
ment, han arxivat el cas adduint
que no es tractava de cap delicte
ecològic per la qualificació del sòl
que van aprovar PSC-ICV-ERC.
També critiquen la impunitat del
govern municipal i dels seus res-
ponsables.

COLLSEROLA // PROTESTA PER LA TALA DE L’ALZINAR

El personal 
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prohibeix pujar
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Els socialistes volen augmentar
la densitat d’habitatges
✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El PSC promou la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) per augmentar la

densitat d’habitatges a diferents
sectors d’Esplugues i prohibir que
els baixos puguin ser utilitzats
com a habitatges. L’objectiu és
planejar les edificacions noves
amb habitatges de 80 m2, quan
fins ara la referència era de 100
m2. Per justificar aquesta modifi-
cació, l’alcaldessa Pilar Díaz va
dir al ple municipal del mes de
febrer passat que “les unitats
familiars no són les mateixes que
fa 25 o 30 anys” i va parlar de la
“necessitat de generar un major
nombre d’habitatges a un preu
absolut més assequible”. La reali-
tat és que els pisos serien més
barats perquè, senzillament,
serien més petits. A la vegada,
fan propaganda de la seva pro-

posta i afirmen que el 50 per
cent d’aquests habitatges tindran
“algun règim de protecció”. 

En primer lloc, no s’especifi-
ca el règim de protecció –cosa
que tampoc és garantia del seu
valor assequible– i en d’altres
apartats dels criteris previs
exposats al públic s’obre la porta
a poder substituir aquests pisos
“protegits” pel seu valor econò-
mic quan no s’arribi al 50 per
cent. És la dinàmica que practica
el govern local del PSC des de fa
dècades: en comptes d’obligar la
promotora a fer pisos de protec-
ció oficial, els cobra els diners
per engreixar els pressupostos
públics.

Al mateix temps que diuen
que faciliten l’habitatge assequi-
ble, prohibeixen que la gent pugui
fer servir les plantes baixes com a
habitatge als sectors que poden
constituir-se com a eixos comer-
cials, bàsicament, de proximitat i

minorista. La conclusió és que el
govern local pretén dificultar que
la gent tingui un sostre amb l’excu-
sa de protegir un petit comerç que
mai ha defensat fermament ja que
mai no ha impedit la instal·lació
de supermercats de totes les
mides als diferents barris de la ciu-
tat i ha impulsat projectes com el

pla Caufec-Porta BCN, que inclou
el centre comercial més gran del
vessant nord de Barcelona.

Aquestes dues mesures –den-
sitat i baixos– afecten 71 illes d’Es-
plugues qualificades amb clau
urbanística 12 (Casc Antic) i 13b
(Zona en densificació urbana
semiintensiva). Can Vidalet (19
illes), Centre (17 illes) i La Plana (16
illes) són els barris més afectats. És
a dir, s’està parlant d’un canvi
urbanístic generalitzat que jurídi-
cament hauria de tramitar-se com
a revisió del PGM i no com una
simple modificació. Aquests crite-
ris previs han rebut el vot favora-
ble del PSC i del PP, el vot en con-
tra d’ERC i CiU i l’abstenció d’IC. 

Aquest projecte afectarà la
qualitat de vida de la població
espluguina. Per una banda, perquè
permetrà augmentar la densitat
d’habitatges sense incrementar
proporcionalment les reserves de
sòl per equipaments i, per una

altra, perquè impedirà les solu-
cions particulars davant la manca
d’habitatge assequible.

Aquesta modificació entraria
en vigor majoritàriament a les
zones ja urbanitzades i les condi-
cions de densitat i del 50 per cent
“d’algun tipus de protecció” no s’a-
plicarà als projectes aprovats però
que encara no s’han començat a
construir. D’altra banda, l’impedi-
ment d’utilitzar els baixos com a
habitatges entraria en vigor a par-
tir del moment que s’aprovés la
modificació. Així, el govern local
aplica l’anomenat Pacte Nacional
per l’Habitatge (que recull un 40
per cent d’habitatge protegit a les
promocions noves), però exclou
algunes zones i planejaments
urbanístics que potser es desen-
volupen properament –com el
sector de Can Cervera, que apor-
taria una quantitat molt gran
d’habitatges amb “algun tipus de
protecció”.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT // ES PROHIBEIX UTILITZAR ELS BAIXOS COM A HABITATGE
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Algunes de les persones que es van tancar al temple, durant l’acció Abel Periáñez

Grups ecologistes es tanquen 
una nit al temple del Tibidabo

El PSC pretén
impedir que la
gent tingui un

sostre amb
l’excusa de

protegir un petit
comerç que mai

ha defensat



14 de maig de 2008 /pàgina 14 reportatge



reportatge pàgina 15/ directa núm. 93

Dheisheh –a Betlem– és un dels
cinquanta-nou camps de refugiats
dispersats pel WestBanck, la franja

de Gaza, Jordània, el Líban i Síria. Creat
l’any 1948, després de l’expulsió de més
de set-cents cinquanta mil palestins arrel
de l’establiment de l’Estat d’Israel, va
acollir persones de quaranta-cinc pobles
diferents arribades de Jerusalem i
Hebron. De les onze mil persones que
conviuen en un quilòmetre i mig de terri-
tori, més de sis mil són infants que juguen
als carrers estrets i a les cases inacabades,
on les runes es converteixen en el millor
amagatall.

Des del principi de la primera Intifada,
la lluita palestina per acabar amb els més
de cinquanta anys d’ocupació israeliana
ha estat contrarestada per Israel amb uns

nivells molt alts de violència. Han obert
foc contra la mainada, han bloquejat
famílies a casa seva durant dies, els han
tallat l’abast al menjar i l’aigua i els han
negat l’assistència mèdica.

La vulneració dels Drets Humans, la
inestabilitat política i la violència han
privat la quitxalla palestina dels plaers més
bàsics de la infància. És la que ha patit el
cop més fort durant el conflicte. Les incur-
sions dels militars quedaran gravades per
sempre en la memòria d’aquests infants,
igual que l’enyorança dels pares i mares
detingudes i el record dels membres de la
família assassinats.

El centre cultural IBDAA es va crear per
aportar una atmosfera positiva a la
mainada del camp i oferir-li la possibilitat
de créixer amb il·lusions i esperança.

Esperança 
darrere les reixes

TEXT I FOTOGRAFIES: Xènia Sola
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✑ Laia Alsina Garrido
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“Tota persona té dret, in-
dividualment o col·lec-
tivament, a promoure i

procurar la protecció i la realitza-
ció dels Drets Humans i les lliber-
tats fonamentals universalment
reconegudes”. Això és el que asse-
gura una resolució de les Nacions
Unides aprovada per l’Assemblea
General d’aquest organisme el
desembre de 1998. Deu anys més
tard, l’Estat espanyol sembla que
ha preferit ignorar-la.

Si més no, així ho posa de
manifest el darrer informe ela-
borat per la Coordinadora per a
la Prevenció de la Tortura. Sota el
títol de ‘Desqualificació, obs-
trucció i criminalització d’orga-
nismes socials i professionals
que denuncien tortures a l’Estat
espanyol’, el document exposa
24 casos en què es denuncien els
greus problemes amb què topa
qualsevol persona que treballa
per eradicar aquesta pràctica,
tot i que es tracta d’una tasca

“reconeguda en múltiples textos
jurídics nacionals i internacio-
nals”. Però, aquesta empara que
destaca l’informe no serveix de
res a l’hora de la veritat. Els
insults, les amenaces, les multes,
el tancament de seus, les agres-
sions i les denúncies penals
incloses en la teoria que tota
aquella persona que denuncia la
tortura és una terrorista, són els
exemples que s’hi exposen.

24 exemples de repressió
Es parla de casos com el del tan-
cament de la pàgina web de l’As-
sociació Contra la Tortura (ACT),
una entitat que, des de l’any 1990,
elaborava un informe anual de
denúncia i el feia arribar a totes
les administracions competents.
Amb l’excusa que s’havia vulnerat
la protecció de dades, es va pro-
cedir a clausurar la pàgina de
l’ACT. Quatre dies abans, a l’a-
dreça electrònica es.soc.org.poli-
cia s’amenaçava directament el
president de l’associació i s’adjun-
taven noms, adreces, telèfons i
dades privades d’altres persones
que pertanyien a l’entitat, tot
convidant a fer visites intimida-
dores i trucades amenaçadores.
Després que l’ACT denunciés
aquests fets, la informació va
desaparèixer i el jutjat que inves-
tigava el cas va tancar el procedi-
ment perquè la pista dels respon-
sables de les amenaces es perdia
en un municipi del País Valencià.

Hi ha molts més exemples,

com la detenció i l’agressió d’En-
ma Valiente, una advocada anda-
lusa que va voler ajudar unes per-
sones a qui estaven identificant.
Un altre cas és la campanya de

desprestigi i amenaces i la prohibi-
ció d’entrada a les presons a mem-
bres de l’Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans de la Uni-
versitat de Barcelona per part de
la UGT, després que denunciessin

una vintena de casos de tortura a
Can Brians. I encara un altre exem-
ple: la prohibició d’accedir a la seu
de les Nacions Unides al coordina-
dor de Behatokia, Julen Arzuaga,
després que el govern espanyol el
qualifiqués de “terrorista perillós”.
Tres mesos més tard les Nacions
Unides van aixecar la prohibició i
van demanar disculpes al lletrat.
Un altre cas, el de la querella con-
tra una associació que va denun-
ciar tortures i maltractaments a la
presó de Daroca, Saragossa, va
acabar amb el suïcidi d’un pres a
conseqüència de la repressió que
va patir quan es va tancar el cas i
l’entitat va quedar molt tocada.

Acusacions de terrorisme
Una de les tàctiques habituals de
l’Estat espanyol, segons l’informe
de la Coordinadora, és acusar les
diferents entitats o professionals
de terroristes. Darrere aquesta tesi
hi ha els tancaments de les seus del
TAT (Torturaren Aurkako Taldea) i
Etxerat a Bilbao, la denúncia contra

la Coordinadora de Barrios de
Madrid per denunciar maltracta-
ments en un centre de menors o la
il·legalització d’Askatasuna o Ges-
toras Pro Amnistia. En relació a
aquest darrer cas, 27 persones s’as-
seuen al banc dels acusats a l’Au-
diència Nacional espanyola des
del 21 d’abril amb peticions fiscals
de deu anys de presó.

Reconeixement internacional
El Secretari General de les Nacions
Unides és el primer que reconeix
que les persones que lluiten per la
defensa dels drets humans sovint
han de pagar un preu molt alt. L’in-
forme que va fer l’aleshores res-
ponsable de les Nacions Unides
Kofi Annan el 8 d’agost de l’any
2000 alertava que les persones
que defensen els Drets Humans
moltes vegades “són les primeres
víctimes de les violacions dels
Drets Humans perpetrades pels
funcionaris públics o les entitats
privades”. Unes violacions que,

segons deia, van des dels atacs
directes contra la vida fins a la
repressió judicial, les restriccions
o el fet de relacionar-les amb el
terrorisme.

Tot plegat mentre l’Estat es-
panyol subscriu protocols, con-
vencions, tractats i pactes des de
1977 i després, els converteix en
lletra morta.

ESTAT ESPANYOL //  DARRER INFORME DE LA COORDINADORA PER LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA
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Manifestació contra la tortura l’abril de 2007 a Euskadi Arxiu

Tractes, protocols, pactes i
convencions queden en via morta

Si ho denuncies, seràs denunciat

La reflexióLa reflexió

E
✑ Carlos Hernández. 
Membre de Salhaketa Bizkaia

l 9 de maig vam presentar
un informe, a través de la
Coordinadora per la Prevenció
de la Tortura, que mostra 24
casos en què diferents grups
dedicats a la tasca de denunciar
i prevenir la tortura veuen difi-
cultada la seva tasca per part
dels diferents poders públics.
Aquests casos van dels insults i
les amenaces fins a la interposi-
ció d’accions judicials (com l’ac-
tual judici contra Gestoras
pro-Amnistia), passant per
l’obstaculització i/o la prohibi-

ció del desenvolupament de les
seves tasques socials i profes-
sionals.

Aquesta situació neix de la
voluntat de no reconèixer
l’existència de la tortura i els
maltractaments a l’Estat
espanyol per part del seu
Govern i les seves institucions.
Una situació que reforça la
impunitat dels torturadors,
sumada als factors com l’aïlla-
ment i la incomunicació, l’arxi-
vament sistemàtic de les
denúncies o la por de denun-
ciar... Tot això serveix perquè
la tortura sigui, a dia d’avui,
una realitat enquistada a
l’Estat espanyol.

a) Insults, amenaces i desqualifica-
cions a persones i organismes
socials i professionals defensors
dels Drets Humans
CAS 1. Amenaces a membres de l’Asso-
ciació Contra la Tortura. Març de 2000.
CAS 2. Desqualificacions a l’APDHA-
Córdoba. Octubre de 2002.
CAS 3. Desqualificacions a l’OSPDH
per part de la UGT-Presons. Segon
semestre 2007.
CAS 4. Desqualificacions a Julio
Medem pel documental La Pelota
Vasca. Durant el 2004.
CAS 5. Desqualificacions a l’AMCT i
l’ACAT amb l’objectiu de rebutjar que
es personin com a acusació particular.

b) Acusacions de terrorisme
CAS 6. Deducció de testimoni contra
els lletrats Jone Goirizelaia i Jose
María Elosua. Durant el 2007.
CAS 7. Sumari 33/01 contra Gestoras
Pro-Amnistía i Askatasuna. El judici
comença el 21 d’abril de 2008.

c) Obstaculització de les activitats
d’organismes socials i professionals:
agressions, prohibicions i despeses
econòmiques
CAS 8. Agressions a l’advocada Enma
Valiente en l’exercici de la seva
professió. 5 de febrer de 2007.
CAS 9. Multes a la Comisión de
Denuncia (cas Diego Viñas). Fets del
12 d’octubre de 2006.
CAS 10. Multa i tancament del web
de l’ACT. 28 de març de 2000.
CAS 11. Despeses econòmiques a la
Coordinadora de Barrios (cas Centre
de Menors Guadarrama). Juny de 2001.
CAS 12. Prohibicions d’entrada a la
presó a l’OSPDH. Octubre de 2007.
CAS 13. Negativa a l’entrada a la
presó d’Alcolea (Córdoba) al lletrat
Valentín Aguilar. Novembrze de 2007.
CAS 14. Prohibició d’accedir a la seu
de l’ONU al coordinador de
Behatokia. Finals de 2002.
CAS 15. Clausura de les seus del TAT i
Etxerat. 27 d’agost de 2002.

d) Querelles contra persones i orga-
nitzacions defensores dels Drets
Humans
CAS 16. Querella contra APDHA-
Huelva. Octubre de 1999.
CAS 17. Querella contra ASAPA.
Primer judici l’any 1996.
CAS 18. Querelles contra la ACT. A
partir de 2000.
CAS 19. Querella contra un regidor
d’IU de Granada. Juliol de 2005.
CAS 20. Querella contra Fran de Buey
de PreSOS Galiza. 30 de desembre de
2004.
CAS 21. Querella contra Aiert Larrate
(TAT) i Julen Larrinaga (Askatasuna).
28 d’abril de 2006.
CAS 22. Amenaça de denúncia a Salha-
keta (escrit de la fiscalia). Abril de 2005.
CAS 23. Amenaces de querella contra
PRODEIN. Gener de 2008.
CAS 24. Amenaces de querella contra
una metge de la presó de
Monterroso per denunciar uns fets
ocorreguts el febrer de 2002.

LES DENÚNCIES. L’informe distingeix entre quatre tipologies:

Nacions Unides
reconeix que les

persones que
lluiten per la
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sovint han de
pagar un preu

molt alt
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✑ Maia Riba
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L’ajuntament de Sant Feliu
va procedir a la subrogació
obligatòria del personal

treballador públic del Centre d’A-
tenció i Seguiment de drogode-
pendències a l’empresa PAS SL
(que ha entrat en vigor l’1 de maig). 

Des de l’any 2006 totes les
negociacions entre l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i el Cat-
Salut per traspassar la gestió del
CAS mantenien sobre la taula una
clàusula segons la qual la plantilla
podia escollir individualment si
volia mantenir el contracte amb
l’Ajuntament o bé preferia la gestió
per part del CatSalut. Però tot això
no ha servit de res, ja que a la
darrera reunió ambdós organismes
van acordar el seu traspàs forçós a
PAS, SL, empresa sotmesa a un
conveni laboral que ofereix unes

condicions molt inferiors. La deci-
sió es va prendre sense demanar
l’opinió a la plantilla ni donar cap
altra opció. Segons les treballado-
res, l’alcalde Juan Antonio Vázquez
contradiu l’opinió de la regidora de
Serveis Socials i Salut Pública i del
tinent d’alcalde responsable de
l’Àrea –que s’hi havien manifestat
contraris–, ja que no vol parlar de
res que no sigui el traspàs forçós. 

Afectacions personals
Aquesta privatització implica la
finalització d’una relació laboral
de més de vint anys entre l’Ajunta-
ment i cinc persones: una metges-
sa, una treballadora social i tres
psicòlegs. Els treballadors i els sin-
dicats han convocat diverses
accions per protestar contra les
mesures del govern local. El 21 d’a-
bril es va convocar una xiulada-
cassolada davant del consistori,
on ja s’han col·locat dues pancar-
tes de protesta, i una altra davant
del CAS. El 29 d’abril es va presen-
tar una moció al ple municipal. El
personal afectat ja ha dit que
emprendrà accions legals amb el
suport dels gabinets jurídics de les
seccions sindicals si l’ajuntament
no escolta les seves protestes.

SANT FELIU // L’AJUNTAMENT IGNORA EL PARER DE LES TREBALLADORES
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✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament de Mataró va
ordenar retirar els tríptics i
cartells amb la programa-

ció dels actes previstos per la
diada de Sant Jordi del Casal de la
Gent Gran del Parc perquè a la
portada hi havia una senyera este-
lada i el mapa dels Països Catalans.
Enguany, coincidint amb la cele-
bració del centenari de l’estelada,
la Junta del Casal havia volgut ren-
dir-li un homenatge incloent-la al
material de la programació dels
actes de la diada.

El fet no va agradar al govern
municipal, que va ordenar la reti-
rada del material, tot i que gran
part ja havia estat repartit. L’ordre
va ser donada per la regidora de
Serveis Socials, Carmen Esteban
(PSC), amb l’argument que al tríp-
tic hi apareix el logotip de l’Ajun-
tament i, segons ella l’organisme
municipal “no vol que el seu ana-
grama surti amb una estelada que

té una simbologia política de la
qual volem desmarcar-nos”

La Junta de l’entitat ha reaccio-
nat indignada i ha qualificat aques-
ta actuació de “censura”. El seu pre-
sident, Pep Llauder, afegeix que
des de l’Ajuntament li han fet saber
que controlaran els continguts
dels futurs tríptics i programes de
l’entitat. Els socis minoritaris del
govern (ICV-EUiA i ERC) han ex-
pressat el seu malestar per la deci-
sió perquè representa una intro-
missió en l’autonomia d’una entitat
i crea un conflicte “inoportú”. La
censura de l’estelada contrasta
amb la decisió recent del ple d’his-
sar una senyera en un lloc promi-
nent de la ciutat. Durant l’acte ins-
titucional de la hissada, el 19
d’abril, un grup de Maulets va des-
plegar una pancarta on es podia
llegir “El PSC censura l’estelada”. 

La CUP demanarà explicacions
La CUP local ha manifestat que
considera inacceptable la censura
i les justificacions donades per
Esteban perquè coarten la lliber-
tat d’expressió i l’autonomia de
les entitats i atempten contra els
símbols de la catalanitat. També
denuncia el “cada cop més evi-
dent tarannà espanyolista dels
membres del PSC” i ha anunciat
que al proper ple demanarà expli-
cacions al govern.

L’Ajuntament
retira el tríptic
de Sant Jordi
d’un casal de
gent gran on
sortia l’estelada

El casal afirma
que li han fet

saber que
controlaran 

els continguts
dels tríptics 
i programes

MATARÓ // CONTROL SOCIAL

Un jutjat condemna CCOO per
vulneració de la llibertat sindical
✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

En una sentència feta pública
la darrera setmana, el jutjat
Social núm.2 de Lleida con-

demna al sindicat Comissions
Obreres (CCOO) i a Josep Maria
Capdevila, un dels seus delegats a
la Diputació de Lleida, per vulne-
rar el dret de llibertat sindical de
la Confederació General del Tre-
ball (CGT). A més ordena tornar a
donar d’alta una de les delegades
de la CGT al comitè d’empresa de
l’organisme i que se la convoqui al
procés de negociació col·lectiva
que s’hi està duent a terme.

Els fets es remunten al mes
de gener quan la CGT demana la
constitució d’una taula negocia-
dora per a un nou conveni
col·lectiu. Es tracta d’una deman-
da que s’arrossega des de l’any
2004.  Segons la sentència, queda

demostrat que quinze dies des-
prés, Josep Maria Capdevila, amb
el coneixement de CCOO, va pre-

sentar un escrit donant de baixa a
les persones que havien estat
candidates en les eleccions per la
CGT, dues de les quals eren repre-
sentants en el comitè d’empresa.

Així, la CGT no podia participar
en la reunió per la negociació
col·lectiva que s’havia de celebrar
a mitjans d’abril. 

Mantenir els dos delegats
Segons ha explicat a la DIRECTA

Blanca Rivas, advocada de la CGT,
“la sentència només retorna la
representativitat a una de les
delegades de CGT.  L’altra persona
va deixar de treballar a la Diputa-
ció durant els mesos d’estiu quan
es va extingir el seu contracte
temporal, tot i que treballa des de
fa anys a la Diputació i va ser
recontractada posteriorment”. La
sentència considera que va causar
una vacant que no es podia substi-
tuir perquè la resta de persones
presentades a les eleccions ja no
hi treballaven. Per Blanca Rivas,
“s’haurien de mantenir els dos
delegats perquè així van ser esco-
llits en eleccions”. Per aquest

motiu han presentat un recurs al
Tribunal Superior de Justícia.

Segons Natividad Gonzàlez,
representant de la CGT pel perso-
nal funcionarial a la Diputació, “la
sentència és positiva perquè
recull la nostra posició de base
però és negativa perquè no ens
dóna un dels delegats”. També
denuncia que “normalment
aquest tipus de sentència es dicta
contra una empresa. És molt fort
que sigui un sindicat el que vulne-
ri la llibertat sindical. Els sindicats
majoritaris pensen que el dret
només és per ells i la resta tenim
un dret limitat. Es creuen els titu-
lars exclusius de la llibertat sindi-
cal. És una vergonya.”

Per la seva banda, la Diputació
de Lleida ha suspès la negociació
fins que es resolgui el conflicte,
allargant d’aquesta manera una
possible millora dels drets laborals
del personal no funcionari.

LLEIDA //  CGT VA DENUNCIAR EL SINDICAT PER ACOMIADAMENTS A LA DIPUTACIÓ
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Els professionals que treballen al centre ja no són contractats per l’ajuntament

Privatitzat de manera forçosa 
el centre de drogodependències

Des de principis d’any, l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llo-

bregat ha retallat el fons econò-
mic municipal que ajudava sense
excepció totes les persones que
ho demanessin. Es tracta d’un
model d’ajuda social creat pel
consistori l’any 1996 que consis-
tia en uns xecs bescanviables per
diners, subvencions o assistència
i que s’atorgaven seguint uns
barems de prioritat. El model va
continuar amb el canvi de govern
–ara encapçalat pel PSC, junta-
ment amb CiU i ERC–, tot i que es
van introduir modificacions. Ara
sembla que aquest sistema d’aju-
da social té els dies comptats.

Les persones que abans
rebien una quantitat de vint

xecs mensuals, ara en reben cin-
quanta anuals (un 75 per cent
menys). El preu del servei d’as-
sistència també ha pujat d’onze
a tretze euros, mentre que els
xecs continuen tenint un valor
de cinc euros. Aquests xecs es
podien fer servir mitjançant la
Fundació Domicilia, integrada
per la Diputació de Barcelona,
els sindicats i l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, entre
d’altres entitats. La Fundació
s’encarrega de gestionar una
borsa d’empreses de serveis
d’assistència i els xecs es poden
bescanviar –un per cada hora de
feina– per tal de sufragar una
part del cost del servei de l’em-
presa d’assistència.

Reducció del fons d’ajuda social
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Esther A.
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✑ Andreu Jérez
/Berlín (Alemanya)/

“Durant els últims anys
s’ha vingut posant
cada cop més atenció

–principalment per part de les
xarxes d’activistes europeus i llati-
noamericans autònoms al voltant
de la precarietat– sobre una certa
política d’apropiació col·lectiva i
visible. Aquesta política està mar-
cada per la subversió de la lògica
de l’intercanvi de signe capitalista
en favor d’un concepte d’apropia-
ció basat en el desig, què no se
sotmet a restriccions econòmi-
ques. Aquests gestos tenen en
comú una actitud altament lli-
bertària, una negació exuberant i
juganera de l’alienació i l’exclusió
provocades per les dinàmiques
consumistes, així com una clara
orientació social que prova d’anar
més enllà dels paradigmes de les
estructures tradicionals tant en la
teoria com en la pràctica” .

Així comença el magnífic arti-
cle ‘Gestos de la resistència quoti-
diana’ d’Anja Kanngieser i publicat
per la revista Transversal el febrer
de l’any passat. Anja repassa dife-
rents moviments iniciats a Ale-
manya ara fa uns cinc anys, els
quals s’emmarquen al conegut
com a Umsonst Bewegung (Movi-
ment gratuït). Les seves iniciatives
aposten per una manera de con-
sum on els diners no juguen cap
paper. Es tracta, en definitiva, “
d’un concepte d’apropiació basat
en el desig”  que s’enfronta direc-
tament amb la lògica econòmica
capitalista.

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
ALEMANYA // UNA MIRADA AL MOVIMENT ‘UMSONTS’ BERLINÈS

Comprar sense diners?

Entre 2003 i 2006 es van posar
en marxa diferents accions contes-
tatàries amb el sistema de consum
capitalista, que van fer servir el
delicte (des de la perspectiva legal
establerta) com a eina de resposta
a la injustícia i el malbaratament
que provoca. Molts d’aquests
col·lectius irrompien directament
en botigues i centres comercials de
forma massiva per robar la major
quantitat de béns possibles i des-
prés distribuir-los entre gent en
una situació econòmica i laboral
precària. Una altra de les modali-
tats era fer servir els transports
públics sense pagar el bitllet. Totes
les accions es feien públicament i
massiva per tal de crear el major
rebombori possible i fer visibles les
mancances de la normalitat capi-
talista. A Barcelona es van assajar
aquestes tàctiques sota el joc de
paraules de “Yomango” .

Botigues gratuïtes
Dins d’aquest moviment umsonst,
però, no només hi caben les ac-
cions directes. Hi ha una altra for-
ma de fer mal al delirant consumis-
me. Una forma silenciosa i humil,
però que va fent el seu camí. Són
les botigues gratuïtes: locals on
pots entrar, agafar el que necessites
i marxar sense haver de pagar ni un
sol cèntim d’euro. A Alemanya n’hi
ha una trentena, dues a Berlín. Per a
molta gent no serà fàcil compren-
dre a quina lògica econòmica res-
pon aquesta iniciativa. El col·lectiu
que administra la botiga umsonst
del número 183 de la Brunnenstras-
se, al mateix centre de la capital
alemanya, ho té ben clar: “ Nosal-
tres fem això per crear alternatives
al consum capitalista, i per fer front
al seu sistema sense haver-nos de
barallar directament amb ell” . Dit
així, sona fàcil. Però no ho és.

Robert Podzuweit és un dels
quinze membres del col·lectiu
Umsonts des de fa uns sis anys. El
local es troba als baixos d’un bloc
d’habitatges okupat just després
de la caiguda del mur. La història
de la botiga és la història d’un
projecte que intenta sobreviure
en un entorn cada vegada més
hostil amb aquestes iniciatives. “
La botiga és un projecte polític
anticapitalista que pretén ser una
alternativa ecològica de consum.
Evitem produir alhora que posem
a disposició de la gent una sèrie
de productes que, de no ser per
nosaltres, acabarien a les escom-
braries. No apostem per l’inter-
canvi. La nostra idea és la següent:
quan ja no necessites alguna cosa,
la pots deixar al nostre local.
Quan necessites quelcom, ho
pots agafar sense haver de pagar.
Així de senzill”  .

La pregunta és inevitable: com
sobreviu el comerç econòmica-
ment? “Com a la nostra botiga no
es paga, tampoc hi guanyem diners.
Això està clar. Tot i això, hem de fer
front a despeses com l’aigua o la
llum. Tenim a disposició de la gent
una guardiola i un compte bancari
on s’hi poden deixar ajudes. I fins
ara hem cobert aquestes despeses”.

Els problemes per a la super-
vivència del projecte han estat ine-
vitables: pressió policial per trobar-
se a una casa okupada, pressió
immobiliària per la revaloració del
centre berlinès, etc. Tot i això, i per
a incredulitat general, el projecte
ha rebut el suport de la majoria
dels partits polítics del districte de
Mitte. “Fins i tot l’alcalde de Berlín,
el senyor Klaus Wowereit (social-
demòcrata), va visitar un dia la boti-
ga i la va trobar del seu gust. Sabem
que, tot i la quantitat d’interessos
especulatius que hi ha sobre l’edifi-
ci on ens trobem, polítics de totes
les orientacions, excepte els con-
servadors de la CDU, volen mante-
nir el nostre projecte.” Igual que a
Barcelona o València. d

/internacional@setmanaridirecta.info/

Si li preguntes a Robert sobre
l’encaix del seu projecte en el

moviment umsonst alemany des-
crit per Anja Kanngieser al seu
article, l’esceptisme brilla als se-
us ulls. “Nosaltres no tenim res a
veure amb les tàctiques d’acció
directa com l’apropiació massiva
i la posterior distribució del que
ha estat robat. Nosaltres volem
construir una alternativa al siste-
ma capitalista de producció i
consum, no una confrontació di-
recta amb el capitalisme. Dit
d’una altra manera: nosaltres no

robem al capitalisme, simple-
ment oferim una alternativa de
consum real i possible.”  

On sí encaixa la botiga um-
sonts de la Brunnenstrasse és a
una xarxa d’aquest tipus de pro-
jectes existents a tota Europa.
Una web funciona com a eina de
comunicació i organització, així
com a plataforma on line per a
qui té alguna cosa a oferir que ja
no farà servir més. A més a més,
totes les botigues gratuïtes ale-
manyes organitzen una trobada
anual.

I què heu aconseguit? “Pri-
mer de tot, hem aconseguit so-
breviure, que no és poc. No hem
canviat el món, però hem cons-
truït una alternativa de consum
factible: hem aixecat una xarxa
d’ajuda mútua. Per canviar el
món hi hauria d’haver una botiga
com la nostra a cada cantonada.
El que més ens agrada és que ara
algunes persones han de treba-
llar menys per aconseguir allò
que necessiten per viure.”  

+ info: www.allesundumsonst.de/

Un moviment heterogeni a Alemanya Certes regles 

“És curiós, però a la nostra
botiga també es furta. Enca-

ra que no s’hagi de pagar”, explica
el Robert. I la gent roba perquè,
tot i que no s’hagi de pagar, sí que
hi ha una sèrie de regles que han
de ser respectades. La primera és
que només te’n pots endur tres
articles cada vegada. La segona,
que allò que t’emportes no pot
ser venut. “Si ens assabentem de
que alguna persona ha venut el
que es va endur mai més podrà
tornar a la botiga. La venda va en
contra de la nostra filosofia.”  

Tenda ‘umsonts’ a Berlín Andreu Jerez
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✑ Pedro Ramiro i David Llistar
/Lima (Perú)/

Del 13 al 16 de maig, en
paral·lel a la V Cimera de
Caps d’Estat i de Govern

de la Unió Europea (UE) i Amèri-
ca Llatina i el Carib (ALC) que té
lloc a Lima, se celebra a la capital
del Perú la Cimera dels Pobles
‘Enllaçant Alternatives 3’ .Aquesta
és la tercera vegada que té lloc un
esdeveniment d’aquest tipus, des-
prés de les edicions d’Enllaçant
Alternatives a Guadalajara (Mèxic,
2004), i a Viena (Àustria, 2006). 

A Lima es donen cita movi-
ments socials que han vingut resis-
tint davant les polítiques neolibe-
rals que es van impulsar a Amèrica
Llatina des de finals dels anys vui-
tanta. De comunitats indígenes i
afrodescendents a sindicats, des de
grups de joves i de migrants fins a
organitzacions de dones i de
defensa del medi ambient, les orga-
nitzacions que formen part de la

PERÚ // TROBADA PARAL·LELA A LA CIMERA DE LA UNIÓ EUROPEA I AMÈRICA LLATINA

✑ Jordi Sant Gisbert
/Barcelona/

La Junta Electoral Nacional de
Guinea Equatorial ha conside-
rat les eleccions del 4 de maig

una victòria incontestable del par-
tit de l’actual president Teodoro
Obiang Ngema, una coalició de
múltiples partits fantasma sota el
paraigua del Partit Democràtic de
Guinea Equatorial (PDGE).

Malgrat que encara queda per
confirmar com quedarà establert
l’arc parlamentari, tot sembla indi-
car que només un dels partits
opositors, el socialdemòcrata
Convergència per a la Democràcia
Social (CpDS), obtindrà un diputat
en aquesta nova legislatura.

Els comicis han estat marcats
per dos fets que expliquen la
inversemblança dels resultats. En
primer lloc, les argúcies de frau
massiu que segons els partits opo-
sitors ha arribat a nivells inimagi-
nables i més acusats que en les
passades eleccions. La més estesa
va ser el vot públic, on els presi-
dents de les taules electorals o

militars que vigilaven els col·legis
induïen els votants a ensenyar la
papereta sota amenaça de
represàlies; la manca de paperetes
de l’oposició en gran part dels

col·legis; el vot delegat, on perso-
nes votaven en nom dels seus
familiars o d’un poble sencer; la
intimidació i detenció injustifica-

da d’interventors, a més d’altres
elements com que la Junta Electo-
ral i els presidents de les meses,
estaven formats per membres del
propi Govern.

Aquest frau, denunciat des del
primer moment pels opositors,
s’ha vist agreujat per la crítica
acomplexada dels observadors
internacionals, que amb la seva
ambigüitat acabaran justificant
l’enèsima victòria del senyor
Obiang. 

És el cas dels tres diputats del
Parlament espanyol (represen-
tants del PP, PSOE i CiU) que des-
prés de ser presents en diversos
col·legis i de rebre les nombroses
queixes dels opositors durant la
mateixa jornada electoral, en una
declaració conjunta abans de tor-
nar a Madrid i malgrat fer-se ressò
d’algunes irregularitats, s’atrevien
a afirmar que “ la jornada electoral
representa un nou pas cap al pro-
cés de democratització de la
República de Guinea Equatorial” .

El petroli, una bona motivació
Tot i que la democratització de

Guinea, com a altres països afri-
cans, va més enllà de les eleccions,
cal saber que, en aquest cas, l’ex-
plotació dels recursos naturals, i
en concret els hidrocarburs, aju-
den a trobar pistes de la nul·la vali-
desa de les eleccions.

Guinea Equatorial és actual-
ment el tercer productor de
petroli africà i el seu govern
manté unes magnífiques relacions
amb el govern nord-americà ja
que les multinacionals que l’ex-
ploten i en comercialitzen gran
part són Exxon Mobile, Texaco i
Amerada Hess.

Les tímides pressions dels EUA
per convertir Guinea en un estat
de dret sols són un maquillatge
per tapar les vergonyoses rela-
cions Estat-multinacionals que
només beneficien uns pocs (les
pròpies empreses i la xarxa fami-
liar del president). En canvi, desar-
men una societat guineana des-
connectada del Govern i sense
mecanismes de pressió. La identi-
ficació entre l’Estat i el PDGE és
total i la independència del pri-
mer per actuar en favor dels seus
propis objectius també.

Amb aquest panorama, molts
opositors esperaven, amb un excés
d’optimisme, que des de l’antiga
metròpoli, s’observaria amb rigor
el procés electoral i es respondria
en conseqüència. El que segura-
ment no saben és que el govern
espanyol difícilment actuarà a no
ser que sigui per defensar, com en
època colonial, els interessos d’al-
guns lobbys empresarials que, com
Repsol, el Banc de Santander o
Unión Fenosa, miren amb interès
els beneficis que poden generar els
seus recursos naturals.

Petroli dins les urnes
GUINEA // OBIANG GUANYA LES ELECCIONS AMB QUASI EL CENT PER CENT DELS VOTS

Xarxa Birregional Europa, Amèrica
Llatina i Carib ‘Enllaçant Alternati-
ves’ estan convocades a xerrades,
tallers, plenaris i mobilitzacions en
les que es difondrà no solament la
crítica a aquest model econòmic,
que consideren injust, sinó també
les alternatives que sorgeixen
davant seu. Així doncs, la Cimera
dels Pobles significa una oportuni-
tat per a continuar impulsant
espais d’anàlisi crítica sobre les
relacions europeollatinoamerica-

nes. Sobretot, els seus impulsors
creuen necessari desmuntar la idea
que, davant el model imperial dels
Estats Units, la Unió Europea repre-
senta una forma de dur a terme una
globalització amb rostre humà.
Com a exemple, destaquen la pres-
sió que està exercint la UE per
donar suport a l’expansió de les
seves companyies transnacionals a
la regió i per firmar acords de lliure
comerç i de liberalització de les
inversions.

Tribunal Permanent 
dels Pobles
A Lima també es va dur a terme
una sessió del Tribunal Permanent
dels Pobles (TPP) per enjudiciar el
sistema de poder de les transna-
cionals europees, tant a Amèrica
Llatina i el Carib com a la pròpia
UE. El TPP té el seu origen en l’a-
nomenat Tribunal Russell, creat
per la societat civil per jutjar els
crims de lesa humanitat comesos
pels Estats Units en la guerra con-

tra el poble del Vietnam. El Tribu-
nal s’ha vingut utilitzant per a
denunciar les violacions dels
drets humans perpetrades per
governs occidentals o dictadures
militars –com les llatinoamerica-
nes durant els anys setanta i vui-
tanta i més recent la d’Algèria–, i
serveix avui per qüestionar les
empreses transnacionals. Ja en
l’Estat espanyol, s’han desenvolu-
pat diverses activitats d’aquest
tipus. Entre 2005 i 2007 es va
celebrar el Tribunal d’Opinió so-
bre el Deute Extern a Madrid, amb
audiències prèvies sobre deute
ecològic i deute social a Barcelo-
na, Còrdova i Salamanca; a Palèn-
cia i Astúries van tenir lloc tribu-
nals sobre el deute extern, i es van
convocar audiències populars per
jutjar el BBVA, a Bilbao, i Repsol
YPF, a Madrid. 

Amèrica Llatina no es queda
enrere, sobretot els països on més
s’ha aguditzat l’agressió transna-
cional contra els pobles. Tal és el
cas de Colòmbia, que ha desenvo-
lupat un procés d’enjudiciament
popular a les transnacionals, on la
majoria de les acusacions s’han
concentrat en empreses nord-
americanes, espanyoles i britàni-
ques. Destaca així mateix el cas de
Nicaragua, on el TPP a Unión
Fenosa va congregar més de 700
persones. Amb tot això, aquesta
Cimera dels Pobles representa un
pas més en el camí cap a la cons-
trucció d’un pont de solidaritat
entre les resistències a un costat i
l’altre de l’oceà. d

d

Celebració durant la Cimera dels Pobles ‘Enllaçant Alternatives 3’ Internet

Els tres diputats
del Parlament
espanyol van
afirmar que 
“la jornada
electoral

representa un
nou pas cap a la
democratització

de Guinea” 

La Cimera 
dels Pobles

representa un
pont entre les

resistències a un
costat i l’altre

de l’oceà

Els pobles enllacen les 
seves pròpies alternatives

Aquest frau s’ha
vist agreujat 
per la crítica
acomplexada

dels observadors
internacionals
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Oriol Vallvé

Ala seu del Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC), situada al carrer
Entença amb l’avinguda Diagonal

de Barcelona, també hi trobem la seu
d’un altre organisme que es dedica a
intentar regular una via de comunicació
que no és l’audiovisual. Es tracta de
l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA),
creada l’octubre de 2002 i formada pel
mateix CAC, els consells audiovisuals de
Navarra, Andorra i Andalusia i Red.es
(una institució del Ministeri d’Indústria
espanyol). El mes de febrer d’aquest any
s’hi han afegit l’Associació per a l’Auto-
regulació de la Comunicació Comercial
(Autocontrol) i l’Associació Espanyola
de Comerç Electrònic i Màrqueting
Relacional (AECEM). IQUA, una entitat
finançada per organismes públics, expli-
ca a la seva web (Iqua.net) que “vol ser
un referent comú per l’Administració, les
empreses, els operadors, les associa-
cions, els usuaris i els tècnics que treba-
llen per la millora i la qualitat a Internet”
i que intenta convertir-se en un referent
venent un segell de qualitat que garan-
teixi la qualitat de les pàgines web que
el paguen i són aptes per tenir-lo. Potser
ja l’heu vist. Es tracta d’un símbol amb
les lletres IQ que podeu trobar a la part
inferior de pàgines com Gencat.cat,
ComRadio.com, VilaWeb.cat, e-noti-
cies.com, UOC.edu o a les pàgines de
molts ajuntaments.

Teòricament el segell garanteix la qua-
litat de la pàgina a diversos nivells, inclo-
ent-hi l’adhesió a un codi de conducta que

exigeix la no-publicació d’informacions
enganyoses. S’ha fet per tal que els inter-
nautes es puguin orientar a una xarxa amb
cada vegada més webs i puguin refiar-se
d’una entitat independent que els garan-
teixi que la web que visiten és allò que diu
que és.

D’una banda cal dir que vendre quali-
tat, a Internet, és un model de negoci
dubtós, i més encara si gairebé cap inter-
nauta no coneix aquest segell tot i que
l’agència es va crear ja fa sis anys i que, per
tant, no li dóna cap confiança. Però és que
a més, el segell es pot trobar en pàgines,
com e-notícies, que ni tan sols surten a la

llista de webs acreditades que hi ha a la
web d’IQUA. Així, si ja és prou dubtosa l’e-
ficàcia d’un segell d’aquesta mena a Inter-
net, encara hi ha més dubtes: e-notícies
està acreditada o no ho està? Si ho està,
com és que la web d’una agència dedica-
da a la qualitat a Internet no és actualitza-
da? I si no ho està, com és que IQUA ho
permet i no fa res, sobretot tenint en
compte que aquesta situació ja es va
denunciar el 2006?

A la manca de fiabilitat del segell IQ,
cal sumar-hi l’aparença lamentable de la
web Iqua.net, que no és pròpia d’un orga-
nisme que vetlla per la qualitat de la xarxa,

sinó d’una empresa que no canvia la seva
web des dels anys noranta. Es tracta d’una
pàgina atapeïda, amb un disseny poc pràc-
tic i que només demostra la ineficàcia dels
fons públics destinats a aquest organisme.
Cal dir, a més, que IQUA ha canviat de
direcció diverses vegades des que es va
crear, en un intent frustrat de convertir-la
en una eina funcional. L’últim canvi de
direcció es va produir el febrer passat.
Gonzalo Díe, de Red.es, va substituir el
professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona i conseller del CAC Santiago
Ramentol, que no feia ni un any que ocu-
pava el càrrec.

A què es dedica l’Agència de Qualitat d’Internet?
IQUA, una entitat amb funcions dubtoses creada i finançada per organismes públics

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Enric Borràs Abelló

Segur que molts lectors recordeu el
famós "ara no toca" que feia servir
l’expresident Jordi Pujol per evitar

respondre preguntes molestes. Era una
manera de negar-se a respondre –poc o
molt, bé o malament– les preguntes dels
periodistes i de no dir perquè no ho feia,
és a dir, d’esquivar la seva responsabilitat
de respondre davant la ciutadania. Doncs
bé, ara un altre president del país, Francis-
co Camps, ha posat de moda una manera
més perversa d’evitar les preguntes

molestes: no accepta preguntes a les con-
ferències de premsa. Diu allò que vol dir i
se’n va. Els periodistes només hi són per
prendre nota. Aquesta moda –que sembla
que ha arribat a Madrid i que ja ha estat
adoptada per Esperanza Aguirre– ara pre-
ocupa els directors de diaris espanyols i
catalans, segons una nota publicada a la
web del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya (Periodistes.org). Diuen que els
periodistes cada vegada tenen més difi-
cultats per fer la seva feina, incloent la
negativa de respondre preguntes a les
conferències de premsa. Els directors

diuen que aquestes conferències "no
mereixen la compareixença dels periodis-
tes", que ja n’hi ha prou amb la difusió que
fan els gabinets de premsa corresponents
de les declaracions del polític en qüestió.

El cas és que els directors de diari arri-
ben tard, quan ja fa mesos que aquesta
pràctica es generalitza, quan cada vegada
és més normal que a les campanyes elec-
torals els partits prohibeixin l’enregistra-
ment dels mítings i, després, distribueixin
les imatges i talls de veu que els semblen
més adequades. Cada vegada més, els
periodistes són els altaveus d’allò que els

polítics volen que diguin, ja sigui en decla-
racions oficials o a partir de filtracions i
globus sonda interessats. Això sí, els direc-
tors es queixen, però són ells i els perio-
distes en general els que permeten que els
polítics se’n surtin. Assistir a conferències
de premsa on no es poden fer preguntes,
acceptar filtracions partidistes i resignar-
se amb les imatges enregistrades als
mítings electorals pels gabinets de prem-
sa dels partits és rendir-s’hi, sobretot si es
fa el mateix cas d’aquestes informacions
que de les que s’aconsegueixen d’altres
maneres més dignes.

Conferències de premsa sense preguntes

Freqüències lliures i populars [ràdio i televisió]: Ràdio Bronka - 104.5 FM (Bcn Nord, Gramenet i Badalona) i 104.45 FM (Bcn Sud i Hospitalet), 

Radio Resaka 99.7 FM (Nou Barris), Radio Contrabanda - 91.4 FM (Barcelona), Ràdio Línea - IV 103.9 FM (Barcelona), Ràdio Pica - 96.6 FM (Barcelona), 

Ràdio Trama - 91.41 FM (Sabadell), Ràdio Kaos - 90.1 FM (Terrassa), Radio Korneta - 90.6 FM (Berguedà), Radio 90 - 101.4 FM (Olot), Ràdio Klara - 104.4 FM (València),

Ràdio Malva - 105.0 FM (València), Radio Aktiva - 107.6 FM (Alcoy), Radio Mistelera - 101.4 FM (Dènia-La Xara), La Tele - 52 UHF (okupemlesones.org)
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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
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 comunicacióLa subscripció és la manera més efectiva per poder

llegir la DIRECTA setmanalment i també per donar
el teu suport al projecte. Durant un any i per un

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

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

Subscripcions

Presentacions 
i parades
Paradeta a la 5a Fira d’Entitats d’Esparraguera.
Dissabte 17 de 11h a 21h
Diumenge de 10h a 14h
Plaça de la Sardana

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

✁

‘La Indirecta.Una entrevista a l’esquerra’
Recull d’entrevistes publicades al setmanari Directa durant els seus dos primers anys de vida a 38 protagonistes 
de l’esquerra transformadora, des de Noam Chomsky o Naomi Klein fins a Neus Català o Arcadi Oliveres.

Tanmateix, més enllà de ser una simple compilació d’entrevistes, l’objectiu del llibre és donar respostes a la 
pregunta: Què pensa avui dia l’esquerra alternativa? El llibre ofereix una àmplia panoràmica de visions al voltant 
de qüestions com la pobresa, les migracions, el món laboral, el pacifisme, l’ecologisme, els mitjans de comunicació...

Com aconseguir-lo? 
•• Visita WWW.VIRUSEDITORIAL.NET i te l’enviaran a casa. O directament al correu: VIRUS@PANGEA.ORG

•• També el podras trobar a les següents llibreries:

Barcelona: Casc Antic: LAIE CCCB, ROSA DE FOC, EL LOKAL, PRÒLEG. Zona Centre: CATALÒNIA. Gràcia: CAPICUA, 
TAIFA. Sants: LA CIUTAT INVISIBLE •• Granollers: LA GRALLA, ANÒNIMS •• Girona: EL CAFÈ DE LA LLIBRERIA, 
LES VOLTES •• Tots els centres d’ABACUS de Catalunya •• Madrid: LA MALATESTA, TRAFICANTES DE SUEÑOS
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trema violència per fer-se amb el
control de la zona: va protagonit-
zar la matança de 13.000 perso-
nes, la deportació o expulsió d’u-
nes altres 700.000 i la destrucció
de 400 pobles”. Per això es fa
imprescindible “el suport de la
societat internacional i, particu-
larment, de la catalana”.

Qui hi ha al darrere?
‘Amb Palestina al cor’ és fruit del
treball conjunt d’una vintena
d’entitats catalanes que, d’una
manera o altra, estan sensibilitza-
des amb el conflicte: la Xarxa
d’Enllaç amb Palestina, el Servei
Civil Internacional de Catalunya,
Sodepau, l’Associació Catalana
per la Pau, el Consell de la Joven-
tut de Barcelona, la Comunitat
Palestina de Catalunya, Diomira i
Pallassos Sense Fronteres, entre
d’altres. La campanya té lloc
durant el que Àlex –un dels por-
taveus de la iniciativa– defineix

pàgina 22 què es cou
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✑ Berta Alarcó
/campanyes@setmanaridirecta.info/

er aquelles persones
que normalment ja du-
guin Palestina al cor, els
dies 14 i 17 de maig se-

ran només dos dies una mica més
intensos. Durant aquests dos dies
es vol donar a conèixer la Palesti-
na que resisteix l’ocupació, però
també es pretén explicar què hi
segueix passant, ara que es com-
pleixen 60 anys del que coneixem
com a Nakba, que significa “de-
sastre”.

Dos dies, doncs. El 14 de maig
al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB), a
partir de les 18.30h, es farà un acte
–conduït per l’escriptor Salah
Jamal– amb la presència de Jamal

Lababidi, president de la Comuni-
tat Palestina de Catalunya, Salah
M. Salah, president del Comitè
Permanent sobre Refugiats del
Parlament Palestí, diversos testi-
monis de refugiats i refugiades i
dos poetes palestins. El 17 de maig
se celebrarà una jornada lúdico-
festiva al parc de l’Estació del
Nord amb contacontes palestins,
tallers de cuina i de dansa, teatre i
les actuacions dels grups Gadjo i
Cesc Freixas i la banda. També es
desenvoluparan diversos actes de
suport al poble palestí a d’altres

P

indrets dels Països Catalans. A les
terres de Ponent, per primera
vegada tots els col·lectius i movi-
ments socials s’han posat d’acord
per dur a terme els actes fins el 17
de maig. Tan sols un contratemps
ha alterat la campanya a Ponent:
han denegat el passaport a la
combatent palestina Leila Khaled,
que havia de participar en diver-
sos actes, i –per tant– no hi podrà
assistir.

“La Nakba és un dels episodis
més tristos de la història del
poble palestí –detalla Txus Blan-
co, un dels portaveus de la cam-
panya i, alhora, membre d’AC-
SUR-Las Segovias, una entitat
organitzadora de l’acte. Amb la
partició de la Palestina històrica
aprovada per les Nacions Unides
es va atorgar el 55 per cent de la
terra als colons jueus i el 45 per
cent al milió de persones autòc-
tones palestines. L’exèrcit israelià
va començar una campanya d’ex-

com el “pitjor moment de la
història de Palestina, que pateix
l’ocupació militar, la repressió, la
colonització ferotge de Cisjordà-
nia, el tracte racista de l’adminis-
tració israeliana vers els palestins
que van aconseguir quedar-se a la
Palestina històrica i l’espoli sis-
temàtic de les seves terres i pos-
sessions”. A més, afegeix, “per si
fos poc, el món està permetent
un dels atemptats més grans de la
història moderna: la planificació
sistemàtica de l’empresonament i
el setge asfixiant d’un milió i mig
de persones a Gaza”.

Per això la campanya vol con-
tribuir a fer que “la societat cata-
lana es posicioni decididament a

favor del poble palestí i li doni
suport, però també a fer que el
govern català i l’estatal actuïn en
suport del poble palestí, tot exi-
gint el compliment de la legalitat
internacional que tant vulnera
Israel”, ens explica Àlex de la
Xarxa d’Enllaç amb Palestina. I
afegeix,“també apostem per una
política de boicot a l’Estat israelià
fins que no respecti els Drets
Humans mínims i reconegui el
dret a la sobirania del poble
palestí, igual que es va fer amb la
Sud-àfrica racista de l’apartheid i
que va donar resultat”.

Ambdós portaveus coincidei-
xen a l’hora de valorar positiva-
ment el fet que diferents organit-
zacions socials s’hagin posat
d’acord a l’hora de treballar juntes
en una mateixa estratègia de pres-
sió i denúncia “per demanar a les
institucions i a les persones que
donin suport a la població pales-
tina en les seves peticions i exigei-
xin a l’Estat d’Israel el compliment
de les resolucions que reclamen
la seva retirada dels territoris
ocupats”.

Check point a Nablus
Mireia Bordonada

Per contactar:

http://www.naqba-catalunya.blogspot.com

✑ Baldiri Alegre
/campanyes@setmanaridirecta.info/

er cinquè any consecu-
tiu, la festa major de
Sant Boi de Llobregat
gaudirà d’una progra-

mació alternativa a la que ofereix
l’Ajuntament. La comissió orga-
nitzadora de l’alternativa ha vol-
gut que la normativa municipal
de civisme i convivència ciutada-
na sigui la temàtica de discussió
durant la festa –que se celebrarà
del 16 al 21 de maig– i, d’aquesta
manera, participar de la campan-
ya d’oposició a la normativa que
està començant a agafar forma
en aquesta localitat. En aquest

sentit, el plat fort serà la trobada
per debatre i conviure que es
farà el dia 17 de maig. A l’acte hi
intervindran representants de
col·lectius de diferents pobles i

ciutats, que explicaran les seves
experiències amb l’ordenament
cívic i les sancions econòmiques
derivades del seu incompliment.
L’objectiu d’aquesta activitat és
el feedback de coneixements i
d’estratègies.

La Festa Major Alternativa
(FMA) es defineix com un projecte
d’oci autogestionat, en el qual par-
ticipen activament totes les per-
sones que ho desitgen, tot apor-
tant idees, il·lusió i treball. Mesos
abans de la celebració de la festa
s’envien invitacions a diverses
entitats locals, però la implicació
popular en la seva preparació i
execució continua essent molt
baixa a causa de la passivitat i l’a-

comodament generalitzat. A Sant
Boi, com a la majoria d’indrets, hi
ha molta gent que participa de les
festes alternatives, però són
poques les persones que estan dis-
posades a dedicar-hi temps i
esforços. No obstant això, les per-
sones implicades no perden l’ale-
gria ni les ganes de continuar
materialitzant un model de festa
marcadament diferenciat de l’ofi-
cial. Un exemple claríssim d’aquest

compromís és la rehabilitació dels
Jardins de l’Ateneu Santboià. L’any
2004 els Jardins semblaven un
espai irrecuperable a conseqüèn-
cia de l’abandó a què havia estat
sotmès durant anys, però després
d’unes jornades de feina dures i
llargues s’hi va poder celebrar la
segona edició de la FMA. Enguany
s’ha completat la recuperació de
l’espai amb l’obertura de la porta
principal d’accés.

La Festa Major Alternativa de Sant Boi contra la normativa de civisme

P

Per contactar:

www.ateneusanboia.wordpress.com
www.ateneu_santboia@hotmail.com

d

60 anys d’una ‘Nakba’ que no acaba
UNA VINTENA D’ENTITATS SOCIALS CATALANES HAN ORGANITZAT DUES JORNADES DE SUPORT AL POBLE PALESTÍ EN EL MARC DELS 60 ANYS DE LA CREACIÓ DE L’ESTAT ISRAELIÀ

d

L’exèrcit israelià
va començar

una campanya
d’extrema

violència per
fer-se amb el
control de la

zona

Es va atorgar el
55 per cent de la
terra als colons

jueus i el 45 
per cent al milió

de persones
autòctones
palestines

La implicació
popular en 

la preparació 
i execució 
de la festa 

continua essent
molt baixa
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✑ Guillem Sànchez
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Catalunya cada cap de
setmana es consumei-
xen catorze milions de
bosses de plàstic, que

generen 110.000 tones de residus
anuals i que –com que el reciclatge
és molt costós– majoritàriament
s’aboquen o s’incineren. En cas que
les restes quedin a l’atmosfera, tri-
garan fins a 500 anys a descompon-
dre’s. Però les bosses de plàstic són
fàcilment substituïbles per altres
sistemes, com les de tela reutilitza-
bles. Si es reduís una sola bossa per
català i any s’evitaria l’emissió de
117 tones de CO2. Amb aquestes
dades a la mà es pot afirmar que “la
bossa de plàstic és el paradigma de
l’usar i llençar i s’ha de convertir en

el paradigma de la reducció de resi-
dus”, en paraules de Joan Salabert,
de la Federació d’Entitats Ecologis-
tes de Catalunya (FEEC).

Per això, la mateixa FEEC i la
Fundació per la Prevenció de
Residus i Consum han presentat
una campanya per conscienciar
la societat sobre el problema i
pressionar la Generalitat perquè
apliqui una ecotaxa a les bosses
de plàstic.

Basant-se en l’experiència irlan-
desa, on un impost d’aquest tipus va
aconseguir reduir un 95 per cent el
consum de bosses, Mercè Girona
–portaveu de la campanya– ha
demanat que s’apliqui aquesta taxa
per al 2009: “El Govern té el suport
social i també pot tenir el comer-
cial, així que ha de ser valent i tirar
endavant”. Es dóna la contradicció
que les agències catalanes del Con-
sum i de Residus s’han adherit a la
campanya, però han matisat que el
seu suport es limita al “vessant
divulgatiu” i que “no tenen una po-
sició” sobre la qüestió de l’impost.

En aquest sentit, l’Agència Ca-
talana de Residus ha anunciat que
està estudiant fins a quatre
opcions possibles per aconseguir
reduir el consum de bosses. Aques-
tes propostes anirien des de la

prohibició total –com ha fet la
Xina– fins a l’ecotaxa, passant per
forçar el cobrament per part dels
establiments o per la bonificació
de les consumidores que no n’uti-
litzin. No obstant això, han condi-
cionat qualsevol decisió al “con-

sens amb el sector comercial”. Des
del moviment ecologista, però,
desconfien d’aquests estudis i te-
men que sigui una mesura “dilatò-
ria”. “Fa tres anys que es parla d’a-
quests estudis i mai no s’han
concretat en res”, asseguren.

El Catàleg de Bones Pràctiques
en Immigració palesa que la
majoria de les accions d’integra-
ció se centren en la fase de
coexistència, on es comparteix
un mateix espai però les diver-
ses comunitats no interaccionen

✑ Directa Sabadell
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Equip de Recerca de
l’Observatori de la Im-
migració a Sabadell
(OIS) va presentar el 7

de maig el ‘Catàleg de Bones Pràc-
tiques en Immigració’, la conti-
nuació de la tasca iniciada amb el
primer estudi ‘Sabadell, Informe
de la immigració’. Es tracta d’una
recopilació de fins a 125 experièn-
cies d’arreu del país, principal-

ment de l’àrea metropolitana,
amb l’objectiu de recollir propos-
tes o projectes d’interès que
puguin resultar exemplificadors
per gestionar el procés d’acollida,
inclusió i convivència de la gent
nouvinguda als nostres barris i
municipis.

què es cou pàgina 23

compte la formació de profes-
sionals, el treball en xarxa i les
desigualtats per raons de gènere
i de sexe. Poques pràctiques i
poques polítiques prioritzen l’es-
tabliment d’un context de con-
vivència i d’interacció positiva
entre la població majoritària i la
immigrada i l’OIS considera que
aquest és un factor clau d’inte-
gració. A més, les actuacions de
sensibilització dirigides a la
població majoritària amb l’objec-
tiu de donar a conèixer el valor
de la diversitat cultural tenen un

pes considerable, però l’Obser-
vatori considera que cal introduir
fórmules que facilitin la contex-
tualització de les cultures dels
immigrants i el fenomen migra-
tori i, sobretot, fer-ho de forma
innovadora, amb metodologies
noves i creatives.

dístics més que fiables. Més del
50 per cent de les pràctiques
estudiades es concentren en
l’àmbit de la formació i la cultura
i només un 18 per cent entre els
àmbits d’habitatge, treball i salut.
En relació a la fase d’incidència
de les pràctiques, la major part
se centren en la fase d’acollida i
només una minoria ho fan en l’e-
quiparació de drets, tenen en

L’anàlisi del fenomen migratori
es vincula estretament a la situació
socioeconòmica dels darrers anys,
caracteritzada per un fort creixe-
ment econòmic basat en sectors
de poc valor afegit –com la cons-
trucció, el turisme o alguns ser-
veis– i que han generat nombrosos
llocs de treball que han estat un
pol d’atracció important per a les
persones estrangeres. L’OIS –un
marc de treball conformat per la
Lliga dels Drets dels Pobles i el
Fòrum Investigació i Desenvolupa-
ment en l’Educació d’Adults (IDEA)
de la UAB– ha tingut en compte
aquesta anàlisi i la gran distància
existent entre la normativa estatal
i la realitat social concreta en rela-
ció a la gestió de la immigració.

Molta façana i eficiència relativa en la integració del nouvingut

Respecte el marc metodolò-
gic de l’estudi, es considera una
“bona pràctica” aquella iniciativa
orientada a millorar una situació
insatisfactòria, a incidir sobre
una problemàtica real o a suplir
una necessitat detectada de
forma innovadora i eficaç i que
–donat el seu impacte positiu en
la realitat sobre la qual pretén
incidir– constitueix un model
per altres iniciatives que prete-
nen respondre a problemes simi-
lars. Per classificar-les, l’OIS ha
utilitzat catorze indicadors que
s’agrupen en quatre grans grups:
Procés (en el moment del fet
migratori), Planificació, Treball
en xarxa i Desigualtat. Això ha
permès obtenir uns resultat esta-

Catalunya lliure de plàstic
SORGEIX UNA CAMPANYA QUE VOL REDUIR EL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC I PRESSIONAR EL GOVERN PERQUÈ ELS APLIQUI UNA ECOTAXA

A

d

d

Manifestació de “Papers per Tothom” a Barcelona, 2007
Eloy de Mateo

Per contactar:

OBSERVATORI DE LA IMMIGRACIÓ A SABADELL
www.obimmigraciosbd.wordpress.com

educacio@dretsdelspobles.org

Per contactar:

FEDERACIÓ D’ENTITATS ECOLOGISTES 
DE CATALUNYA
www.pangea.org/aeec
FUNDACIÓ PER LA PREVENCIÓ 
DE RESIDUS I CONSUM
www.residusiconsum.org 
CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES

www.residusiconsum.org/catlliurebosses

LLOC: SCI Catalunya. Carme 95. Barcelona 
HORARI: Divendres no festius de 19 a 20.30h

L’

La major part de
les pràctiques es

centren en la
fase d’acollida 

i només una
minoria ho fan
en l’equiparació

de drets

Cal introduir
fórmules

innovadores que
facilitin la

contextualització
de les cultures

dels immigrants

El 3 de juliol 
s’ha convocat 
el Dia català
sense bosses
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“MAI HAVIA ESTAT TAN FÀCIL SER TAN GENEROSOS”

Oficina pionera per plantar cara a l’SGAE
L’EXGAE OBRE LES SEVES PORTES AL RAVAL DE BARCELONA I A INTERNET

Aquestes dues frases són els
eslògans de les campanyes

que es presenten dimecres 14 i
que serviran per explicar la
tasca de la nova oficina. Són els
dos eixos de treball i els camps

d’acció del col·lectiu. Cobos
assenyala que “l’una està més
vinculada a la cultura lliure i al
fet que compartir obre nous
llaços. Multiplicar, expandir…
Cal que ens adonem que mai

havia estat tan fàcil ser tan
generosos. L’altra va vinculada
al fet que hi ha un gàngster, un
monstre, que és l’SGAE. Com a
mínim, doncs, deixem de pagar a
aquesta gent”.

Encara pagues a l’SGAE? Multiplica i reparteix UNA DE LES TASQUES DEL COL·LECTIU LEGAL DE L’OFICINA SERÀ
EXPLICAR UNA I ALTRA VEGADA LES INCOMPATIBILITATS QUE ES
GENEREN ENTRE LES PERSONES ASSOCIADES A L’SGAE, PERÒ QUE
PUBLIQUEN ALGUNA DE LES SEVES OBRES EN FORMAT LLIURE.

ASSESSORIA EXGAE <www.exgae.net>
Dimarts de 19h a 20h. C. Sant Pau, 58, baixos. Barcelona.

✑ Estel B.Serra i Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La Societat General d’Autors
i Editors (SGAE) s’enfronta
a un nou enemic més orga-

nitzat que mai. L’oficina EXGAE
obre les seves portes a l’espai
físic i a Internet amb una
presentació amb tota regla el 14
de maig al vespre. Una iniciativa
pionera que s’especialitza en
l’assessorament i l’“allibera-
ment” de les persones i els crea-
dors dels tentacles i abusos de
l’SGAE i també –per què no– de
la resta d’entitats de gestió.
Associacions, artistes i 8.000
mostres de suport avalen la
fundació d’aquest nou instru-
ment per canalitzar, aglutinar i
agilitzar els esforços contra les
entitats de gestió, però també
per promoure la cultura lliure i
les noves formes de protecció
de la creació. L’oficina obrirà les
seves portes a tots els públics
cada dimarts a partir del 20 de
maig, de set a vuit del vespre, al
carrer Sant Pau número 58, al
barri del Raval de Barcelona.

Materialitzar l’enuig
La crispació contra l’SGAE no és
un fenomen nou. El malestar fa
temps que circula per diversos
àmbits, especialment per la
xarxa d’Internet. Alhora, el fet
que la institució privada tingui
capacitat per moure els seus
tentacles en la majoria d’actes
culturals també n’augmenta els
damnificats.

Aquest és el punt de partida
que va dur diverses associacions
a començar a perfilar la idea de
l’oficina. Un indret que apostés
per la denúncia de totes aque-
lles entitats de gestió que
entorpeixen la lliure circulació
del coneixement i beneficien un
petit lobby artístic i econòmic
en detriment de la societat en
general. Dues de les principals
promotores del procés són
l’Asociación Española de
Hosteleros Víctimas del Canon
(VACHE) –amb gairebé dos mil

socis– i l’Asociación de Pymes
de Infórmatica y Nuevas
Tecnologias (APEMIT). Ambdues
ja tenien processos legals oberts
contra l’SGAE i contra les seves
irregularitats. A partir d’aquí,
se’ls van unir col·lectius d’artis-
tes i creadors com l’Associació
d’Artistes Escènics (AEE),
Conservas i Costellam.

Tal com ens explica Tedy
Cobos, artista afectat i membre
de l’Assessoria EXGAE:
“Comerciants, sector hostaler i
diferents grups i associacions
artístiques ens vam unir per
informar i agilitzar els casos
contra l’SGAE. Una oficina per
sumar esforços on, pagant deu
euros, es pot sortir amb molta
més informació que la que
s’obté a les consultes aïllades
d’advocats, que te’n cobren dos-
cents”.

La pràctica i els serveis oferts
L’Assessoria EXGAE neix amb una
orientació molt pragmàtica.
Cada dimarts comptarà amb la
presència d’advocats especialit-
zats en la propietat intel·lectual,
les noves tecnologies i Internet,
el dret informàtic, els drets
d’autor, el cànon i altres formes
artístiques i nous tipus de llicèn-
cies. El col·lectiu ja ha penjat un
calendari amb les especialitats
de cada sessió fins al 8 de juliol.
Després de les vacances d’estiu,
reprendran la seva tasca a partir
del 9 de setembre. El funciona-
ment serà molt senzill: comer-
ciants, hostalers, programadors,
artistes, informàtics o persones
del carrer podran dirigir-se al
nou local, preguntar els seus
dubtes i sortir amb un bon tou
d’informació, després de pagar
una quota simbòlica de deu
euros per l’ajuda.

Al marge de l’assessoria legal
presencial, l’EXGAE també
ofereix respostes a les pregun-
tes més recurrents sobre les
qüestions de drets al portal web
www.exgae.net. Fins i tot es
poden descarregar els formula-
ris per donar-se de baixa de

l’SGAE, presentar una reclama-
ció o llegir més al voltant de la
gestió dels drets d’autor.

Ara bé, aquest col·lectiu sui
generis no només se situa
darrere les pantalles, sinó que
passa a l’acció. Són les “eines
d’autodefensa” que es descriuen
al web, els instruments necessa-
ris no només per saltar-se les
societats de gestió, sinó també
per promoure’n la seva abolició.

Finalment, un repertori prou
complet d’enllaços de forma-
cions musicals, grups audiovi-
suals, obres literàries i portals
de difusió general que ja seguei-
xen aquests camins i publiquen
en format lliure o en llicència de
creative commons.
Aclarir dubtes i confusions
amb les noves llicències
Els integrants de l’EXGAE no
només intenten apagar els focs
dels litigis de drets d’autor, sinó
que aposten clarament per un
format de cultura lliure,
compartida i multiplicada. Les
llicències de copyleft i creative
commons (CC) que s’han estès
durant els darrers anys són una
via possible, tot i que presenten
bastants interrogants sobre el
seu funcionament real i la seva
compatibilitat amb altres afilia-
cions.

Seguint aquest fil, una de les
tasques del col·lectiu legal de
l’oficina serà explicar una i altra
vegada les incompatibilitats que
es generen entre persones asso-
ciades a l’SGAE, però que publi-
quen alguna de les seves obres
en format lliure. Segons Tedy
Cobos “L’SGAE –tot i que s’hagi
publicat en copyleft o CC–
cobrarà aquests diners perquè la
persona és sòcia d’aquesta insti-
tució. Aquí es genera una
contradicció molt gran. Tu no
vas a cobrar res allà on sona la
teva música publicada en copy-
left, però ells sí que ho cobren.
Per tant, nosaltres proposem
que la gent s’agafi a llicències
que no tinguin res a veure amb
la Societat.”

Imatges de la campanya d’inauguració de la oficina
de l’EXGAE que assessorarà sobre conflictes entorn
a la propietat intel·lectual
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Canviar el nostre consum
✑ Marta Camps
/cultura@setmanaridirecta.info/

“Canviem el nostre
consum?” és l’interro-
gant que obrirà la Fira

de sensibilització per la transfor-
mació social del proper 17 de maig
al Forat de la Vergonya. Des del
migdia fins al vespre, es faran tal-
lers, debats, actuacions i xerrades
que giraran al voltant del nostre
model de consum actual. Recursos
d’Animació Interculturals (RAI), el
Centre de Recerca i Informació en
Consum (CRIC) i la Red Europea
para el Diálogo Social (REDS) són
les entitats que impulsen aquesta
iniciativa oberta a totes les edats.

La graella
La jornada començarà al migdia
amb un dinar a càrrec de la

campanya Som lo que Sembrem,
que donarà pas a dos tallers i
debats sota el títol “Què hi ha
darrere del que mengem?”. Un
recorregut per diferents expe-
riències de vida i de consum i,
d’altra banda, un perfil sobre el
paper actual de les grans multina-
cionals alimentàries en el mercat
mundial.

La segona part de la tarda es
dedicarà a l’altra cara de la
moneda, a les alternatives i els
col·lectius existents que replante-
gen i reformulen la relació de la
societat amb aquest gran tòtem.
La Coop57 exposarà el model de
banca i finances ètiques, seguida
del CRIC i de la cooperativa de
consumidors Tota cuca viu, del
mateix barri de La Ribera.

Paral·lelament a les xerrades,
durant tota la tarda es podrà

participar al taller d’autorepara-
ció de bicis i al taller de jocs,
instruments i altres objectes amb
materials reciclats. Finalment, la
Fira acabarà amb una actuació de
la formació Always Drinking
Marching Band.

‘Consumo consiento’
A les sis de la tarda, Educació per
l’Acció Crítica (EdPac) presentarà
una proposta de teatre social, una
reflexió crítica al voltant del
consumisme. El muntatge, dirigit
a les persones adultes, mostra
com la publicitat ens entra dins
dia rere dia a través de tots els
sentits: la vista, l’olfacte, el tacte,
l’oïda i el gust. Un monòleg,
Consumo consiento, que ens fa
veure que, per defugir dels anun-
cis, ja no n’hi ha prou amb apagar
la televisió.

FIRA DE SENSIBILITZACIÓ AL BARRI

DE LA RIBERA, BARCELONA,
EL 17 DE MAIG

Una Eina per a la transformació
✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Poques bandes han marcat
tant l’escena del rock de
combat català com

Inadaptats. Els de Vilafranca del
Penedès van decidir posar punt
final a la seva trajectòria l’any
2005, en un moment dolç en què
no els faltaven concerts ni públic,
però en què se sentien estancats
estilísticament. Després d’un
període de debat, han decidit
impulsar un nou projecte políti-
comusical: Eina.

El grup ha decidit començar
fort musicant un llibre del segle VI
abans de Crist, L’art de la guerra,
obra del xinès Sunzi. “Després de la
nostra experiència amb Inadaptats,
teníem clar que seguiríem treba-
llant junts, aprofitant les bones

relacions fruit del nostre treball
voluntariós i sincer. Aquesta és la
base per un projecte més ambiciós,
d’acord amb la nostra intenció de
sumar esforços a la transformació
social i nacional del nostre país i
del nostre planeta”, expliquen els
Eina. L’art de la guerra és un tractat
d’estratègia militar que avui dia
encara té validesa: hi ha qui sugge-
reix que els ensenyaments de Sunzi
poden aplicar-se fora del camp de
batalla. En temps recents, el llibre
s’ha emprat com a guia en progra-
mes de resolució de conflictes i,
fins i tot, en l’àmbit dels negocis i
les finances. Eina ho aplica a la
guerra de classes.

Evolució cap a l’electrònica
El resultat és un llibre-disc que
suposa una clara evolució
respecte al metal, el hip-hop i el

punk que practicaven els
Inadaptats: Eina incorpora
elements de la música electrò-
nica, de la mà del productor i
bateria del grup, Xavi ‘Cholbi’,
sense perdre l’essència de la
formació del Penedès.
L’objectiu, diuen, ha estat impo-
sar-se les mínimes barreres esti-
lístiques i fugir dels prejudicis
autoimposats. El disc ha estat
enregistrat entre els estudis de
l’Ateneu X de Vilafranca del
Penedès i els estudis Dr’n’Rick
de Torelló pel guitarrista
Trashoo. Les lletres són obra del
cantant del grup, Àlex Vendrell,
a partir de cadascun dels capí-
tols del llibre.

El disc surt a la venda el
proper 15 de maig, autoeditat pel
propi grup i distribuït a les boti-
gues per K Indústria Cultural.

EL PRIMER DISC DEL NOU GRUP

DELS EXINADAPTATS POSA MÚSICA

A ‘L’ART DE LA GUERRA’ DE SUNZI

Eina
‘L’ART DE LA GUERRA’
(AUTOEDICIÓ)
WWW.EINAPPCC.CAT

<WWW.MYSPACE.COM/EINAPPCC>

Pim-Pam-Pum

“Una cosa és el respecte i l’altra
saber riure’s de nosaltres mateixos”
Joel Grau
CIA. DE PARRANDA

www.deparranda.cat
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Vuit anys d’animació infantil i
corda per estona. Els tres membres
de la companyia professional De
Parranda, amb més de mil bolos a
l’esquena, es preparen per estrenar
l’espectacle de sala Revetlla! Amb
aquest nou muntatge, De Parranda
ens torna a apropar a la gresca, al
sarau i a la disbauxa de la cultura
popular. Ara sí, amb una posada en
escena molt cuidada, picades
d’ullet al públic adult i els seus
dobles sentits de sempre.

✑ Joel Grau i Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Segur que teniu padrins i padri-
nes…
Els nostres padrins són en

Marcel Gros i el Teatre Mòbil.
Aquests sí que són els nostres llums i
els nostres fars. Paral·lelament, en
petites mostres, Les Luthiers i els
seus jocs de paraules.
Com definiríeu l’animació que feu
als escenaris, ja siguin de sala o de
carrer?
Som uns monitors d’esplai amb un
bon vestuari i una bona escenografia,
un equip de so –quan ens hi hem de
deixar la veu– i sentit comú. Hi ha
molts grups d’animació, per exemple,
que no cuiden la posada en escena.
Dirigiu els vostres espectacles a
persones de 0 a 99 anys. Com acon-
seguiu fer participar els adults?
El 40 per cent o més de la gent que
ens ve a veure és un públic adult. Per
tant, hi ha gairebé una paritat entre
públic infantil i adult. A partir d’aquí,
a aquestes persones les has de tenir
captivades. I la captivació és la
posada en escena i no tant la partici-
pació, perquè hi ha molts pares a qui
fa mandra, vergonya o que no volen
participar. Aleshores, fem servir

paraules de doble sentit, jocs de
paraules o fins i tot coses política-
ment incorrectes que alguna vegada
han generat alguna queixa.
Molts problemes per dir el que us
ve de gust?
El que veus és que hi ha una sola
queixa de les cinquanta mil persones
que t’han vist i això sap greu. És curiós,
però ens estem trobant amb més
problemes a les escoles públiques
progressistes que a les religioses. Són
tant, tant, tant políticament correctes
i s’ha d’anar tant, tant amb compte
que al final la censura ens ve d’aquí.
Una cosa és el respecte i l’altra saber
riure’s de nosaltres mateixos. I tant de
zel amb tot el que és políticament
correcte es converteix en censura.
Per tant, l’animació infantil és un
bon instrument per sensibilitzar…
I tant. Però el que s’ha de tenir en
compte, llavors, és no exagerar ni
insistir. Amb algun petit detallet, el
missatge arriba molt més. Tanta
informació crea un cert rebuig, un
cert cansament. Crec que val més
una petita dosi ben feta i contun-
dent. Val més un bon cop de puny a
la cara que deu patades a la cama.

Publicitat

Jordi Pizarro
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✑ Berta Alarcó
/cultura@setmanaridirecta.info/

“Encara que siguem una
minoria molt petita de
la societat israeliana,

és crucial mantenir encesa una
espelma dins la fosca. Hi ha una
gran diferència entre la fosca
absoluta, sense cap espelma, i
que hi hagi unes poques espel-
mes enceses”. Reuven Kaminer,
historiador i activista israelià, és
un dels entrevistats del llibre
Homes i dones per la pau,
Converses a Israel i Palestina
sobre la Pau, els Drets Humans i
la Justícia, editat per Miquel
Àngel Llauger, Rodrigo del Pozo

i Margalida Capellà. Kaminer, ha
mantingut al llarg de la seva vida
un ferm compromís per la pau,
sempre indeslligable de la justí-
cia, des de l’Estat israelià.

El llibre, d’Edicions El moixet
demagog, destaca perquè no
només visibilitza les veus rebels
del poble palestí, sinó també les
de la societat israeliana. Una
societat que, tal com afirmen
alguns d’ells, “comença a estar
cansada (...) i el cansament obre
les ments”. Dones israelianes que
denuncien el tractament que
rep la població palestina als
check-points, soldats i oficials
que es neguen a servir als terri-
toris ocupats, membres de

l’Alternative Information Center
i, també, palestines i palestins
que combaten l’ocupació i la
impotència a favor del diàleg i
la pau, que reflexionen sobre la
solidaritat, el concepte de ‘segu-
retat’ o les possibles sortides al
conflicte.

Just ara, quan es compleixen
60 anys de la Nakba –o desastre
palestí– arrel de la creació de
l’Estat d’Israel, és un bon
moment per reflexionar sobre
ambdues societats de la mà
d’aquestes setze mirades espe-
rançades.

Veus pel diàleg i la pau

Reggae, salsa, rumba i funk
es barregen amb ritme i

alegria al segon treball auto-
produït de Tenguerengue. Un
CD amb quatre temes propis
al voltant de les quotidiani-
tats, les precarietats, els
desencisos, els sentiments i
les contradiccions de les
nostres vides.

Amb la veu càlida de
Mamen Cases i amb saxo i
piano inclosos, Semillas
incorpora acords cuidats i
transicions de ritmes treballa-
des.

L’origen de tot plegat:
quatre murcians amb un grup
conegut com a Tejemaneje
que, l’any 2004, van reclutar
diversos individus més a
Barcelona i van començar a
fer sonar i arranjar acords de
rumba i ritmes llatins. Poc a
poc han forjat un so propi,
amb directes molt ballables i
festius, que els ha conduït a
diversos escenaris de l’Estat
espanyol i a una gira pel sud
de la península. MARTA
CAMPS

EDITORS: CAPELLÀ, LLAUGER, 
DEL POZO

TÍTOL: ‘HOMES I DONES PER LA

PAU. CONVERSES A ISRAEL I

PALESTINA SOBRE LA PAU, ELS

DRETS HUMANS I LA JUSTÍCIA’
EDITORIAL: EDICIONS EL MOIXET

DEMAGOG, 2008.

‘Olim sic erit’

AUTORA: SÒNIA MOLL GAMBOA

TÍTOL: ‘NON SI MALE NUNC’
EDITORIAL: VIENA EDICIONS,
2008.

Non si male nunc és el primer
llibre de poesia de Sònia

Moll Gamboa i l’obra guanyadora
del Premi Sant Celoni de Poesia
2007, editat per Viena Edicions.
Versos, paraules i silencis. La cita
d’Horaci dóna pas a un conjunt
de sentiments profunds que s’en-
trellacen amb accions quotidia-
nes o detalls que, a simple vista,
semblen insignificants. No
obstant això, aquests detalls
prenen cos en delicades metàfo-
res que s’enfronten al perquè de
tot plegat, el d’ara, el d’ahir i el
de demà. Com diu Màrius
Sampere al pròleg que precedeix
els poemes “Non si male nunc
insisteix en la necessitat d’il·lumi-
nar el camí que va de nosaltres a
on no se sap, l’indret que ens
pertoca”. Un llibre tendre i alhora
ple d’estrips, de llums i ombres,
de desitjos, nostàlgies i també de
pors. “Si calles i empresones l’aire
al pit, la por se n’anirà sense
trobar-te”. ESTEL B. SERRA

Treball meritori cap a la conso-
lidació d’aquest septet, amb

una notable tasca de producció i
força talent per a l’ensamblatge
de ritmes contagiosos. Al seu
tercer disc de composicions
originals, La Kinky Beat acaba
d’assumir com un element propi
les programacions electròniques i
combina ritmes dub fumejants i
profunds amb breakbeats propis
del drum’n’bass –o juga a barrejar
totes dues tendències a peces
com “La llama”. Talls com “Karate
beat” o “Addicted” mostren com

pot arribar a ser de poderosa la
unió entre els frasejos desafia-
dors del hip-hop i els ritmes
programats de Chalart58 i
companyia. És inevitable que la
proposta de la Kinky, lluny de
l’escalf de l’escenari i enllaunada
en un CD, perdi vitalitat respecte
un directe poderós. D’altra banda,
només cal assistir a la rauxa del
grup en directe per comprovar
que, en aquest terreny, són difícil-
ment igualables. CONRAD
VALLVERDÚ

La Kinky Beat
‘KARATE BEAT’
(KASBA MUSIC)
FUSIÓ

cultura@setmanaridirecta.info

Després de vint anys als esce-
naris, el grup encapçalat pel

cantant i guitarrista Lluís
Costabella publica nou cançons
noves que ja no són un curset,
sinó tot un màster en matèria de
fracàs. El disc desborda pura mala
llet: rock bàsic, cru, orgullós,
cínic, disruptiu, sense cap mena
de concessió a la pau interior.
Aquest havia de ser el disc de
comiat d’una de les bandes histò-
riques del país –de fet s’havia de
dir Kitsch Adéu i no Kitsch 10–,
però finalment serà un capítol

més de l’obra de la banda de
Banyoles. Un capítol cru i visce-
ral, al qual ja ens tenen acostu-
mats. Hi ha poca música capaç de
destil·lar tant de ressentiment,
venjança i odi (sí, odi) com la que
sentim al nou treball de Kitsch. La
bilis vessa en temes com “Hereus”
–on estripen contra una nova
generació de joves que veuen
“consentits/ esclafables amb un
dit”– o “Mentides”, tot un al·legat
contra la crítica musical. ROGER
PALÀ

Kitsch

‘KITSCH 10’
(LAURA R. PERKINS)
ROCK

Tenguerengue

TENGUERENGUE

‘SEMILLAS’
DURADA: 22 MINUTS

BARCELONA, 2008
MYSPACE.COM/TENGUERENGUE
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DISSABTE 17 DE MAIG
MANIFESTACIÓ 6 MESOS DE L’AS-
SASSINAT DE CARLOS A MADRID.
16h Plaça Universitat. Barcelona. 
CONVOCA: COLECTIVO AMIGOS DE CARLOS.

DISSABTE 17 DE MAIG
MANIFESTACIÓ CONTRA EL
MUNTATGE DES PAQUISTANESOS
‘SUÏCIDES’ DEL METRO DE
BARCELONA
18h. Rambla del Raval. Barcelona.

DISSABTE 17 DE MAIG
DIADA INTERNACIONAL 
CONTRA L'HOMOFÒBIA
Associació Cultural Piel de Logo. 
C. Vila i Vilà, 82. Barcelona.
12h. ‘Deixem-nos d'hòsties’, Apsotasia massiva
davant la Catedral de Barcelona. 21:30h.
Presentació del vídeo: ‘Tranzmarikabollofòbia:
una lliuta en democràcia’. 23h. ‘Performances’...
ORGANITZA: FAGC

DIUMENGE 18 DE MAIG
CAMINADA POPULAR PER
GALLECS CONTRA EL PROJECTE 
DE L’AUTOVIA INTERPOLAR
11h. Ermita romànica de Gallecs. 
Mollet del Vallès
Projecte que trinxa encara més el Vallès i que
afecta especialment l'espai natural de Gallecs,
situat als municipis de Mollet, Parets, Palau de
Plegamans, Santa Perpètua, Lliçà de Vall... Una
reivindació popular amb trenta anys d’història.
Una lluita per la preservació del que ha estat el
paisatge del  Vallès durant molts segles.

DIUMENGE 18 DE MAIG
MANIFESTACIÓ CONTRA ELS
TRANSVASAMENTS I LA INTER-
CONNEXIÓ DE XARXES
12h. Pavelló de Fires. 
Parc dels Xiribecs. Amposta.
CONVOCA: PLATAFORMA EN DEFENSA DE L´EBRE

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

ACTES DE SUPORT A EN FRANKI DE TERRASSA
Dijous 15. 20:30h. Plaça de l’ Ajuntament. Martorell. 
Dissabte 17. 18h. Plaça Crist Rei. Manresa. 
Diumenge 18. 12:30h. Plaça del Rei. Igualada

DISSABTE 17 DE MAIG
FESTA SOLIDÀRIA ‘AMB PALESTINA AL COR’
10:30 a 22h. Parc de l'Estació del Nord. Barcelona 
10:30h. Presentació de l'acte. 11h. Actuació de Pallassos Sense
Fronteres. 12:30h. Contacontes palestins. 13:30h. Tallers de cuina
palestina i de dansa palestina Dabke.  14:30h. Dinar popular
palestí a una zona habilitada. 16h. Teatre sobre els territoris
ocupats (escenari). 17h. Taula rodona amb les organitzacions i
moviments socials que participen de la jornada. Espai obert i
interactiu amb el públic general. 19h. Música amb Gadjo. 20h.
Concert del grup Cesc Freixas i la banda. 22h Cloenda de l'acte.
ORGANITZA: NAQBA-CATALUNYA.BLOGSPOT.COM

5es Festes majors 
alternatives de Sant Boi
Del 16 al 20 de maig. Ateneu Santobià. 
C. O’Donell, 73. Sant Boi del Llobregat.
Organitza: Asamblea FMA

1er Aniversari de l’Altaveu
15 al 17 de maig. Passeig, 142. Barcelona.
Organitza: Altaveu

DISSABTE 17 

Xerrada: Una aproximació als 
transgènics i passi de documental
19h. Casa de la Cultura. Les Borges Blanques.
Xerrada-col·loqui amb Jordi Cipriano, membre
de la cooperativa de consum ecològic Lo Fato
de Lleida. Projecció del documental TransXènia
Organitza: Plataforma Som lo que sembrem i
l’Ateneu Popular Garriguenc.

Cicle d'activitats sobre 
consum alimentari
18h. C. Marià Aguiló, 35. Barcelona.
Xerrada i taller pràctic sobre els transgènics i
les seves conseqüències. Documental El cuc i el
panís. Festa final del Cicle d'Activitats sobre
Consum Alientari: verdures contra transgènics! 
Organitza: CSOA La Teixidora.

Models Educatius
19:30h. Ateneu Popualar de l'Eixample. 
Passatge Conradí, 3. Barcelona.
Xerrada amb Antoni Zabala, pedagog. 
Organitza: Telèfon Roig

Micròfon Obert (de bat a bat): 
Jam de poesia
21h. C. Robí, 5. Barcelona.
Jam de poesia: poema col·lectiu. Veniu joglars!
Organitza: Associació Cultural Albricias.

Jornada d’homenatge als 
100 anys de l’estelada a Alfés
11h. Camp de Futbol de La Coma. 
Pintada d'un mural commemoratiu. 16:h sortida a
Montmeneu i plantada d'una senyera estelada al
cim. 19:h al Casal Social: xerrada a càrrec de Joan
Marc Passada. 21:30h. Plaça Major: Sopar Popular.
22:15h. sobretaula amb música en directe a càrrec
d'Antoni Garcia Iranzo. 23:30h pujada de Torxes al
turó de Sant Salvador i acte solemne. 00.30h
concert i ball folk amb La Vallesana. 02h concert
ska rock amb Efecte 615. Jocs tradicionals, exposi-
ció fotogràfica a càrrec de la Comisió 100 anys
d'Estelada i desgustació de begudes de la terra.
Organitza: Associació cultural La Dalla. 
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DIJOUS 15 

Renda bàsica per a tothom
19:30h. Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 
C. Sant Pere, 46. Terrassa.
Xerrada amb Daniel Raventós, doctor en ciències
econòmiques per la Universitat de Barcelona.
President de la Xarxa per la Renda Bàsica.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals.

Il était une fois la République 
espagnole (Hi havia una vegada 
la República espanyola)
Del 30 d’abril al 31 de maig
Argelès-sur-Mer i Perpignan
Exposicions, debats i conferències.  Programa
complet a: www.languedocroussillon.fr

DIVENDRES 16 

Jornades 60 anys d’‘apartheid’
a Palestina: videofòrum 
20:30h. CSA La Maranya. C. del Parc, 13. Lleida.
Videofòrum. Palestina 1948-2008: 60 anys d’a-
partheid i neteja ètnica. Seixanta anys sense
Palestina Videofòrum presentat per Cercle Obert
amb el documental de Leila Kalhed Hijacker
(VOSC) i posterior debat sobre la situació del
conflicte palestí. Conferència amb Leila Khaled.
20h. Biblioteca pública de Lleida. Rambla d’Aragó.
Recital de poesia palestina en àrab i en català.
Organitza - Xarxa d’Enllaç amb Palestina, CNT-
Ponent, Cercle Obert, CSA La Maranya, A les
trinxeres, Pub La Cova.

Concert Rebel de Maig 
22h. Parc del Poblenou. 
C. Carmen Amaya. Barcelona.
3er Concert Rebel de Maig, amb els grups:
Revolta 21, The Kinky Coocoo's i Stendhal Band.
Organitza: Assemblea de Joves del Poblenou.

Maig 68, quan un altre món
va ser possible
19:30h. La Torna. C. Sant Pere Màrtir, 37. Barcelona
Amb la participació de: Bernat Muniesa, histori-
ador i professor de la UB, activista estudiantil
durant el 1968 a Catalunya i a França.,militant
del Sindicat Democràtic d’Estudiants i corre-
sponsal clandestí de l’editorial Ruedo Ibérico.
Mike González, historiador, crític literari i expert
en Amèrica Llatina, va ser activista estudiantil
durant el 1968 a Escòcia i actualment és mem-
bre del Socialist Workers Party. Joel Sans, mem-
bre d’Estudiants En lluita i activista del movi-
ment contra Bolonya.
Organitza: En lluita

DIVENDRES 16 DE MAIG
PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL D'ISTAMBUL

20h. Ateneu Barcelonès. C. Canuda,6. Barcelona

Amb la presència de: Josep Maria Terricabras, catedràtic de filosofia i Director de la Càtedra
Ferrater Mora de l’UdG; Oriol Martí, metge, professor de psicologia social i psicoanalista; Olga

Casado, metgessa de família i membre de l’Associació Memòria Contra la Tortura; Lluïsa
Domingo, advocada i membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Després de mesos de feina, l'Associació Memòria Contra la Tortura, ha enllestit la traducció del

Protocol d'Istambul. Aquest document, editat dins les sèries de ‘Capacitació professional’ de
l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets humans, constitueix una eina

fonamental en la lluita contra la tortura.

ORGANITZA: ALERTA SOLIDÀRIA
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DIVENDRES 16 I DISSABTE 17 DE MAIG
3a FESTA MAJOR ALTERNATIVA 
DE LLEIDA 2008
Plaça del Dipòsit de Lleida.
22h. Cercacivisme (inici a la plaça del Dipòsit). "Reivindiquem
el carrer amb ironia, música, accions, menjar, beure... salut!".
Durant el recorregut es faran diferents parades a bars i asso-
ciacions del Casc Antic on es podrà menjar i/o beure gràcies
a uns tiquets que es compraran a l’inici –i durant el recor-
regut– del Cercacivisme. Dissabte 17: 13h. Actuació de la
colla bastonera: "Bastonada del Pla de l’Aigua", de Lleida.
Després hi haurà vermut. 18h. Jocs per totes les edats. 19h.
Taller de capoeira i Cabaret de circ. 20h. Acordions i danses
amb "Revolta Diatònica". 21h. Sopar de Tastets amb menjar
nigerià, maurità, palestí i català. 22h. Concert amb: Simbiosis
(Percussió africana del Casc Antic - Lleida), Son de Reyes
(Rumba del Casc Antic - Lleida), Mr. Shure (Ska de Barcelona)
ORGANITZA: ASSEMBLA DE LA FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE LLEIDA

Deslegitimant el transtorn 
d’identitat sexual
10h. CCCB, aula 3. 
C. Montalegre, 5. Barcelona. 
Jornada de reflexió i debat crítics al voltant
del trastorn d’identitat sexual, nom amb què
classifiquen les identitats trans (transgènere
i transexuals) als manuals internacionals de
malalties.
Organitza: Guerrilla travolaka

Cicle de cinema: 1968: canviar 
la vida, transfomar el món. De la
crítica cultural a la revolució social 
19h. Ateneu Rebel. 
C.  Font Honrada, 32-34. Barcelona 
Los Estados Unidos contra John Lennon (2006)
de David Leaf i John Scheinfeld. Presentació a
càrrec de Pepe Gutiérrez (escriptor i partici-
pant al maig del 68 a França).
Organitza: Ateneu Rebel

DIUMENGE 18 

Cinefòrum: ‘In This World’ 
de Michael Winterbottom.
18:30h. La Fornal. C. Sant Julià, 20. 
Vilafranca del Penedès.
Organitza: La Fornal

DILLUNS 19 

Xerrada informativa sobre els
Camps de treball 2008 de l'SCI:
20:30h. Espai Molí. Av. Josep Tarradelles, 44.
Hospitalet de Llobregat
Organitza: SCI - Catalunya

DIMARTS 20 

Cinefòrum, ‘Xoc de civilitzacions’
de PROIDEN (Associació Pro Drets
de la Infància de Melilla)
20h. La Fornal. C. Sant Julià, 20. 
Vilafranca del Penedès.
Organitza: La Fornal 

DIMECRES 21 

Inauguració de la 1a exposició
col·lectiva la Resistència 2008
20h. La Resistència. C. Rosalía de Castro,
Hospitalet de Llobregat.
15 veus, 15 quadres,15 expressions lliures i difer-
ents,15 combinacions de figures i color amb un
denominador comú: la necesitat de crear.
Organitza: Els pinzells psicoactius.
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Aída Abella es va refugiar a
Ginebra el 1996 després del
quart atemptat que va patir
de mans dels paramilitars. Va
ser presidenta de la Unión
Patriótica (UP), un partit que
entre els anys 80 i 90 va veure
com quasi 4.000 dels seus diri-
gents eren assassinats pel
terrorisme d’estat. Abella va
ser membre del Partit
Comunista colombià i treballa
a la Federació Sindical
Mundial. La seva vida i les
seves paraules ens descriuen
un país on la violència polí-
tica, social i econòmica fa
callar les opinions i la reivin-
dicació dels drets de les
persones amb l’instrument de
la mort.

✑ Xavi Martí
/entrevista@setmanaridirecta.info/

El conflicte de Colòmbia és
de baixa intensitat?
No, és de molta intensitat. El

nostre conflicte ja fa més de 200
anys que dura. Durant el segle XX
només hi ha hagut dos anys de
pau. L’última etapa de violència
està inscrita dins la teoria de la
seguretat nacional i la guerra de
baixa intensitat, però això no té
raó de ser a Colòmbia. En un any
assassinen tanta gent com va
assassinar durant disset anys la
dictadura militar xilena. El proble-
ma és que tot es fa en nom d’una
suposada democràcia. A les dicta-
dures van parar les desaparicions i
els assassinats, però a Colòmbia
s’ha practicat una repressió més
greu i més complexa que la del
Con Sud amb les dictadures.

Paramilitars, govern, exèrcit…
són el mateix?
Ha existit una aliança perversa
entre els governs, el narcotràfic i
l’oligarquia. Després del Frente
Nacional, els liberals i els conser-
vadors donen el control de l’or-
dre públic als militars i aquests
imposen el que s’ha de fer en
temes com dirimir una vaga. Arri-
baven a les fàbriques i mataven la
gent. El moviment sindical està
travessat per la violència des de
principis del segle XX. Amb la
Massacre de les Bananeres
(1928), comença a ser normal que
per dirimir els conflictes laborals
els patrons utilitzin la violència a
través de l’exèrcit i amb el
beneplàcit dels governs.

És el que va passar durant els anys
20 i els 30 a Itàlia i Alemanya.
A Colòmbia, durant aquesta
època es van començar a veure
les organitzacions de treballa-
dors com una cosa molt perillosa,
ja que podien demanar més sala-
ri i seguretat industrial i es
podien organitzar. El genocidi del
moviment sindical ha estat
impressionant. En vint anys, fins
el desembre de 2000, han matat
2.515 treballadors. És a dir, ara ja
passem dels 2.600 treballadors
assassinats. Això a qualsevol racó
del món hauria representat que
s’acabés el moviment sindical. La
taxa de sindicació a Colòmbia ha
baixat profundament i molts sin-
dicats han desaparegut.
Què són les FARC?
Aquest moviment armat és una
resposta a la violència exercida
des del poder. Les FARC, l’EPL,
l’ELN i totes les guerrilles aparei-
xen perquè hi havia una violència
ferotge al camp. A Arauca,
durant els anys 40, quan els cam-
perols desplaçats des del centre
del país van començar a tenir les
seves petites finques, van arribar
els terratinents amb l’F2 rural
–que eren els cossos secrets de
l’Estat–i amb les armes els van
exigir que abandonessin les seves
terres. I el que va fer la gent va
ser armar-se. Com s’havien de
defensar… amb discursos? No
han tingut opcions, aquest és el
problema! Altres vam optar per
la política o els sindicats. Però,
amb les mans plenes de paraules,
també vam rebre bales. A
Colòmbia és molt perillós pen-
sar, dissentir i plantejar coses
que no estiguin d’acord amb la
institució i el govern de torn.
Quin paper juguen els EUA en el
conflicte?
Tremend! Colòmbia és el segon

país del món amb més assistèn-
cia econòmica dels EUA. Tenim
reserves de petroli, però no les
han pogut treure del país tan
fàcilment com ho han fet a
Veneçuela o a l’Equador. I això és
així a causa de les accions del
moviment insurgent, com les
que ha fet l’ELN. Colòmbia és
rica en minerals, plata, marag-
des, or i altres matèries naturals
i això interessa als EUA. Un dels
patrocinis més importants que
han rebut els paramilitars prové
dels EUA.

I les multinacionals?
La Chiquita Brandt (o United
Fruit Company) va provocar la
Massacre de les Bananeres, va
finançar els paramilitars durant
els 80 i els 90 i va ser sancionada
per un tribunal dels EUA per
aquest fet. La Drumon també va
finançar els paramilitars, però no
la van declarar culpable de res.
També hi ha empreses automobi-
lístiques i de l’alimentació (Coca-
Cola, per exemple) que partici-
pen en aquest procés. Les
multinacionals tenen una gran
quota de responsabilitat en l’as-
sassinat dels treballadors.
Què era la UP?
Va ser un partit sorgit dels
acords de pau de 1985 entre les
FARC i el president Betancourt.
Amb la UP els insurgents van
participar en les eleccions de

1986 i van obtenir catorze parla-
mentaris. Però això no va agra-
dar als enemics de la pau i va
començar la matança. Darrere
dels assassinats dels parlamen-
taris hi ha autors intel·lectuals i
autors materials, les forces mili-
tars. Ningú de la cúpula militar
es pot declarar innocent del
genocidi de la UP. Totes les
morts van ser fruit d’operatius
militars dissenyats per les cúpu-
les. Si a la Cort Penal Internacio-
nal s’actua algun dia en relació a
Colòmbia no quedarà cap mili-
tar de les cúpules que no sigui
acusat de terrorisme d’estat: el
general Bedoya, el general Mon-
tenegro Rinco, el general Hot-
man, etc. Però també els presi-
dents i les autoritats: César
Turbay, Virgílio Barco, Ernesto
Samper, César Gavíria… Vam
parlar amb tots ells per denun-
ciar els assassinats i no van fer
res. Hem portat més de 3.000
casos degudament documen-
tats de terrorisme d’estat a la
Comissió Interamericana. Fins i
tot hi va haver massacres en les
quals l’exèrcit i els paramilitars
van actuar plegats. En alguns
moments l’exèrcit actuava sol:
es treien els uniformes, es ves-
tien de camperols, es posaven
els braçalets de l’AUC i mataven.
Sense escrúpols, no?
M’impacta molt llegir les massa-
cres que s’han fet contra les
dones embarassades. Això és un
acte contra la societat i la
Humanitat que no podem obli-
dar. Homes i dones patim a
Colòmbia, però quan la dona és
la víctima, els seus fills queden
en la indefensió més gran, en
l’orfandat i en el sofriment d’una
guerra que no entenen quan són
petits… però que després sí que
entenen.

“Amb les mans plenes de paraules
també vam rebre bales”

“Unitat
popular, dieu,
que ja s'ha
estès?”
✑ Jordi Martí
/opinio@setmanaridirecta.info/

“Trencar l’aïllament cons-
truint ponts que tu
dinamites fins que fem

baixar del pedestal els mites” dei-
xen anar At Versaris. Són mots
com cops de puny dins del cap,
parlant a la raó més que a la picor.
Són paraules que mostren i ensen-
yen, són paraules de les que
sonen, són paraules de les que
ressonen. Perquè ja fa massa
temps que hi som per empassar-
nos disfresses radicals que lluei-
xen les revoltes personals quan
s’apropen a les col·lectives, que en
moviment volem canviar-ho tot i
subvertir l’actual estat de coses.
Sabem del cert que les revoltes
que corren per dins, com la de
Ferrater a “In Memoriam”, indivi-
duals i perquè toquen per edat, no
busquen canvi social sinó pau inte-
rior, descans del neguit que porta
aparellat el propi posicionament
en el món dels grans, que primer
rebutgen i després els és cel.

Barrinen les veus, amb paraules
encertades, i diuen que “Si estàs ple
de rancor líquid, mira, controla’t les
fuites o amb la teva freda calcula-
dora es gelaran. Seran estalactites.
Només ets parches i clixés i a més
no tens ni punyetera idea del que
és no arribar a final de mes”. I con-
traposen, així, l’ètica i l’estètica. No
perquè la primera negui la segona
per se, ,sinó perquè sovint aquest
és el paper que li atorguen.

Se sentiran a dir de tot, per-
què quan toques paraules que
caminen cap al sagrat, els cape-
llans remuguen... “Alguns em
diuen espanyol i altres indepe,
però, digues, després qui té argu-
ments de pes? Unitat popular,
dieu, que ja s’ha estès? Teniu el
cervell malmès i no enteneu res
de res, família”... però tenen raó.

d

“Ningú de la
cúpula militar
es pot declarar

innocent del
genocidi de la UP”

Fa massa temps
que hi som per
empassar-nos

disfresses

Xavi Martí
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“Des de l’any 
80 han estat

assassinat 
més 2.600

treballadors”
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